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Hêuvelmg/t

ijk

bij

Duurstedeln

Best.emd voor:
beh. bij
:
Dossiêrpagina:

(en) werden achbêÍêenwolgeDs
Door onderget.ekendê
vêrbalisant
van dê hieronder
pêrsonên de personalia
vernelde
ên
ewenlue1e verkfaring
vástgefegd.
Pleegplaats/-adres
Naderê omêchrijvins
Pleegdatun/-tij

d

Àangêver/benadeê1dê
cêb. datum/ -plaats
Postkodê/têlêfoon

VíIJK BIJ

DIryRSTEDE, KÀREL DE GROTESTRÀAA30

Overlgê
fraudê
tussên woênsdag 1 j anuari 1997 00:00 uur en
dinsdag 31 dêcêÍÈer 2002 00:oo uur
VERHOEF. IJEONÀRDIIILLEM
27 februari
gesl: M
1947 t'e UTRECET
KERSENGÀÀRD13 te VíLIK BIJ DUURSTSDE
3962 ÍR
05-20815670
rTk doe àangilLe vall valÊhêid in geschrifr
van het
opzeEtetijk
vêrstr.êkken
va
misleidende
infonnaliê
in dê
jaarrekening,
àndêrs uitsgedrukt
als boekhoudfraude,
ên het
verlenên
va
nedewerking
daaraan.
-besÈuurdêïs
Dil is gêbêurd door het prowinciebestuur
c.q.
van provincie
zuid Holland.
en de bêtrokken
accountant
{s)
van accorDlantskantoren
Ernst
& Young en DêloiÈLê
& Touche
in de jaarrekeningen
1997 - 2001 van provinciê
zuid-Hofland
Op grond van de Provinciewet
noet het provinciebestuur
atloop vff
iedeï iaar aèn (o.a.)
de burge-rs van de
(i-cprovincie
prowincie
zuid -Hol1and) rêkêning ên
verantwooxdins
affegsen
in de vorn van een jaarrekening.
Deze jaarrekenins
mag uiteraard
nieE mislêidênd
zijn.

na

De aangifte
betsrefl
de omstandÍghêid
dat hêt
jaar achtereen
provinciêbestuur
vijf
al len ninste
op grobê
schaal ontwangsten
en uilgaven
buitên
de winst
ên
veliesrekening
taat ên derhalve
vêrz$ijgt.
De betreffende
j aarrekenins
zijn
derhalve
nisleidend.
$eE provinciêbestuux
liêt
dê winsten werliesrekening
over
199t eindigen
meÈ êen voordêlig
ealdo wan f 23 niljoen;
in
werkelijkhêid
voordellg
saldo wan f ?4 mitjoên.
Eet provinciêbêÊLuur
}iêt
dê winÊten verliesrekening
over
1998 eindigen
mêt êên voordê]ig
saldo wan f 41 niljoeni
in
wêrkêlijkheid
voordetig
saldo van f 1? miljoen.
Èêt provinciebestuur
liee
de winst
ên vêrliêsrêkening
ower
1999 eindigen
mel êen voordelig
saldo van f 0 miljoen;
in
werkelijkheid
vooÍdêlig
saldo wan f 38 niljoen.
Eet provinciebesÈuur
1iêL de wiÍst
ên wêrliêsrekening
over
2000 eindigen
meÈ een voordelíg
saldo vê.rl f 64 miljoen;
in
wêrkelijkhêid
wooxdelig saldo van f 299 rniljoen.
Hêt provinciêbestuur
liet
dê wins!en wertiesrekening
ovêr
2001 eindigen
met een voordelig
saldo van f 57 miljoen;
in
werkelijkheid
Èekort va.rl f 79 miljoên.
jaar cijd
In vijf
vêrzi,rêêg het provinciêbêÊtuur
derhalve
een saldo van opbr:êngstên
ên kostên van circa
f 168
mifjoen.
Het belref!
een veelvoud
daafran
aan opbrengsEen
ên êên vêêlvoud
Het gaat per saldo om
daaflan
aan kosten.
circa f 168 Íniljoen,
oftewel
?6 miljoên
euro.
Jaarr:êkeningen

