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PROCES-VERBÀÀI, VÀN ÀÀNGIFTE

Regio utrêchE/wíjk
Politie
MuÈaEiêÍr: /03-255420

bij

Duurstedê
Dossierpagina:

Doo! onderget ekendê eelbariêê.ÍIE (en) wêrden achtêreenvolgêne
en
varl dê hieronder vêrmelde pêrsonen de persoÍa1ia
vastgelegd.
eventuêlê vêrklaring
PtêegllaaEs/-aatres
Nadexe omschrijving
rncident
P.Lêegdatum/-tijd

DoRDREcttT, SPUIBoIIIEVÀRD300
gebouw
ovêrige fraude
lussen zaterdag r jènuari 2000 00:00 uur en
digedag 1 januari 2001 00:00 uut

Àangever/bênadeelde
cêb. datun/ -plaats

VERI{OEF. LEONÀRD IIIII.EM
gês]: M
1947 te u IRECIIT
27 februari
I(IRSENGÀÀRD 13
!e WIirK BIJ DUURSTEDE
3962 irR 0343572055
n1k doê aangifte
en wan hêE
in gêschrift
van valÊhêid
infortnatsie
in de
veïstrêkken
van mieleidende
opzettel.ijk
jaarrekenirg,
eD
poputair
als boekhoudfraude,
uítgedrukE
daalaarl
he! wêrlenen
van nedewerking

Postkode/hetêfoon

c.q
door het gemeênÈebestuur
beErokken gemeenleraadêleden
(s)
beErokken
accounLaÍt
in

dê jaarrekeniBgen

2000 tot

- bestuurdels
ên alle
van gemêênÈe Dordrecht,

ên de

en mets 2002 van gemeentse

na
noêt het gemeenlebêêtuur
op grond varl de Gemeentewet
jaar aan (o.a)
wan dê gêmeenÈe
de burgers
afloop
varl ieder
(i.c
geiÍeente Dordrêcht)
aÍIdele
maa! ook aan altê
rêkêning
en
en belanghebbenden
belastingbelalers
in de vo'ln wan een jaarrekening.
verantwoordi[g
afleggên
zijn.
niêE misleidend
Dêze jaarïêkêning
nag uileraard
dat het
De aangiftê
betrefts
de oÍnÊlandighêid
gemeentebestuur
achtêreen
oP grole
schaal
al enige jaren
en vêrliesrekening
buiteo
de winstontvaDgsten
er uitgavên
jaarrekeninsen
wêrzwijgt.
De betreffêndê
taat en derhalve
miêlêidênd.
zijn
derhalve
- êÍr vêrliesrekening
ge! geheeDlebêstuur
ovêr
liêE de ltinst
ealdo van f 2?,3 miljoên;
2OOO êindigên
nêt een voordeling
saldo van f 316,2
in uêrkêlijkhêid
was er een voordêting
miljoen.
over
1iêt
de winaten vêrliesrekening
Het geÍnêeÍtebestuur
saldo van 8,s mitjoen
2OO1 eindigen
nêt een voordelig
saldo van 34,0
in lrerkêlijkheid
was er êen voordelig
euro;
ên
1iêÈ de winstniljoen
êuro. rlêt gerneelrtebeêtuur
saldo
rnel een voordêting
vêrliêsrêkêning
ove! 2OO2 êiÍrdigên
was er een
êuro; in werkelijkhêid
van 15,3 niljoen
êuro. over 2000 is êên
voordelig
êaldo van s5,o miljoen
dal i-s 131,10 êuro.
bedrag verzeegên \raÍL Í 2AA,9 miljoên,
en over
Ovêr 2001 is een bedrag vêrzvtêgen wan-1l,s/êuro
c"te!: 2OOO- 2oo2
2OO2 is een bedrag verzwêgên van 38,?'euro.
is êen bedrag verzwegen varl 181,3 níljoenzs.ê.
betrouwbaar:
iraarrekeningen
varl gerneênEên moete!! nieÈ alleen
voorschlitten,
aa'II wetlelijkê
zijn,
ze moelen ook votdoên
De
de zogenoemdê CoÍpla.bilileitsvoorschriften.
3
schrijven
voor ií arEikelen
comptabiliteiEÊvoorschriften

