PROCES VERBÀÀI, VÀN ÀÀNGIFTE
Politie
Regio Utrecht. diÊtrict
Mutatienr:
PL09s0/ 03 - 095305

Heuvelrug/wijk

Beêtend
DuursLedern beh.

bij

voor:
bij
:

Dossiêrpagina:

(en) wêrden achtereenvolgens
Door ondergêtekende
veibalisant
personen de pêrsonalia
van de hiêroídêr
wemelde
en
evenÈuefê verklaring
vastgelegd.
Pteegplaats/-adres
Nadêrê omschÍijwiÍs

WIiTK BIJ DUURSTEDE.T!ÀRELDE GROTESTRÀÀT
30

Pfêêgdatum/ -tijd

tusseD woênsdag 1 jánuari
1997 00:00 uur en
maandag 31 decenber 2 0 0 1 0 0 : 0 0 u u r

Aansewer/benadeelde
ceb. daÈ'.iml plaatÊ

IIETIHOEF, I,EONÀRD WII,I,EM
2? fêbluari
194t te TIIRECHT
gês]: M
XERSENGÀÀRD13 t'e WIJK BIJ DUURSTEDE
3962,IR 0343-57205s
.lk doe aàngifle van valsheid in geschlift
van:
het opzettelijk
verslrekken
van mistêidendê
infomatie
dê jaarrekening,
populair
uitgêdrukt
als boekhoudfraude,
het verlenen
van mêdewêrking
daarad

Postkode/telefoon

door het provinciebestuur
c.q.
Noord HollaÍrd,
ên de betrokken
accounEantskantoor
Ipa-acon.
in de jaarrekeningen
Noord ío11and

199?

-bêstuurders
accour-tsant

in
en

wan provincie
{s) van het

2001 van prowincie

Op grond ván de Provinciewets
moel het plovinciêbestuur
na
jaar aan (o.a.)
afloop
vàn ieder
de bursers
va.II dê
(i.c.
provincie
provincie
Noord Eolla.rld)
rêkêning
en
wêrantwoording
afleggen
in de vorm va.rl êên jaarlekenirs.
Dêzê jaarrekening
mag uireraard
niêE mislêidênd
zijn.
De aangiftê
beLrêft
dê omÊtandigheid
atat het
jaar achtêrêen
provinciêbêsLuur
al teÍ minste vijf
op giote
schaal ontvangaten
en uiLgaven
buiten
de winsL
en
vêrliêÉrekening
laat
en dêrhalve
verzi{'ijgt.
De betreffende
jaarrêkêninsen
zi jn derhalvê
misleidend.
Het provinciêbesluur
lie!
de winsten vêrliêerêkêning
over
1997 eindigen
meE êen voordêlig
aaldo wan f 9 niljoen;
in
wêikelijkheid
voordelig
saldo wan f 416 miljoên.
HeÈ provinciêbesLuur
1998 êindigen
mets
wexkêlijkheid
Het provinciebest.uur
1999 eindigen
mel
werkefijkheid
Het provinciêbêstuur
2000 eindigên
net
werkelijkheid
was
Iiêt pr:owinciebestuur
2001 eindigen
met
in werkelijkhêid

1ie! de winsten vêrliêarêkening
over
een voordelig
saldo van f 15 nitjoen;
in
nadelig
saldo van f 167 miljoen.
lieÈ dê winstên werliesrekening
ovêr
êen voordêlig
saldo wên f I miljoen;
in
nadê1ig Êaldo vaÍ f 10s miljoen.
lie!
de winsten werliesrekening
ovex
êên voor:dêfig
saldo van f 20 miljoên;
in
êr een woor:delig
saldo van f 528 miljoên.
liet'
de winstên vêr1iêÊrêkening
over
êên voordelig
saldo van
4 miljoen
euro;
voordêlig
saldo wan
55 miljoen

jaar Eijd vêrzweêg hêt provinciêbestsuur
Ir vijf
derhatve
een saldo van opbrengstên
ên kosÈen ván circa
332 niljoen
euro.
Hêt betrêft
êen veelvoud
daaFan
aan oDbrencstên
ên
een veelvoud
dáarwan aan kosten.
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-VERBÀAI, VAN AÀNGIFTE
PROCES
Politiê
Rêgio Utrecht,dist'ricr.
sêuvelrug/wijk
bij
Duurstede
Mutatiêni:
PLo950/03 - 096305
Doseier:pagina:

Jaarrêkêningen
van provincies
moêtên niet
allêen
bêtrouwbaar
zijn,
ze moeEen ook voldoên
aa! wettelijke
voorschrifÈen,
dê zogenoêmdê conptabiliteitsvoorschrifEen.
De ConplabiliÈeÍtsvoorschrif
ten schr.ijven
voor in artikêlen
3 en 27 alat dê jaarrekenins.
respectievetijk
irinst - êD
(senoernd: rekening
verliêsrêkênins
van batên êÍ lastsen),
bêtrouwbaar
is en schrijven
voor in artikê1
27 dat à1le
baten en àlle
lastên
in dê winatên vêrliesrekening
moeEen
worden opgenonen en daL hêt saldo wan de rekering
hêr safdo
noel zijn
van à11ê baten en lasten.
De bêLrêfíende
zijn dus niet allêen
iaarrekeningen
(daaflnêê) ook niet
nisleidend,
ze voldoen
aàn de
jkê bêpalingen.
betsref f ende wettêti
Bij aI dezê jaarrekeninsen
staan goedkeurendê
accountantsverklaringen.
Ten onrechte
derhalvê.
riêt belreft
accoutants
van her accounrantskanÈoor
lpa-Àcon.
De
accoutants
kemen ongetwijfeld
het fêit
dat opbrengsten
en
kostên buiten
geraten
de winsÈ- en verliesrekeningên
zijn
ên keuen
onse-twijfetd
dê betreffende
batên ên lasteD.
De
accountants
hebben derhalve
opzêEtetíjk
meêgêwêikt
aan deze
Ínisleiderde
infonnaÈieverstrekking
aan de gebruikers
var} de
jaarrekeningên
waarondêi
de bursers
van provincie
Noor:d-Ho11ad.
Toelichting:
1.
Op de Forumpagina
van dê volkskrant
van 25 oktober
1999 vroeg -Lk in êên bijdrdse
onder he! opschrift
íJaarrêkêningên
vol foutên,,
aanalacht voor het verschijnsêl
dal de jaarrêkeningeÍ
van veel seneenten
en provinciês
mia]êidend
ziir.
rk noemde hierin
ook de provinciê
Noord-Eo11and.
2.
Vrlj
Nêdêr.laíd
van 2 naarts 2002 besteedde
in êên
ÍGeneenten werbergen
arEikel
ondêr het opschrift
miljarden'
aandacht aan het verschijnsel
dal in de jaarrêkeningên
vên
weet gemeen-len
niljarden
aan opbrengsEen
ên kosten
verzwesen worden. uiE ondêrzoek
van vrij
Nêdêr-rand
bleek
gêmêênLên over 2000 têzainen per saldo ruim
dats de 30 grotê
f 3,8 miljard
hadden verzwegen. Uit' hetzelfde
onderzoêk,
dat êchtêr
niet' gepubliceerd
is. bleken
dê 12 provincies
ovêr 2000 sezanenrijk
een bedrag varr ruim f 1 mifjaid
Le
hebben verzwegen.
3.
Dê Têlêgiaaf
van 6 juri
2002 bestseedde aandacht
aan
hêt vêr:6chijnsel
dat seneenten
honder-den
mifjoenên
buitên
de rêkêíing
houden onder de kop ÍGeneenten verbloêmen
êigên
f inan-cièle
Honderden miljoenen
situa!ie.
buiten
gehoudên..
boekhoudingên
sêt bêtrêft
dus ook provincies
en
dus ook provinciê
Noord-Holland.
4.
lle! artikel
in De Telegraaf
eindigde met eên
.wij
reaclie
van lweê desgêvraagde
accountantskanto-rên:
houden ons aan de wêrretijke
voorschriftên
waar dê
jaarrekeningên
vàn gêÍrêêÍtês
aên noêtêÍr vofdoen'.
siemee
jaarrêkeniDgeD
ontskennen zij
due niêt
atat de bêtrêffêídê
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Poliliê
Rêgio tttrecht,distric!
Pt 0950/ 03 -0963 05
MutaLieu:

PROCES-VERBÀÀI, VÀÀI ÀÀNGIFTE
$euvelrug/wijk
bij
Duurstêdê
Doêsie4)aginai

mis-Ieidend
zijn!
Dê rêactiê
klopt
ovêrigens
niets, nffners
j aarekeningen
dê bêtreffênde
vofdoen
àèk niet
aan de
bêtrêffênde
wettelijke
eisen, i.c.
de
conptabiliteitsvoorschri
f ten.
5.
Ik stuur
at jaren
achtêrêên
têlkens
briewen
naar
provincialê
sLatên van provincíe
Noord-rlolland
ovêr dê
jaarrekeninsen.
miêlêidênde
Mijn laatste
brief
wae diê vaÍr
11 juli
2002 inza-ke de jaarrekening
2001. Soortgelijke
jarên
briêven
êtuurde
ik imiddels
iD de afselopen
naar
circa
70 andêre geineertes
en prowincies.
Hets
provinciêbestuur
liet
mij ueten niet
op mijn bêvindingên
tê zullen
ingaan.
6.
A1 enigê jarên
achtêrêên
hêb ik hêt
provinciebestuur
laten
zien en gewaarschuwd dat de door hen
opgemaakte j aarrekeningen
misleidend
zi j n. Desondanks zi j n
de provinciêbeÊÈuurdêrÊ
er willênÊ
ên i{etenÊ ên dus
jk mêê doorgêgaan.
opzêtleli
7.
Navraag bij
dê minister
vu
.tustitie
heefts
opgêlêvêrd
dat dê rêfêvantê
artikêlen
uiÈ het wetboek van
(tên minste) de artikelen
Stsrafrecht
225 è.e. er\ 336 ziin.

Als of
in hêt

partij
namenÊ de bênadeeldê
uil
ik
kader van een eventueel
strafproces

Ik wêns te worden geinformeerd
afdoêning
van de sÈrafzaak.
Na voorlezing

en volharding

over

het

de ontstane
schade
velhalen
op dê

vêr1oop

met verbalisant

ên de

gêEekênd.

PolitieRêgi9--Uirechl
DistÍicl
Postbus

Vêrmistse goederen
schade
schadebedrag
Dlltd
opn. aangiftse
(ên)
verbaliaant

indiên
van toêpaêsing:
ntet
van toêpassing
niet
van toepasslng
0.00 EI'R

donderdag 20 maart 200.] 11101 uu'
KI,OMP.

PETER WII,HELM,

asent van potitie
Àitikêl(en)

.ie verara9999

regio

Utrechts,

distsrict

Heuvêlrug

2 2 5 r , Í D I wêtboêk vd
strafrêcht
cq
226 LÍD 1 1 wêtboek van strafrecht
cq
2 2 6 t r D 1 2 Wetboek van strafrech!
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PROgEg-VERAÀAI VÀN ÀÀNGIFTE
Politie
Regio utrêcht,diatrlcÈ
Heuvelrug/wijk
bij u.rurêtede
Uutatienr:
Pl,o9s0/03-096305
Dossle4)agha!
cq
227 LID L Wetboêk van êlrafrecht
cq
227 LÍD 2 wetboek wan straf,recht
cq
336 wetboek varl sÈrafrecht

Signalerent

(e!l)

indiell

van

opm. verbatisants

Àangiftê

Sluiting
verballÊanl

Opgenaakt

(eÍr)

toepaeaiÍrg:

zle

welklaling

betrokk€Íre

in concepÈ ontvangen.
te WItrK BIJ DI'(ÍaSTEDE op 20 naatt

KIoMP, PBTER ríIrJïEIi/t,

2OO3 door

op anbtseed
(verbaf

iEa.!It )

gio Utrecirl
ístdctHeuvelruq
Poslbt s 395

g&OAJ vEÉtlÊNBÀ'*
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