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Heuverrug/wijk

bij

Bêstemd voo!:
DuurÊtêdêh
beh. bij
I
Dossierpagina:

(en) werden achtêrêênvolgens
Door ondergêtêkendê
vêr.barisanl
van de hiêrondêr
vêrinefde personen de personalia
ên
eventuêlê
vêrklariDg
vaslgelegd.
Pteegptaats/-adres
Nadêrê omsch.ijwiÍg
Incident
Ptêegdatsum/- tsij d

WIJK BIir DUURSTEDE, KAREL DE GROTESTRAAT30
gebouw
Overige
fraudê
tusÊên zalerdas
1 januari
2ooo oo:oo uur en
mandaq 31 deceÍibeÍ 2001 00:00 uur

aangêver/benadeeldê
Geb. datm/-plaats
AdTes/-plaats
Postkode/tselefoon

vERr{oEF, IEONARD WILLEM
2? februari
gesl:
194? tê I'IRECIiT
M
KERSENGAÀRD13 Tê WI.'K BIiT DI'URSTEDE
3962 ,lR 0343 s72oss
"Ik doe aangifte
va! valsheid
in geschrift
van hêt hêt
opzêttêlijk
verstrekken
van nisleidende
infornatiê
in de
jaarxêkêning,
populair
uitgedrukt.
als boêkhoudfraude,
en
het vertenen
van mêdêwêrking
daaraan
door het provinciebestuur
c.q.
bestuurdêrs
vêrl provincie
(s) van
Geldertand.
ên dê bêtrokkêÍr
accountant
accountanÈskantoor
lpa Àcon.
in

de jaarrêkêningen

2000 en 2001 van prowincie

celderland

Feitên:
Op grond van dê Provinciêwet
moêt hêt provinciebestsuur
na
jaar aan (o.a.)
wan ieder
afloop
de burgêrs
ván de
(i.c.
prowincie
provinciê
Gelderland)
rekening ên
verantlroording
af]êggên
in dê worn ván êen jaarrekening.
Deze jaarrekening
mag uitêraard
niêt
rtrisleidend
zijn.
De klacht
betrefh
de omstandighêid
dat het piovinciebestuur
a1 tên minste twee jaar achtereen
op groEê echaal
ontwangsten
en uitgaven
buitên
dê winsten vêrfiesrekening
jaarrekeningên
taats en dêrhalve
vêrzwijgt.
De betreffende
zijn dêrharve nisleidend.
Hêt provinciebesluur
liel
de \rinsten vêrtiesrêkêning
owêr
2000 eindigên inêt eeD voordelig
saldo van f 4,3 niljoên;
in
wêr.kêlijkheid
voordê]ig
saldo van f 305.8
nilj oen.
Hêt pr:owinciebestuur
liel
de winsten verliesrêkening
over
2001 eindigên mêt êên voordêfig
safdo van f 18,4 niljoen;
in h'erkêlijkhêid
voordêlig
saldo wan f 238.7
mil j oen.
In t$êe jaár tijd
verzueeg
het' provinciebestuur
dêrhalvê
een saldo van opbrengsten
en kosten van circa
f 520
miljoen.
set bêtreft
eeD weetvoud daaran
aan opblengstên
en een veelvoud
daarvan aan kosten.
EeE gaat per saldo om
ciica
f s20 niljoen.
ofteh'el 236 miljoen
euro.
,laarrekeningên
van p.owinciês
moêten niêt
a1lêên
betrouwbaar
zijn,
zê ÍroêtêÍ
ook woldoên aan wettelijke
voorschriftên,
de zogenoemde Comptabiriteitsvoolschriftên.
De ComptabilileilsvoorschïifEen
schïijven
voor in artikêlêD
3 en 27 atat de jaarrêkêning,
respectievelijk
winst
ên
verfiesrekening
rekening
vall bat.en en lasEen),
{genoend:
betrouwbaar
is en schrijven
voor in arEikêt
27 alat à11ê
baten en àlle
tasren
in de winsten vertiesrêkêning
ÍnoêtêD
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Rêgio vtrecht., districr
Hêuverrug/!.ijk
bij Duursrede
Mutatienr:: PL0950/03-096261
Dossierpaqina:
wordên opgenomen en dat hêt saldo vaÈ dê xêkening
het
moêt zijn wan àlte baten en lasEen.
Dê beL!êÍrsde
zijn dus niêL aIleen
iaêrrekeningen
(daarmee) ook nieÈ aan dê
mislêidênd,
ze voldoen
betrêf f ende wetsteli jke bepalingên.

