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Exêcutiêw/liijk

bij

Bestend
Duurstedern beh.

voor.
bij
:

DossÍerpagina:

(ên) werden achtereenvolgens
Door ondergelekende vêrbalisant
van de hieronder vêrmêldê pêr:soDen de personalia
en
eventuele vêrklaring
wastgelegd.
Plêêgplaats/ - adr:ês
Nadere onschrijving
Incident
PleegdaÈun/ -tij d

*NOORDBI|ÀBÀNT,
gebouw
ovêrigê fraude
EuÊsên zalerdag 1 januari 2000 00:00 uur ên
woensdaq 1 ia.rluari 2003 00:00 uur

Aangever
Gêb. alatum/ -plaats
Àdrês/-plaatÊ
Postkode/telefoon

VERI{OEF, IjBONARD WILLEM
27 februari
gesl.
194? tê IIrREC!I-!
14
KIRSBNGÀÀRD 13 he wrirK Br.r D(TURSTEDE
3962 aIR 0343572055 (p)
rlk doe aangifte
van valshêid
in gêechrift
van het
opzettelijk
verêtrekken
van nisleidende
informatie
in
poputair
de jaarrêkêning,
uitgedlukt
ats boekhoudf raudê,
ên hêt vêrlenen
wan medewerking
daaraan
-bestuurders
door het provinciebestuul
c.q.
bêErokkên
wan provinciê
êlalenleden
Noord
(s)
belrokkên
accoutant
in de jaar:r:ekeDingen
Noord- Brabant