/03-2s5420
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PROCES-VERBÀÀI
bij
Duurslede

Resio utrechE/Írijk
PoIitiê
Mutatiênr:
/03-25542O

VÀN ÀÀNGIFTE
DosEierpêgrna:

ên
winatreepêctievêlijk
èn 27 daL de jaarrekening,
(genoemd: rekêning van balen en _taEten),
verl iêÊrekening
27 dat arre
woor in artikel
berrouwbaar is êÁ Êchrijven
jaarlekeningen
ziin
Dê
belrêffende
tasten.
ên
alle
balen
ook niêt
ze voldoen
{daafineê)
misleidend,
alIeelr
dlus niet
bêpafingên.
wêtcêIíjkê
aan dê betsleffende
stèan goedkêurendê
Bij aI aleze jaarrekeningen
sef
derhalve.
Ten onrechte
acèout.aEntssverklaringen.
&
Dê1oitte
varl hêt accorintantskanEoor
accountants
betrêfE
da!
heÈ fêit
kênnen ongetwijfeld
Tochê. De accountants
de i'rinsE- en vêrliesrekênÍngen
en kosten buitên
oDbrenqsten
baten en
de betsreffende
gélaten
en kênnen ongêtwijfeld
zijn
opzeti:elijk
hebben derhalve
oe accountants
faiten.
aan
informatiêvêrstrekking
mêêqewerkt aan deze nisfeidende
de burgers
waaronder
van de jaarrekeningen
dê óêbruikers
van gemeerte Dordrecht.
schade in he!
wil ik dê ontstane
A1s benêdêe1de partij
oP de
verhafen
sLlafproceE
kader van eên €ventueel
Ik wens !e wordên geinformêerd
van de stsrafzaak.
êfdoenirg
Na voorlêzing

eÀ wolharding

vêrmistse goêdêren
Lêtsêl
schade
s chadebedrag

iídiên van toepassing:
nieL van toepassing
nieE van tsoepassing
0.00 EUR

Dt./hd opD. aangifÈê
(ên)
verbalisant

17 j u l i
dondeÍalag
CI]EI!', FYI.ÀN,

oweÍ

hêt

verloop

Ínet' vêrbalisant

zie ver:klaring

en de

getekeDd.

betr:okkene

2003 11:00 uui

B va.Il potitíe

rêgio

gtrecht,

distlict

Eeuvêfrug,

buiLengewoon opsporingsanbtenaar,
akEênul[ne! 5003331/0
Ar.t.ikel (eÍ)

M. o.

225
cq
226
cq
226
cq
22'l
cq
336

omschr:ijving

signalenent

(en)

LÍD

L Wêtboek

LID

l

l

van

atrafrecht

weÈboek van

Êtrafrêcht

LaD L 2 9{eÈboek wan straflecht
LID

L wetboêk

vIêtboek

varr strafrêcht

vaÍr scrafrechts

versÈrekkeB van misleidendê
Boekhoudf raude: opzettêlijk
in de j aalrekêÈing en hêt verlenerr van
infornaliê
nedewerking daaraan têgên de genêênte DordrêchÈ.
indien

van toêpassing;

zie verktaring

betr:okkêne

/03 255420
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,
:

Regio ulrecht/wtjk Politie
uutatienr:
/03-255420
q)m. vêrballsant
s1u1Èing
vêrbaliaant

(elr)

IIÀN AÀNGIFTE
PROCBS-VERBÀÀIJ
bij Duurstêdê

Schlijven

a1s btj lagê btj

Dossiê4)agina:

gV toegevoegd'

oPgeÍnaakt te lrrilK BIiI DttuRstEDB op 23 jul1

2003 'loor

cIrEI,t, HYIÀN, op anÈtabêlofEe

/03-235420
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