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"Ik doe aangifte van valsheid in geachrift.
Men heêft opze!tselijk diverse jaarrekeringen versÈrekt net
Ínisleidende inf ornatie, om zodoende diverÊe jaarci j f ers
negatiever Ee doen blijken dan alat deze daadirerkelijk zijn.
DiÈ geldt voor de jaarrekeningen 199?,1998.1999,2000,
2001. ÀI deze jaarrekeningen gelden voor gêmeenÈê uÈrechts.

Op grond van de Gemeentenet moets hets gemeentebestuur na
afloop varr iedêr jaar aan de burgerÊ varl de gerneente
rekêning en verantwoordiÍrg afleggen iÍr de vorn van een
jaarrêkening. Deze jaarrekening mag ui teraard nieÈ
niÊleideÍrd zi jn.
De klachts betreft de onstandigheid dat het' gemeenLe
besÈuur al ten ninÊt.e vijf jaar achlereen op grotse schaal
ontvangsten en uitgaven buiten de winst- ên verfiear:ekening
laat en derhalve vêrzwijgt. De betreffende jaarÍekeningen
zijn derhalwe tnisleidend.
De volgeÍde feiten heb ik gecorstatseerd:

Eet gemeenLêbêstuur liet de win6t- en verliesrekening over
1997 eindigen net eÊ vooÍdelig Êaldo varl f 2 miljoen; in
wêrkelijkheid was er een saldo van f 19 miljoen.

Hets geneentsebesLuur ]iet de winst- en veïlieareksring over
1999 eindigen Ínet een voordelig saldo van f 27 niljoen, in
vÍerkelijkheid waE er een voordel-ig saldo van t 244 ínifjoen.

Het geneêntebestuur lie! de winÊt- en werlieÊrekening over
2000 eindlgen met een voordetig saldo van f 66 niljoenr in
werkel i jkhied saldo van f  232 mit joen.

llet geneentebestsuur liets de winÊ!- en verliearekeding ovei
2001 eindigen met eên voordelig saldo varl 72 mj.ljoen euro;
in wêrkêfijkheid wa6 ex een voordêIig saldo van 37 miljoên

Jaarrekeningên van gelnêent'en noeten niet alteen betrouwbaar
zijn, ze moêten ook woldoên aên lrêttelijke voorschriften,
de zogenoemde compta.bilitej,tgvoolêchrif ten. De
conpta.biliÈeit8voorschriften schrijven voor in altikefen 3
ên 27 daÈ de j aarrekening, rêepêcliêvelijk winsts- en
verliesr:ekening {genoemd: rekeni[g van baten en lasten).
betrouwbaar is en schrijven voor in artsikel 27 dat alle
baten en alle laaten in de ÍrinsÈ- en verliesrekening moetsen
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worden opgenomen en dat het êaldo van de rekening
moet zijn vaÍr alle baten en lasten. De bêtreffende
jaarrekeningen zijn dua niet alleen ni61ej.dend, ze
(alaarmee) ook nie! aan de beÈrêffende wetteliike

bepalingen.

Bij al deze j

het saldo

vofden

fve. Hêt

L dat

! refL
R .  i r .  M

kenE
bui l

tedienac
i j fe fd het. De acc

rengsten
zi jn gela

fiesrekeningeo
j ferd dê ffende batên en

distr ict

Tên 6.rê.hrF .lêrh.lve. IIêt beEreft accountanÈ R.,t.M Boon RÀ
van ÀccormtanEadienat Geneente ulrecht. De accountsant keÍrt
ongetwijfeld heE feit alat opbreÁgêten en koqÈen buiten ale

V wiosL- en ver l iesrêkeningen zi jn gelaten e!ÉenL
onqetwijfetd de belreffendê batên eÁ 1a6tsen. De accountant
heeft alerhalve opzetÈe1ijk neegewerkt aan deze mialej-dende
iíf,ortÍat.ieverstrêkking aê.rl dê gebruikêrÊ van de
jaarrekeningên waaronder de burgerÊ van de geneente
Utrecht.

Ik laat voor u kopieên achter waarop diverÊe relevaÍIt.e
gegevena opÊtaan aangaande deze zaak.

Als of namêns de benadeef,de partij wil ik de ontsstane schade
io het. kader varl een evenLueel sLrafDrocea vêrhalen oD de

Na voorlezing en volharding met verbalisanÈ getek€nd.

Dtsltsd opn. aangifce
VerbaliÊant {en)

woe[Êaliag 19 naart 2003 07:00 uur
CIJBf'J , IïYIÀN .
llederd, Service B varl politie regio Utrechts,
seuvelrug.
buitêngewoon opÊporingÊaÍibLenaar,
aktenunnrer 6003331/0

ant

getek€nd.

Àr:tikêt {en) 225 Í,rD
cq
226 IJTD
cq
226 TJID
cq
227 r,AD
cq
221 LÍD
cq

1 wetboek van 6Crafrecht

1 1 rcetboek varl atrafrecht

12 Wetboek varl stlaflecht

1 wetboek van Êtrafrecht

2 wetboek van atrafrecht
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336 lfetboek van atraf,recht

U. O. -omacbrljving Eet opzettelljk vêrstrêkken va! nisleÍdende lnf,ornetle in
alivêlae Jaarrekeuing ea bet neeretken aliaaraan,

Signaleuleot' {eu) itrdien va.a toepaaaing: zle verklarlng bêt'rokk€ne

oltÍ. vêrbalisant AaDglfte tn concept opg€naal<t elr dlvelse stukkên blj hêÈ I,v
gevoegal.

Sluiting
verballaaÁt{êa)

opgedaalt Èe VEEI|ENDAÀL op 19 neart 2oo3 aloor

CLEIiI, EYIÀN, OP
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Door !Él ,
C!BIiI, H]íIÀII,
Medêw.servicê B '\rên politiê rêgflo Ut!êcbt, atistrict Bêuvêlrug,
builetrgeÍodr otrrsporlígsarÈtêDaár,
akteDnrmer 6003331/0,
vordt hêt volgeoale verklaatd:

Op l'oen8alag 19 naart 2003 olllstrêêkB 07:00 uu! h€b il.
een aaDgiftê in concêpt qpgcnonen vaD bockàoutlftauale. Naalat
ÀÀB aleze haal iagelêzed l'ilate hU tl,aar de volgêadê puaten
aan vêlendetd hetÈ€n:

Bij pleegdacun/- tijd ataat 2001, tll.t moer zLJÁ 2002.

Tuaaen hêt derde en vlèraiè blok 6taat êen pUI Íret 1998.

llel acbtate blok kan gêheel vêrrljaleld xroraleÍr.

In hèt degelrde bLox, alè eelate ziu, kaa bêt voo!:al
'goêdkêi''€dde' bijgevoègd raold€a aihtê! het wooid Btaá.n-

\- In ate vijfde zin v-àn het negettde blok Êlaat cDLent, alit za1
moêtên zl,jn erkeal.

,UlB venÊt' tê woren geiformeeld over het verloop en de
afhandcliDg l.aD ale atraf,zaak-

waarv-án door ÍLij,
CÍi8Ií, EIrIÀI{, op a$btabêlofte
iB otrgcnaàJ.t, dlt p!ocès-ve.baá1,

- tê Vlcl|gqDl*k-[| -+'ràlr!1] -23O].
alat l.k aloot ert tekende
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