PROCES-!'ERBÀAI

Politie

Rêgio uÈrecht.. distric!

VÀN ]IANGIFTE

Eeuverrug/wijk

bij

Muratiiiiienr I PIJ095O/ O4-O07769

Duursledern beh. bij
:
Dossiêrpagina:

(en) werden achEerêenvof
Door ondergetekendê
vêrbalisant
van de hielondêr
pêisonen
vêrmêldê
de personalia
ên
êvênÈuêle
verktaring
vaêÈgê1egd.

PLeegplaêÈs/-adrês
Nadere onschrijving
IncidenL
P1eêgdaturn/-tijd

WI\IK BLI DITURSTEDE,
KARET,DE GROTESTRÀÀT
30
gebouw
overige fraudê
tussen woênsdag 1 j aruari 2oo3 oo:oo uur ên
donderdag 1 januari 2004 00:00 uur:

Aang€ver
Geb. daEum/ -plaats
Àdrêê/-p1aatÊ
PoÊtkode/telefoon

VERITOEF, LEONARDWrr,r,EM
27 februari
194? te uIRECITT
gês1: M
KERSENGÀÀRD
13 tê !írJK BI,t DUURSTEDE
3962 iIR 03435?2055
rlk doe aangiftê van:
het opzett.elijk
vêrstrêkkên
van misleidende infornatie
jaarrekêningen,
populair
aangêduid als boekhoudf raude,
het wê!1eren van mêdêwêrking daaraan
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in
en

door hêt gemeenlebestuur c.q. -bestuurders
en a1]ê
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f,uurÉtede, en de bêÈrokken accountant (ê)
in de jaarrekening
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Eerderê
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Èê f.ijk bij
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Duurstêdê
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van boekhoudflaude
valêhêid
in
gêêchrlfte
in jaarrekeningên)
door hêE gêmêêntêbêstuurr
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van gêmêenlê wijk
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Duurstêdê in de jaarrekeningen
1996 tot en met 2001.
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Ondád(s de eerder gealane aangifle
ên mede door hêE
uiEblijwen
van enige actie
van Justitiê
op dêzê aangiftê
is
de boekhoudfraude
geiroon doorgegaan.
ook in de jaarrekêning
2002 kont afweer boêkhoudfraudê
woor.
liet gêmeertebêstuur
liêE in dê jaarrêkêning
2002 de
winÊt-en-verliesrekêning
over 2002 sluiten
met een negatief
satdo van 1,6 mirjoen euro. Ir werkelijkheid
was er eên
positiêf
saldo var 1.3 rnifjoen euro. Dat is êên
boekhoudfraude
wan per saldo 2,9 rniljoen
euro.
onda.nj€ mijn waarschuwiDsen
aan de semeenteraad
de
jaarrekening
vanwêge de door nij
seconstateerde
goêd tê kêuÍên,
boekhoudfraudê
niêt
heeft
de gerneenteraad
i{itlens
ên wêtêns de jaarrekening
goedgekeurd.
desondan}s
À1Ie gêmêêntêraadsleden
hebben zich dus willens
en weEens
medêplichtig
genaakl.
De accounÈanÈ hêêft
willêns
ên welens de jaar.rekenirg
goedgekeurd.
onala.nj(s de boekhoudfraude
De boeLhoudfraude
over de jarên
1996 - 2001 bê]iêp
Eotaal
f
22,3 niljoen,
dat is 10,1 miljoêÍ
êuro. De boekhoudfraude
over 2002 bedraagE 2.9 miljoen
êuro. Daarínêê iê dê
boekhoudfraude opgetopen naar 13,0 mifjoên
euro.
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Boekhoudflaude: opzettelijk
vêrstrekken
varl mislêidende
lÍrfoÊíatie
in de jaarrêkêning
ên hêt vêrlenên van
meatewerking alaaraan Eegen dê gêmêenbê wijk bij Duurêtede.
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