
PROCES -VERBÀÀL

Politiê Regio utÍêcht/wijk bij Duurstedê
MuÈatiênr:  /03-306183

VÀN ÀANGIETE
Beatemd voo!:_
In beh.  b i j  :_
Dossie4)agina:

Door ondêrgeÈekende vêrbalisant (ên)
van de hierondêr verÍre1de personen
ewêntuele verklaring vasLgelegd.

i.er:dên achtereenvolgens
de perEonalia en

Pleegplaats/ -adres
Nadere onêchrijving
hciden!
Pr êegdalurn/ - tij d

TIEIJ, ÀCI{TERI{EG

oveÍigê fraude
tussen zatêralag 2 0 0 0  0 0 : 0 0  u u r  e n

2 0 0 2  0 0 : 0 0  u u r

2

1 j aíuarÍ

Àangever/benadêêIde
Seb. daÈum/-plaatê
Àdrêê/ plaals
Postkode/telefoon

!'ERHOEF, T,EOI{ARD WII,I,EM
27 februari 1947 Ee IIIRECIIT
KARSENGÀÀRD 13 te WIiIK BI.t DUURSTEDE

g e s l :  M

3 9 6 2  J R  0 3 4 3 5 ? 2 0 5 5
ilk doê aangifle van valsheid in geêchrifts wan hêt
opzettelijk verstrekken vêll misfeidendê infornatie in de
jaarlekeDing, populai! uitgedrult a1s boekhoudf raude, en
heÈ vêrlenen varl medewêrking daaraan door he!
gêrnêêntebestsuu! c.q. - bestuulders van gemeerte I'iê1, en
dê bêErokken accountant (s) in de jaarrekeningen 2000 ên
2001 van gêmeênle Tie l .

Op grond vê.Il de Ge$eertewet moêt het gemeen!êbestuur na
afloop van iedêr jaar aan {o.a) de burgels wan de geneente
(i.c. geneenle Tiêl) rekenirg en vêrantwoording afleggên in
dê vorm van een j aarrêkêning. Deze jaarrêkênÍng mag
uiÈeraard niet nislêidend zijn. De klacht bêtrefts de
onstandisheid ataL hêt geneentebesLuur aI enige jarer
achtêrêên op grole schaal ontvangstên eD uitgavên buiten de
winst- ên vêrliesrêkêning laat ên derhalve verzwijgÈ. De
betiêf f êndê jaarrekeningen zijn derharve mislêidênd.
set gemeentebestuur IiêÈ dê winst- en wêr]j-esrekening owêr
2ooo eindigen met êên voordelig 6aldo van f 2,0 miljoeni in
werkel i jkheid voordel i íg  Êaldo van f  49,4
miljoen. Eet geneentebêstuur liet de winêL en
verliesrekening over 2001 eindígen neE een voordelig saldo
valr 2,0 niljoen êuro; in werkelijkhêid was er een voordêlig
Êaldo van 7,9 n i l joên êuro.
over 2ooo is een bêdrag verzwegen van f4?,4 miljoen
Dats is  21.s mi l joen êuro
over 2OO1 is een bedrag vêrzwegen van s,9 miljoen euro
Over 2OOO -  2OO1 is  eeÍ  bêdrag verzwegen van 2?.4 mi l joen

Jaarrekeni[gen van gêmêenten moetên niet alleen bêtroulíbaar
zijn, zê moêtên ook voldoeD aán weEtetijk woorêchrifEen, de
zogenoemde comptábifiEeitswoorschrlfEen. De
conpÈabiliteitÊvoorschrif len êchrijven voor in artikelen 3
en 2? alat dê jaarrekeniDg, rêspêcEievelijk winst- en
vêrliesrekenirg (gênoênd. rekeniÍrg va.It baten en faêEen),
betroulrbaar ís ên schrijven voor: in artikel 27 daÈ a1le
baten en lasten in dê h'insts- en verliêsrekening noeÈen
wordên opgenonen en dat heE saldo varl de rêkêning he! saldo
noêt zijn van atle batsen ên lasten. De bêÈreffende
jaarrêkêningên zijn dus niêt alleen nislêidênd, ze voldoên
{daarmee) ook oiet aàn de betreffendê wetteliike
bêpalingen.

