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Door ondêrgêtêkênde werbalisant {en) wêrden achEerêenvolgênÊ
vàn de hierondêr vêiÍnê1dê pêrÊonen de personalia ên
êwêÍtuêle verkla.ing vastgelegd.

PleegÍplaaÈs/-adres WIíK BI,I DUURSTEDE, KÀREIj DE GROTESTRÀÀT 30
Naderê omschrijving geboult
hcidêÍrt ovêrigê fraude
Pleegdatum/ - tij d tussen naandag 1 januari 1996 OO:00 uur en

maandag 31 deceÍÈêr 2001 00:00 uur

Àangêver/bênadêetdê VERHoEF, r,EONÀRD Wrr,r,EM
Geb. datun/ -plaats 2? februari 194? !e IIIRECHT gesl: M
Àdles/-Plaats RERSENGÀÀRD 13 te WI.JK BIiT DUURSTEDE
Poslkode/ te lefoon 3952 , lR 06 208156?0

"Ik doe aangi f tê  van walshêid in  gêschr i f t .  Mên hêêf t
opzêttêrijk diverse jaarrekeninsen verÊtrêkt Ínêt
Ítislêidende inf ornalíe, om zodoende diweisê jaaicijfers
nesatiewer le doen blijken dan dat deze daadweikelijk zijn.
Di t  gêldt  voor  de jaarrekeningen 1996,  1997,  199A, \999,
2000 ên 2001.  À1 deze jaarrekeningen gelden woor de
semeente wi jk  b i j  Duurstede.

op grond van de Gemeentewet noet het gsnêentêbestuux na
afloop wan ieder jaar aan de bursers vm de gemeenle
Iêkêning en veranlwoordirg afl.eggen in de vorm van een
jaar:rekening. Deze jaarrekening mag uileraard niet
mis le idênd z i jn .
Dê jaarrekêningen lissên tên allê woor dê inwonêrs van de
gêmeente ter inzagê in hêt gsnêêntehuiÊ vên wijk bij
Duur:êtêde.
omdaÈ ik als registeraccoutant ben geinteresseerd in
jaarc i j fêrs,  heb ik  deze jaarrekeninsen bekeken.
Tk zag nametijk hêt volgênde:

llet gemêêntebestuur liet de winst- en verliesrekening ovêr
1996 e indigen mel  eên voordet ig Êatdo van FI .  1 ,4 mi l joên.
rn werkel i jkheid voordêl iq  saldo van Fl .e,6
mi l joen.

fiet' gemeêntêbêstuur ]iêt dê winst- ên vêrliêsrekeniDg over
1997 e indigên inêt  eeí  nadel ig  saldo wan Ff .  0 ,9 n i l joen.
h werkel i jkheid voordet ig saldo van F1.1,0
ni l joeD.

Het geneentebestuur fiet de winsl ên verliesrekêning owêr
1998 e indisen mel  êen nadel ig  saldo van FI .0, t  mi l joen.
In wêrkel i jkheid voordel ig  saldo van F1.0,5
ni l j  oen.

Het geneentebestuur liet de winsl- en verliesrekening over
1999 e indigên mêt  eên voordêl ig  saldo van Fl .  0 ,2 mi f joen-
h nêrkêr i jkheid woordel ig  safdo van F1.2,8
mi l joên.

Het geneentebêsluur liêt de wins! en verliesrekening over
2000 e indigen met  een voordel ig  saldo van Fl .  1 ,1 mi l joen.
In nerkêl i jkhêid voordel ig  saldo van FI .?,7
ni l joen.
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Het geneentebesluur liet dê winst- ên verliesrekening over
1996 e indigen met  een voordel ig  saldo van Fl .  2 ,4 mi t joen.
In werkel i jkhêid voordel ig  saldo van F1.6.8
mi l joên.

Ower 1995 werzweeg hel gemeêntêbêstuur dêrhalve opbrengslen
en kosten van pêr  satdo F] .  8 ,2 n i l joen.

Crver 1997 verzÍêêg hêÈ gemeenlebesluur derhalve opbrengsteD
en kosÈen van pêr  saldo Fl .  1 ,9 mi t joen.

Over 1998 vêrzwêeg hêL geÍneenlebesEuur derhalve opbrengstsen
en kosten wan per  saldo Ff .  0 ,6 mi l joen.