en atle
Bra.banÈ, êÍ

2000 t'ot' en met 2002 van

dê

provincie

Feiten:
c& grond van de Piovinciewet
moets hel provinciebestuur
na
afloop vên ieder jaar aan (o.a.)
dê burgers van dê
(i.c.
provincie
provinciê
Noord-Brabant)
maar ook áaÍr a1le
andere belastingbeEalerê
ên bêlangbêbbêndên
rêkêning
en
verantwoording
aflêggen
in de vorm van êên jaairekening.
Deze jaarrêkêding
nag uiteraard
niet nisleidend
zijn.
Dê aangifte
betref!
de onslandigheid
dats heE
provinciebeÊtuur
al enige jaren
achtereen
op grotê
schaal
onÈwangsten en uitgaven
buitên
dê wínetên vêrliêsrêkêning
jaarrêkeningên
laat
ên derhalwe
verzwijgt.
De bêtreffendê
zijn
derhalwe
nisreiderd.
Hel provinciebestuur
liet
de
rrinÊten werliesrekêning
ovêr 2000 êindigen
mêt êên
voordêlig
saldo van 11,8 miljoên
euror in wêrkêlijkhêid
was
er een vooldelig
saldo van 47,1 miljoên
êuro.
get provinciebêstuur
liet
de wins!en verliesrekening
over
2001 eindigen net een voordelig
saldo van 1s,3 mitjoên
êuÍo;
iÍI werkelijkheid
was er een voordelig
satdo van
53,8 niljoen
euro. llêt provinciêbêsEuur
1iêt dê winêÈ- ên
verlieêrekening
over 2OA2 eindigen
meE êên voordelig
saldo
varl 10.? niljoen
euro; in werkelijkheid
was er een
voordêIis
saldo van 82,0 niljoen
euro.
Ovêr 2000 iÊ een bedrag werzwegen van 35,3 miljoen
Over 2001. iÊ een bedrag ver.zwegen van 35,5 miljoen
oveÊ 2OO2 is een bedlag verzi{egen
van 71,3 miljoen
C l v e r 2 0 0 0 - 2 A O 2 i B e ê n b e d r a g v e r z w e g e n . , r a r L! 4 2 , L
ni 1j oen euro.
Jaarrekeni[gen
wan provincies
moelen niets alleen
betrouwbaar
zijn,
ze rnoeten ook voldoen
aan lrettetijke
voorschriften,
de zogênoêmdê CoÍrptabilitêitêvoorschriftêÍDe Conpt.abilit.eitsvoorschriftên
schrijvên
voor in artikêlen
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-VERBÀÀ], VÀN ÀÀNGIFTE
PROCES
Politie
Regio utrêcht,
diviêie
Bxecutiev/wijk
bij Duurêtêdê
lilutsatienr: PL0900/03-43s485
DossierDaqina:
3 en 2? dêt dê jaarrekening,
respectievelijk
winÊÈ- ên
(genoend:
verliêÊrekeniÍrg
rekening
van baÈen ên lastên),
betrouwbaar
is en schrijvên
voor in artikêl
27 dats à11e
baten en à1le laslen
in dê winetên wêrlieêrêkenirg
noeten
norden opgenomen ên dat het saldo van de lekening
hets saldo
moet zijn
van àl1e bateD en lasten.
De betreffênde
jaarrekêningeD
zijn
dus niet
altêen
misleidend,
zê voldoên
(daarmêê) ook niets aan de belreffendê
wetteliike
bepalingên.
Bij al deze jaàlrêkeningen
sLaan goedkeurende
accountanÈêverklariDgen,
Ten onlechtê
derhalvê.
Hêt bêtrêf t
accountants
van het accountantskanÈoor
Dê1oittê
& TouchêDe accountsants
kennên ongetwijfê1d
het feit
dat opbrengsten
en kosÈên builen
de wins!en vertiesrêkeninoên
ziin
gelaten en kennen ongêtwijfê]d
de bêLreÍrêndé
báLen en
lasteÍl.
De accor.ntantÊ
hebbên derhatve
opzettelijk
meegeserkÈ aan dêze misleidende
inf ormalieversErêkking
aan
de gebruikêrs
van de jaarrekeDingen
waaroDder de bursers
van provinciê
Noord-Br:abant.
Toelichling:
op de Forunpagina
van de volkskrênt
wan 25 oktober
1999 vroêg ik in een bijdrage
ondêr het opschrift
rJaalrekeningen
vol fouÈêní
aanalacht voor hêt vêr:schijnsel
dat de jaarrekeningen
van veel geineenten en provincies
mislêidênd
zijn.
In deze bijdrage
worden verschitlende
gêmeêntên en provincies
net nane genoemd.
vrij
Nederland
wan 2 maart 2002 bestêedde
in êên
rceneenten
artikel
onder hêt opschrift
werbergen
mifjalden"
aandachl
aarl hêÈ vêr:schijn6êl
dat in de jaarrekeningen
vall
veel gemeenÈen niljardên
aan opbrergsteÍr
en koslen
verzwêgên worden.
uit
onderzoek
van vrij
Nedêrland
bteêk
gemeenlen over 2000 Eezamên pêr saldo iuim
alaÈ dê 30 glote
f 3,8 miljard
hadden verzlregen.
Dê Têleglaaf
van 6 juti
2002 bêsEeêdde aandachh aan
het vêÍêchijnsel
atat seneeoten
honderdên miljoênên
buitên
de rekening
houden onder de kop rgelneentsen verbloêmen
eigen
f inênciê]e
situa!i e. Honderden mil joênên buiEen
boêkhoudinger
gehoudenr.
Het bêtreft
dus ook proviíciê
Noord-Blabant'.
Het artikel
in De Teleglaaf
eindigde
mel een rêactie
van
rwij
twee desgevraagde
accounEantskantorên:
houdên ons aan
de wettelijkê
voorêchriften
waar de jaarekeDingen
vall
gêmêentêÊ aán noeten voldoenÍ.
Eiernee
ontkeDnen
zij
dus
jaarrekeniDgeD
niet
dat dê bêtreffêndê
nisleideDd
zljD!
De
leêctie
klopE ovêrigêns
niêt,
illmlêrs de bêtreffeÍdê
jaalrekeningêÍr
voldoên
6àk niêt
aán dê bêtr:êffeDde
wettetijkê
êiÊên, i.c.
dê coÍlptêlri litêitêvoorêchri
fteD.
(vanaf 2001 ovêr dê
Ik sluur
aI jaren
achtêrêên
jaa.rekeDing
misteidêndê
2000) letkens
naar de
briever
Provinciale
Staten var} provincíe
Noord-Brabants
over de
jaarrekeningen.
miÊleidende
Mijn laatsLê
brief
was diê van
8 juli
2003 inzakê dê jaarrekêning
2002. soor.lgelijke
jaren
briêvên
êtuurdê
ik irmiddels
in de afgelopen
naar
clrca
75 andêrê gêineeítês
Mijn laatstse
er provincies.
brief
aan PÍowinciale
Slalen
van provinciê
Noord-Bra.bant
wêrd
niêt
bêantwoord,
laat
sEaan dat hêt provinciebesEuu!
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PROCES_VERBÀÀI, VÀN ÀÀIiIGIFTE
Politie
Regio Utrecht,
divisiê
axêcutiev/r4ijk
bij Duurstede
Mutatienr:
PL0900/03-435485
Dossierpagina:
maaEregêlên
nan on eeD eird te maken aal} de boekhoudfraude.
qet provinciebestuur
en Provincialê
SÈaÈên willên
er dus
nietss vall horên ên wêtên.
Integendeel.
À1 jaren
achtêrêên
hêb ik het provinciebestuur
en
Provinciale
StaLen laten
zien en gewaarschuwd dat dê doox
jaarrekeningên
hen opgenaaltê
miêlêidênd
zijn.
Desondarks
zijn
de provinciebêstuurdêrÊ,
statenleden
en accountsants (s)
er wiflens
ên $êtênê en dus opzettelijk
nee doorgegaan.
Navraag bij
dê Íninister
vên ,Iustitie
heeft
opgelevêrd
daE
(ten
de relevantê
artikêlên
uit
heÈ wetboek van Strafrecht
minste) de artikefên
225, 226, 227 en 336 zijn.
verder is
ten ninste
ook van toêpaêÊing
artikel
350.
Ik

