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Geb. datuÍr/-plaats
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I S-GRAVENIIÀGE,SPUI 70
gebouw
overige fraudê
tusaen maandag 1 januari 2001 00:00 uur en
donderdag 1 januari 2004 0o:oo uur
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27 febÍ1rari
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3962 .tR 0343572055
trIk doe aangifÈê vàn:
het opzettetijk
vêrstrekker
wan rnislêidende infomatie
jaarrekeningên,
populair
aangêduid als boêkhoudf r.aude.
het vêrleneD wan nedewerking dàaraan
door hêt geineentebestuur c.q.
bestuurdêrs
en atle
betrokken gemêentêraadêlêdên vên geneente Den $aag, en
betrokken accountant (s)
in dê jaarrekening

2002 van gêmêente Dên Haag

Eerdere
aangifte:
op 20 maart 2003 dêêd ik bij dê politie
te wijk bij
(i.c.
EuursÈede aangifte
van boêkhoudfraude
valsheid
in
geÊchrifte
in jaarrêkeningên)
door het geneenEebesEuur,
dê
gêneentelaad
ên dê accountant
van geneenle
Den Haag in dê
jaar!êkeningên
r997 tot en net' 2ooL. (PLo950/03,96403)
uitbreidj.ng
aangif Èê :
ondanks de êêrdêr gêatane aangiftse
en mede door het
uiEblíjven
van enige acEiê van Justitie
op dêzê aangifte
is
de boekhoudfiaude
gewoon doorgêgêan.
ook in dê jaarrekenins
2002 komt alweer boekhoudfraude
voor.
ltet gemeêÍrtebesluur
IieE in de jaarrekêning
2002 dê
winst-ên-vêrliesrekening
ower 2002 sluítêÈ
mêL êên po6itief
saldo va.rl 6s,6 niljoen
euro.
In wêrkelijkheid
waÊ er een
poêitief
saldo van 8sr1 miljoen
êuro. Dat is een
boekhoudfraude
van pêr Êaldo 19,5 miljoer
euro.
Ondail<É mijn naarschuwingên
aên de geneenteraad
de
jaarrekening
vanwese de door nij seconstateeïde
goêd tê keuien,
boekhoudfraude
niet
heeft
de gemêent.eraad
willers
en netens de jaarrekeniDg
desondanks goedgekeurd.
À]Ie gêmeenEeraadsleden
hebben zich dus níIlêns
ên wêtêns
genaakt'.
nedeplichtig
De accounLant
heeft
lrillers
en wetens de jaarrekening
ondanks de boekhoudfraudê
goêdgêkêuxd.
De boekhoudfraude
ovêr dê jarên
199? - 2001 beliep
totsaal
circa
413 miljoên
êuro.
Dê boekhoudfraude
ower 2OO2
bedraagE circa 1e niljoen
euio. Daamee is de
boekhoudfraudê
opgêlopên
naar circa
432 niljoen
euro.Als
of
Als of
in hel

parlij
nalnens dê bênadeetde
wil
ik
kader van eên evenlueel
strafDroces

de ontstane
schadê
werhalen
oD dê
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M.o, -onschrijving

Boekhoudf raudê: opzettelijk
verstrêkken
van miêleidende
lnforÍnatie
in dê jaariêkeningn
en heE vêrfenen van
medewerking daarad legen de gêmeêntê Dên haag.
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