Over 1999 vêrzt eeg het gemeenEebestuur derhalve opbrengsten
en koêtên van pêr  saldo F1.  2,6 mi t joên.

Qver 2000 verzweeg heÈ geneentebestuur deihalwê opbrêngstên
en kosten van per  saldo FI .  4 ,5 mi l joeí .

over 2001 vêrzwêeg het gêmêêntebestuur dêrhalvê opbrênqsten
en kosten van per  saldo Fl .  4 ,4 mi l joen.

h zes (  6 )  jaar  t i jd  vêrzwees dê qemeente wi jk  b i j
Duurstedê derhalvê een satdo van oDbrênqsten ên kosten van
F l .  2 2 , 3  m i t j o e n -

Dê zogênoende Conptabilileitsvoorschriftên ên dan dê
artikelen 3 en 27, schrijven voor da! een jaarekening,
respectiewelijk wins!- en verliesrekening, betrouwbaar noet
zijn en dat alle balen en lasten in een jaarrekening cq
lrinst ên vêr1iêsrekêning Ínoêtên wordên opgênomên ên dat
hêt saldo van de rekening, het saldo moêt zijn van allê
baten en lasten.

Bi j  a l  deze jaar ïekeninsen staàn goedsekeurde
accountantsverklaringen. De accounlan! kent ongetwij f eld
he! fei! ilaE de opbrengsten en kosten buiten de winst- en
verliesrekeningên zijn gelalen en ken! derhatwe de
belreffende batên en lastên. De accountant heeft derhalve
mêegewer:kt aan deze misf eidende inf ormatiêwêrsLrêkking aan
dê bur:sers van Lijk bij Duursbede.

Alfe in deze aangifte genoemde bedragen zijn genoemd in
nderlandse guldens.

À1ê of nmens de benadeelde partij wir ik dê ontêtanê schade
in he! kader van een eventueel strafproces verhalen op de

Ik wêns tê wordên gêinfoiÍrêêrd ovêr het vêrloop ên dê
afdoêning van de strafzaak.
Ik  heb bezwaar legen vers l rekk ing van n i jn  gegevens en
de fêitgegewens door de politie en/of justltie aa hêt

Na voorlêziDg en volharding nêt vêit'alisant gêtêkend.
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verniate goederên indlea van toepasaidg: zie vêrklarlng betrokkene
&etaè1 niet van toepassing
Schade niet van ÈoeDêssino
Schadebêdrag 0.00 EOR

Dtltd opn.aaiglfee dinadàg 17 dêc€nÈer 2002 13:oo uur
Verbalisart(en) tiOLFF, JEROEIICIIRISTIÀÀN,

uedew.service a van politie regio utrecht, districl
Heuvelrug,
bulteÍrgelrooí opêporilgsaÍÈtenaar,
aktenunÍêr 410a855/O Àsd

Arli.kel (en) 225 ],I�D L netboek van strafrecht
cq
226 \\D L 1 Vletboêk v:rn str.afrecht
cq
225 LID I 2 tÍêtboêk van sÈrafrecht

221 Í,ÍD I wetboek van strafrecht
cq
227 LID 2 WeÈboek van strafrecht

336 tfêtboek van êtrafrecht

r.l.O. -omachruvtng set opzetlelijk v€rstrekkeu van misleideade infodrati€ ir
divêÍ3e JaalrekeningeD er het medewerken alaalaan.

Signaf€ment (en) indien van toepassiÍrg: zie vet:klarhg betrokkêne

opín, verbaliÉant Diverse stulken bijgêvoegd.

Sluiting Opgemaalt Èe irlir( BIJ DUURSTEDE op 20 dêcember 2OO2 aloor
vêrbalisanÈ {en)

IÍOLFF, ,lEROEl{ CHRISTIAÀN. on aÍÍbtqeed

lveÊbalaft*t9)
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BI,]IÀGE IIIODUS OPERÀND I /OB.]EKTEN
Politie Regio Utrecht,diêtrict' Heuwelrug/Veenendaal
MuEariênr: Pr.o9so / 02-141144

Nr SoorE Onschr i iv inq
OI 01 PDIOB.JE�T o'VETuEIóSÍNóTELI,]NG
02 05 uo LERvÀLsEIil
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