saldo

Bij al dezê jaarrekeningen
slaan soedkeurende
accountartsverklaringên.
Ten onrechte
dêrhatwê.
Ee! betsreft
accounEants
van hêt accountantskantoor
lpa-acon.
De
accounEants
kênnên ongetwijfefd
hêt feit
atat opblengstên
ên
kostên buiten
de winstên wêr:liêsr.ekeningen
gelaten
zijn
ên kênnên onge-twijfeld
de betreffende
baten en laeÈên.
Dê
accounLants
hebbêD derhalwe
opzettelijk
meegewerkt. aa'rl dêze
mislêidênde
infornatieverstrekkins
aan de sebruikêrs
van de
jaarrekeningen
h'aarondêr de burgers
van provinciê
Gelderland.
Toelichting:
1.
Op de Forumpagina wan de vofkskrant
van 25 oktobêr
1999 vroeg ik in een bijdÍage
onder hêt opschliLL
",taarrekeningen
vol fouEenn aanalachE voor hêt vêrschijnsel
dal de jaarrêkêningên
van vêel gemêenten ên provincies
mislêidênd
zijn.
2.
vrlj
Nederfand
van 2 naart
2002 besteedde
in eên
'.GemeenEen verbergen
artikel
onder he! opschrifr
miljardentr
aandacbt aan het veischijnsel
dats in de jaarrêkêningên
ván
veê1 gêmêên-tên Ínifjardên
aaí opbrênssteD
en kosten
veÍzwêgên worden. Uit' onderzoek
wan vrij
Neder-land
b1eêk
alat de 30 grotê gêmeenten over 2000 lezamen per saldo ruim
f 3,8 míIjard
hadden verzwegen.
Uit. hetszeffde
onderzoêk.
gepu.blicêerd
dat echtser niet
is, bleken
dê t2 provincies
over 2000 gezànentijk
êên bêdr.ag van iuiiÍ
f 1 miljard
te
hebbên vêrzwesen.
3.
De Telegraaf
van 6 juli
2002 bêsEeeddê aandacht
aan
hêt vêrschijnsel
dal gemeenten honder-den
miljoênên
buiten
de rekening
houdên ondêr dê kop 'cenêêntên
werbloemen
eigen
f i n á n - c i ê l e s i t u a t i e . H o n d ê r d e n m i - Lj o e n ê n b u i L e n
gêhouden".
boekhoudingen
Het betreft
dus ook provincies
en
dus ook provinciê
celdertad.
4.
rÍet àrLikel
in De 'relegraaf eindigde net een
.wij
reactie
van lwee desgevraagde
accountantskanEoren:
houdên ons aan de wetlelijke
voorschriften
i{aar dê
jaarr:êkeningen
van geneenles
aan noeten voldoeni.
Eiêrmêe
jaarrêkêningeD
ontkênnen
zij
dus niêt
daL de bêtreffêndê
nis-leidênd
zijn!
Dê reacEiê klopL ovêrigêns niêt,
innêrs
jaarrêkeningên
de belreffênde
voldoên
àèk niêt
aan de
betrêffêndê
wettelijke
eiseD, i.c.
de
coÍrptálrif itseitsvoorschrif
ten.
5.
Ik sÈuur al jaren
achtêrêên
Èê1kêns briêvên
naar
provinciale
staÈen van provincie
Gê1derland
ovêr dê
jaarrekeningên.
misleidende
Mijn laatste
brievên
lrarên
van 28 augustuÊ 2oo2 èí 2 dêcêÍÈêr
2002 inzakê dê
jaaïrekeninq
2001. soorEgêtijke
briêvên
stuurdê ik

diê
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PROCES.VERBÀÀI,VÀN ÀÀNGIFTE
PoliEie Rêgio utrêcht,dislrict
sêuwêll:uglwijk
bij
Duurstêdê
Mutatiêm:
PLo950/03 -096261
Dossierpagina:
jarên
inmiddêIÊ
in de afgelopên
naar circa
80 andêre
geh provinciebestuu!
gemeênbês en provinciêe.
onÈkenÈ
- onderzoek
(ovêr:gens
zondêr enig - dêÊkundig
ingêêbeld
hêbben) de boekhoudfraudê.

te

6.
Àt ênigê jàieD achtereen
heb ik hêt
provinciêbesluur
laten
zien en gelraarschuwd
dat de door hên
opgêmaákte jaarrekeningên
miê1êidênd
zijn.
Desondanks zijn
de geneentebestuurdêrs
êr wiltens
en wetens en dus
opzêttelijk
mee doorgegaan.
7.
Navraag bij
dê ministêr
vên irustitie
heeft
opgêlêwêrd
dat de rêlevant'e
artikêtên
uit
hets Wetboek van
(ter minste) dê arÈike1ên 225 e.w. en 335 zijn.
Strafrechts

AIs of namêns de beradeelde partsíj wil ik dê ontstsane schade
in hêt kader van een êventueel etrafDrocêê ver:tralen oD de
Ik wens tê wordên gêinformeeld
afdoening
van dê etrafzaak.
Na voorlêzing

er

wolhardíng

over

goederen

ên dê

gêEekend.

PolitieHêgioUtrecht
DistriclHpddgggli

Postbus311
-\
Ll,í,-J
--jry_.*-- - - -3900AJ- VEENEN
indien varl toêpaêÊins: zie werklarins betsrokkenê
nlet
van toêpaÊsing
niet
wan toepassing
0.00 EUR

Schadebêdrag

Dtltd opn. aangifte
vêrbalisanÈ (ên)
Àrtikê1(ên)

donderdag 20 inaart 2003 1 1 : 0 0 u u r
IU,OMP, PETERWILITEI,M,
ageÍrt van politiê
regio Otrechts, distiict
225
cq
226
cq
226
cq
227
cq
22'l

Í,ID

L wetboek

LID

L 1 wetboêk

van

strafrecht

),ID 7 2 werboek

van

strafrecht

(en)

van

L Wetboek

ean strafrêcht

LID

2 wetboek

van

indien

van

Heuvelrug

strafrêcht

LID

336 Wetboek

signalenent

werloop

met verbalisanE

( aangeve r/benadee l de I

Vemistê

het

slrafrech!

va.rl sErafrêcht
toêpaêêing:

zie

verklarirg

betlokkene
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DoÉsíêrpaglna:
opln. verballsant

Àangifte

Sluitirlg
verbaliÉant

Opgenaalt

(en)

in

concêpt

tê wIíK

oítvaÍrged.

BIaI DUITRSTEDAop 20 maart

2OO3 doot
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