/ 0 3 - 3 0 5 1 8 3



Polftie Rêgio utsrecht/wijk
Mutat ienr:  /03-306183

PROCES -VERBÀÀIJ VÀN ÀÀNGIFTE
bij Duurstede

Dossiêrpagj'na;

Bij al deze jaarrêkeningen staan goedkeurend
acéounEantsvèlklaringen. Ten onrechte derhalve. Hê! bêtref t
accourrÈants varr het accou[tantskantoor
Pricewaterhousecoopers, waaronder in ieder geval dra. E.
wan Mitliger RÀ. Dê accountanÈs keDnen ongetwijfêld het.
feit dat ópbrengËterr ên kosten buiten de winst- en verlies
rekerringên zijn gelaten en kennen ongetwijfêld de
bêtreffende batên en 1a6Èên. De accorinEants hebbên derharve
opzeltelijk mêegetterkl aaÈ deze niêlêidende
informaÈiêvêrsLrekking aan de gebruikets van dê
jaarrekeningen naaronder dê bulgerê varl geneentê TieI.

Ik laat voor u een schrijven achter a1s bijlagê.

A1s of namens de benadêêlde partij itit ik de ontstane schade
in het kader van eerl eveDtuêel sLrafproces verhalen op de

Ik Íens tê i{orden geinformeerd over heÈ verfoop en dê
afdoening van de strafzaak.

Na woorlêzing en volharding met werbalisant getekend.

(aargever/benadeêIdê)
j f.,f{ -

indien vaíFoepaêsing: zie velklaringvermiste goederen
Lêtse1
schadê
schadêbêdrag

niet vaD ÈóepaÉêing
niet varl toepassÍÍg
0 . 0 0  E g R

Dt/td opn. aangiftê
verbalisaDt {ên)

zaterdag 5 septenber 2003 08:00 uur
CLEIJ. TIYIÀI!,
Medew.service B van poliEie regio uÈrêch!. district
sêuvellug,
buiteDgewoon opeporingsariblenaar,
al<leÍunnêÍ 5003331/0

ArEikel  (ên) 225 t ÍD MêEboek van straf rêchE
cq
226 LID L 1 Wetboêk vaIt
cq
226 LID I 2 Wêtboek van strafrecht
cq
227 tID L Wetboek wan eÈrafrecht
cq
227 Í,ÍD 2 Wêtboek wan êtrafrecht
cq
336 wetboek van ÊErafrecht

M. o. -oÍnêchri jv ing Boekhoudfraude: opzettelijk versÈrêkken varl misleidendê
informatiê in de jaarlekêning en het verlenen vall
nedewerkidg alaaraan tegen dê gêmeenle Tiêf.

S igmalement. (en) indiên va.rl Eoepassing: 2iê verklaring bêtrokkene

Sluiting opgenaakt te writK BIJ DUURSTEDE op 16 septeÍÈer 2003 doot:

/  0 3  - 3  0  6 1 8 3 - 2



Politie Rêgio utrechts/wijk
MuraÈienr:  /  01- 3 06183

PROCES -VERBÀÀI, VÀN ÀANGIFTE

DoÊsierpagrna:

verbaliêanE (en)
clEr.t, I{YLÀN, op anbtsbe

/ 03-3o5La3 - 3 *



BULAGE I|ODÍ'S OPERÀNDI/OBJEKTEN
Polir ie Regio uErechl/wi jk bí j  Duurstede
MutaEienr:  /03-305183

Nr soort omschrijving
01 01 PDIOBJECT OVERHEIDSINSTEI,I,ING

/ 0 3 - 3 0 6 1 8 3  1 *