laat

A1s of
in het

voor

u een schrijven

en volharding

(
.*i:---\

bij]age.

met vêrbalisant

de oítstane
schade
velha1en
oD dê

gêtêkend.

l

tááIlqévetir-

-plaats

ats

partij
namens dê bênadeêldê
wil
ik
kailer wan eeÍr eventueel
strafDroces

Na vooÍlezing

Benadêelde
Geb. daluh/

achler

---..-----

(ve

PROVINCTE NOORD BRÀBÀI{IT,
tê

gesl:

Postskode/telefoon

verÍniÊte goêderen
Letsel
schade
schadêbedrag

j.ndieí
varl Èoêpassing:
niet
van Èoêpaesing
niêE va.Ir toepassing
0.00 EI'R

Dtltd
opn. aêngifte
(en)
vêÍbalisant

maandag 1 deceÍÈer 2003 08:00 uur

Artikel

(en)

M.o. -onÊchlijving

zie

vêrklaring

CI,EI\T. IIYIÀN,
Uedew.Sêrvice
B van polilie
regio
sêuvêlrug.
buiÈengêwoon
opsporingsanibtenaar,
aktenununer 5 003 3 31./ 0
225
cq
225
cq
226
cq
221
cq
227
cq
336

LID

L Wetboêk

Í,aD |

van

1 Wetboek

van

stlafrech!

van

str:afrech!

L 2 lletboêk

Í,tD

L wetboek

van

strafrech!

Í,ÍD 2 Wetboek

van

suafrech!

van

Utrecht,

distiict

Êtrafrêcht

Í,ÍD

wêtboêk

bêtrokkênê

strafrechL

Boekhoudf raudê:
opzettelijk
vêrstrekkên
varl mislêidende
informalie
in dê jaarrekêning
ên hêÈ verlenen
van
medewerking
daaraan tegen de provincie
Noord Braban!.
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PR@ES.VERBÀJ{IJVAN ÀÀIÍGIETE
Polit'le
Reglo lttrêcbt,
dlviaiè
Executtev/Wijk
Duurat.eale
bij
t{utatietrf:
PIro90o/03-43s{85
Dossie4)agina:

stgÍnalê-n€Írt {ea)

lDdlea

OInr. verbalia.utt

Schttjvetr

a1a bljlage

Sluiting
verbalLBant

opgeíreakt

t'e lfIiIK

(àr)

cLBIiI,

ván toêpasslng:

mflÀN,

zle verklaring
bij

bêÈrokkene

Irv toegêvoegd.

BIir DUITRSTEDE
op 24 deceÍÈer

2OO3 door

op

PrJ0900/03-435485- { r