wan provincies

moelen

niel

atleên
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-lTRBÀÀl, VÀN ÀANGIFTE
PROCES
Polirie Regio uhrêchr.disrricr
Heuvê1rug/Írijk bij Duurstede
MuÈatienrr PL0950/03 - 0 93519
DosêiêÍpagina:
betrousbaar
zijn.
zê moeteD ook voldoen
aan wêttêlijke
voor:schriften,
de zogênosndê comptabiliteitsvoorschriften.
De coÍtptabiliteitsvoorsctrrif
teD scrEijven
voor in artikelen
3 êD 27 dat de jaarrêkêning,
respêctievelijk
lrinstên
(genoemd: rekening
verfiesrekening
van baten ên 1a6ten),
betrouwbaar
is eD schrijven
voor in arEikel
2? atat àlle
batên ên àlfe
laslen
in de winst
en vêrliesrekening
moêtên
worden opgenonen en alat hêt saldo van de rekening
het saldo
moeE zijn yan àlle baten er lasten.
jaarrekeninsen
De beErêflêndê
zijn dus niet allêen
(daarrnee) ook nieE aan dê
misleidênd,
zê voldoen
jke bepalingen.
bêtrêf f ênde wetteti
Bij al dezê jda'rekeningen
staan goedkeurende
accoutant.sverklaringen.
Tên onr.echte derhalve.
Eeh betr.êf t
accountanEs
vá.rt hêt accountantskantoor
Ernst
& Young inzake
de jaarrekeningen
1997 - 1998 en Deloit.te
& Touchê inzake
dê jaarrêkêningen
1999 - 2OOt. De account.antÊ
kêmen
ongêtwij
fêld het feit
dat opbrengsEen
en kosrên buiten
de
Í,inst
ên verl iesrekeningen
zijn getàten en kennên
ongeteijfeld
dê beErêffêndê
batên ên laslen.
De accountantê
hebben derhalvê
opzêEtêtijk
nêêgêwêrkt
aên deze mislêidêndê
informatieverstrêkking
aàn de gêbr:uikers
van de
jaarrêkeningên
waaronder
de burgers
van provinciê
zuid-llolfêndToêlichting.
1.
Op dê Fonmpagina
van de Volkskranl
van 25 oktobêr
1999 v-roeg ik in een biidraqe
onder hêt opschrilL
trJaalrêkeningeD
vol fouten'r
aandachl
voor heL vêrschijnsel
dlaÈ dê j aarrekeninger
van veel gemeenlen en provincies
misleidend
zijn.
Ik noemde h.iêrin ook dê prowincie
zuid-llo11arld.
2.
vrij
Nêderland
van 2 naart
2002 bêsteêddê
in een
',GemeênEên vêrbêrgên
artikel
onder he! opschrift
niljarden"
aandacht aan het werschijnsel
dat in de jaarrekeninsen
wan
vêêl smeen-ten
niljarden
aan opbr:êngsten
en kosten
vêxzwegen worden. uit
ondêrzoêk
wan Vr:ij Neder-1and
blêêk
dat dê 30 grole
gemeênÈen over 2000 têzamen per saldo ruim
f 3,8 miljard
hadden verzwesen. uit helzetfdê
ondêrzoek,
dat echter
nieh gepubticeerd
is,
b1êken de 12 provincies
ovêr 2000 gezanenrijk
een bêdrag van ruim f t nirjard
tse
hebben vêrzwêgên.
3.
Dê Telegraaf
valrr 6 juli
2002 besleedde
aanalacht aê!
het werschijnsê1
dat gêrnêêÍben hondêr-dên
Ídljoeren
buiten
de rekening
houdên ondêr de kop .cemêêntên vêrbfoenen
eigen
f ina-cië1e
siÈuatie.
Honderden ni1 joênen buitên
gêhouden'.
boekhoudingên
Het betreft
dus ook provinciêê
ên
duÊ ook provincie
zuid-Holfand.
4.
Het altikê]
in Dê Têlêgraêl
ê.indigde ne! een
reac!ie
van lr,reê desgêvraagdê
accountàntskanto-ren:,'!lij
houdên ons aan de wetEelijke
voorschrifLên
\raar de
jaarrekeningen
van gêÍnêêntêê aaÍ noêtên voldoer".
Hiermeê
jaarrekeningen
ontkemen
zij
dus niêt
dat dê betrêffendê
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PROCESVERBÀÀ], VÀN ÀÀNGIPTE
Politie
Regio utrecht,districr
nêuwe1rug/Wijk bij Duursbede
Murarienr: Pr,0950/ 03 - 0 93519
Dosslêrpagina:
nis 1êidênd zijD!
Dê reactie
klop!
owerigêns
niêr,
irurcrs
jaarrekêningen
de bêtrêffende
wordoen èèk nier
aên de
bêLreffende
wêtEelijkê
eiser,
i.c.
de
CoÍrptabili!eitsvoorschrif
têÍr.
5.
Ik stuuÍ
a1 jaren
achtêrêen
bê1kên€ brieven
naar
provinciale
stsalen van provincie
zuid-Holland
ovêr de
jaarrekeningên.
miêlêidende
Mijn laat.ste
bïiêf
was die van
25 Ínei 2OO2 inzake dê jaarrekening
2001. soortgêlijke
jarên
brieven
stuurde
ik imiddels
in de afsêlopen
naar
get
circa
70 andere gemeênteê en prowincies.
provinciebesEuuÍ
komt niet
werder dan rnij te Ínêfden dat
hêt heeft
gênonên vd
kennis
nijn
brief,
met êndêre
woordeD: dat hêt mijn br.ief
in de prullenbak
hêefr
gegooid.
6.
À1 enigê jaren
achtereen
hêb ik hêt
provinciebestuur
taten
ziên en ge$aarschuwd
ilat de dooï hen
opgêmaktse j aarrêkêningên
mi6reidend
zijn.
Desondankê zijn
dê piowinciebestuurdêrê
êr willêís
en wet.ens en duê
jk nee doorgêgaan.
opzêtteli
?.
Navraag bij
dê niDister
van Justitie
hêeft
opgeleverd
dat dê relewant.e
artikelen
uiÈ hêt wetboek van
(len ninsrê)
Strafrecht
dê artikêlên
22s e.v. en 335 zijn.
Àls of
in het

