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(eD) werdên achEeleenvolgêns
vêrbalisant
Door ondergeÈêkendê
en
de pêrsonafia
vêrmeldê
van dê hieronder
Persolreir
vastgêlegd.
werklaring
êvenluêle

Pleê9p1aat.s/-adres
Nadeie omschrijving
rncidenh
P1êêgdatum/-tij d

COOLSINGEI4O
RCfTTEP.DÀM,
gebouw
oveliqe fraude
Lusse; donderdag 1 januari 1998 00:00 uur en
dinsdag 1 jarluari 200t 00:00 uur

Aanqêver/bênadeelde
ceb:daÈun/-plaats
Adrês/-plaaËs

VERIIOEF, IrEONÀRDwILLElll
1947 te (IrRECET
2? tebÍuari
13 te wlirK BIJ DULRSTEDE
KERSENGÀÀRD

Postkode/belefoon

gesl:

M

0343572055
3952.rR
rrk doe aanqiftse va.rl valshêid
van hetin geschrift
in
informatiê
verstsrekkên van nisleidende
oozetteliik
jàarretcening,
ale boekhoudf raude,
populair
uilgedrukts
daaraan
wan medewelkinq
het vêrfênen
- bestsuuÍdêrs
err alle
c.q.
door het gemeentebestuur
varl gemeente RoEterdam,
gemeenleraadsleden
bêlrokken
accountsant (s )
beÈrokken
in

dê jaarrekeningen

1998 tot

en mêt 2002 van

de
en

en de

getneênÈe

na
OD qrond valr de Gêmeentseeêt noet het geneentêbesEuur
jaar aan (o.a.)
van de sêmêênte
dê bulgers
'aiedêr
atróop
andere
(i.c.
naar ook aan a]le
gêmeente Rottêrdah)
ên
rekening
en belanghebbendên
bêlastingbetalêrs
in de vortn va.rl een jaarrekening.
afteggen
werantwoórding
ziin.
De
niet
mislêidend
nag uiteraard
Deze jaarrêkêning
ala! het gêmeentsebêsEuur
de omêtandigheid
aangifÈe
bebrêfr
ên
schaal ontvangstsen
op grole
achtereen
al ênige jaren
laat
ên
verliesrekêning
winsten
buiEen
de
uitsgavên
jaarrekeningên
zÍjn
De betrêffende
verzwijgt.
derhalve
ni6lêidênd.
dêrhalve
en verliesrêkêningen
tiel
dê líinstHet gêmeentebestuur
saldo wan f 32
met een voordelig
over 1998 eindingen
saldo varl f
as e! een voordelig
in werkêtijkheid
niljoên;
98 llliljoên.
over
eÍ vêr1ieslekening
liê!
de wins!Het qenêêntebesluur
in
Êaldo van f 0 niljoên;
1999 einaligên met een voordelig
saldo varl f 523
vtas er eên voordeling
Íêrkelijkheid
over
liêt
de winsE- en werliêstekening
Èêt qeneentêbêsEuur
in
saldo vaÍr f3? miljoen;
Ínêt êen woordêlirg
2ooo êindingen
Êa1do van f 379 nirjoên.
voordelig
werkêlijkheid
ovêr
ên verriêÊrêkening
de !tins!liet
Het gemèentebe6tuur
euro;
saldo var) 28 niljoên
net êên voordê1ig
2OO1 eindigen
saldo van 29 miljoen
was er een nadelig
in werkêrijkheid
over
en werfiesrekeÍIing
IiêE de winstsêÈ qeneentebêstuur
euro;
wan
16
niljoen
saldo
voordelig
me!
eeÍ
2oo2 einaligên
saldo wan e0 miljoen
voordelig
in eêrkelijkheid
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cwer 1998 is êên bêdrag van f 66 miljoen verzwegen
ovêr
o"èi rggg ie een bedrag verzsegeÍr vall f s23 miljoên'
verzt'esen
'nilioen
f
raz
;óóó i; ."" bêdras varr
.Deze drie
bedragên zijn bij êIkaar 931 miljoen guldên en is
omgerekênd 422 euro.
o.ár 2oo1 iÊ een bedrag verzwêgen van min s7 miljoen êuro
ên over 2OO2 eên bedrag van 74 miljoen euto' cver 1998
euro'
439
niljoen
van
verzwegen
beatràg
2002
is
een
{min)
vaÍl gêmeeÍrÈên moeten niêt allêên betrouwbaar
ilaarrêkeringên
voorschrifEen,
ook voldoen aa'I wêttselijke
," .oét""
,iitt,
De
f!ên.
LÊvoorschri
IiEei
de_ zoqênoende coÍIpEabi
lên schri jvên voor in arEikelen 3
conptábititeiLsvoàrschrif
winsL en
en 1r aat de jaarrekeninB, rêspecrievelijk
( qenoerd :rekening van batsen ên lasrên),
verliesrekeni;q
voor in arckê] 27 da! a1Iê
betrouwbaar is en schrijvên
baten en atle la€tên in de winst- en verliesr:ekênÍng
moêEen woratên opgenonên er dat het' Êaldo van de rekêning
hêÈ saldo Ínoêt zijn van alle batseD en fasten. De
ziin dus niêt a1lêen nislêiden,
beEreffenale iaarrèkeningeD
wêttelijke
(daarnêê)
nieL
aan dê betreffende
ook
ze voldoên
beparingên.
Bij at deze jaarrekeningen staan goedkeurênde
lteE betref t
Ten onrêchtse derhalve.
acóountsantsvèrklaringen.
Roltêratam. De
accountaDts van de Àccorntantsdiênt
hel fêit dat opbrengsten en
accounÈants keDrlên ongetwijfêld
zijn gelaten
kostên buiten de winsÈ- en vêrliesrêkeningen
De
baten ên lasten.
dê betreffêndê
en kennen oDgetrijfeld
neegêwêrkt aan dê
accounEants hebbên dethalvê opzetlelijk
wan de
aarl de gebruikers
miÊlêidende informatieverÊtrekking
jaarrekeniDgen
uaaronde dê burgers va'rl gemêênte Rotstêrdam.
Ik laat

voo! u een schrijven

afs bijtagê.

achte!

!'tir ík de onÈstane schade
AIs of namens ale bênadeelde partij
in het kader van êên ewentuêêl stslafproces wêrhalen oP dê
Ik wens te wordên gêinfot:mêêrd
afdoêning var dê strafzaak.
Na voorlêzing

eÍr volharding

ower hêt verloop

mêL verbalisant

en de

getêkênd.

= - \
g-evêrlbenadeeldê)
vermiêtê

goederên

schade
schadebedrag
Dtltd
opn.aangifte
(ên)
Verbafisant

var} toepassing:
indiên
níet van toePasêing
van LoePaÊsing
niet
0.00 EUR

ziê

verklaring

2003 10:00 uur
woensalag 9 juli
CLEIJ, tÍYlÀN,
rêgio
Medew.servicê B van politie
Heuvellug,
opsporiÍrgsanbtênaar,
buiteDgewoon
aktsenunYnêr 6003331/o

betrokkene

UtrechÈ,

districÈ

/o3 240a45

- 2

Politle

Regio
-7ósurrêcht/wijk

nrEikel

(ea)

iiiiËià',

- zroere

-

PROCEA.VERBÀÀLVÀN ÀÀNGITTB
bij - lhrurBtêdê

225 LID a wetboek van strafrecht
cq
2t5 LÍD ! 1 wetltoek v.tll straÍrêcbt
cq
2rG I'rD a 2 welboek vajr slrafrecht
2t7
cq
2t7

t'ÍD r wetboek

van strafrecht

LaD 2 tletboek

ván sttaflecht

3i6 wetboek
il. o, -omschliiviÁE

StgÍralênent

\-

DoÊsj'erpastra:-

(€Í!)

vaJr stÍafrêcht

verÊ'trêkken va|x ni 3lêid€n'le
oPtettêltjk
Boelhoutlfraude:
van
ea lreÈ verrenen
ia dê jaatrekeníng
inforlEÈiê
gemeeDtê
RotÈet'lam'
'lê
tegêD
rnêdeserklng tlaaraà
inatlên

van to€passlng:

zie
btj

vêrklatiag

b€trokkenè

sv toêgevoegtl'

Opn. verbalisant

Schrijvetr

ars btJlage

slulting
vêrbaliÉant (€d)

ol'genaaj<t

te lfrirK BIir DUITRS!EDEop 10 Juri

ct Brit,

2003 door

trYrÀN, op anÈtsbelof-t€
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