namens de benadeêldê
partij
wif ik
kadeï van êên êwêntuêe1 strafproces

Ik nên6 Le lrorden gêinfornêêrd
afdoening
van dê strafzaak.
Na voortezing

en volhardíng

ovêr. het

vertoop

met vêrba1iÊant

\í:a::
goederên

iDdien

-_\__.

varl toepaêsing:

zie

verklaring

riet
van Èoêpaêsing
0.00 EUR

Dtltd opn. aangiftê
verbalisanE (ên)

donderdag 20 maart 2003 1 0 : 1 6 u u r
(I,OMP, PETERWILI{EI,M,
agênE van politie
regio Utsrêcht, districÈ

{ên)

225
cq
226
cq
225
cq
221
cq
227
cq
336

LID

1 wêLboêk

van

Hêuvelrug

strafrecht

LÍD

1 víetboek van strafrecht

LaD

2 weEboêk van strafrecht

LÍD

1 WeLboêk van strafrecht

LÍD

2 vrêtboêk

wêtboek

getekend.

bêt

schadê
schadêbedrag

Àitikêl

en dê

Pol$e

,(aangever/bênadêerde)
vermistê

de ont.stanê
Êchade
vêrha1ên
op de

wan strafrecht

wan strafrêchE

Pr,o950/ 03 -093519
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-VERBAÀII VÀN ÀÀIÍGIFTA
PROCES
Politie
Regio utrecht,distÍlct
Heuvêlrug/Írijk
bij rhruÍstede
Mutsatienr: P1,0950/03-093s19
Dosaie4)aglna
sigrralenent

(€Ír)

indlen

van

olnn. verbalisant

Àangiftê

sl.uiting
verbalisa.Irt (ên)

opgsraakt
EjoUP,

toepassing:

in

concept

ziê

vêrklarlÍg

betlokk€Íre

ontvajrgen-

te ttLIK BIaI DITIIRSTEDEop 20 maart

PBTER ltIIJlELu,

:

2003 door

op arÈt.Êeed
(vêrbal

isajrt

)

r.rÈnonlu

-093s19- 4 *
Pr,o9so/03

I
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Br JrracE MoDus oPERANDT/oBJEKTEN
PoliÈiê Rêgio utrêcht, district
Hêuvelmg/wijk bij Duurstede
Mutatiênr: PLo9s0/03 -093 519
omschrijvins
01 oT PD/OBJECT

O\IERHEIDSINSTEIJ]]ING

P L o 9 5 o / 0-30 9 3 5 1 9 1 *

