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Bêêtend voor:
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Door onderselekende vêrbalisant (ên)
van dê hieroader vermelde pêrsonên
evênLuêfe verklaring vastgelêgd.

wêrden achÈerêênvolgênê
dê pêrsonalia en

PleegÍplaats/ -adres
Naderê omschrijving
rncidênE
Preegdatum/- t i jd

WIJK BI!' DUURSTEDE, KÀREL DE GROTESTRÀAT 30

overige fraudê
tussen woênsdag 1 januari  1997 00:00 uur ên

Ínaandag 31 december 2001 00:00 uur

Aangever/benadeêtde
Gêb. alatum/-plaats

Postkodê/têIêfoon

\/-ERHOEF, IJEOT|IÀRD VII]JLEM
27 februari 194? Ee IIIRECI{I
KERSENGÀÀRD 13 tE WIiTK BI.' DUI'RSTEDE

g e s l :  M

3 9 6 2  , l R  0 3 4 3  5 7 2 0 s s
ÍIk doe aangifte van vatsheid in geschrifE van hêt
opzêttêlijk werstrekken van nisleidendê infornatie in de
jaar:rekêning. populair uitgedrukt. a1s boêkhoudfraude, en
het verlenen van medeÍêrking daaraan

door heL geneenlebestuur c.q. bêstuurderê vên gemeentse Den
Haag, en de bêtrokkên accountant (s)

in  dê jaarrêkeningen 1997,  1998,  a999,  2OOO en 2001 van

Op grond van de Geneentsewe! noet het gemeenEebêsÈuur nà
af toop vaÍ  iêdêr  jaar  aa (o.a. )  de bursers van de gêmêênte
(i.c. gemeêntê Dên saag) rekêning en verantwoording
aflêggên in de worn van een jaarrekening. Dêzê jaarrêkênins
m a g  u l t e r à a l d  n : e L  m i s l e j d e n d  z i j n -
De klacht betrêfÈ dê onsLandigheid dat hets gemeentebestuur
al ênigê jaren achtereen op grotê schaal onÈvangsten en
uitgavên buiten de winst- ên vêr1iêerekêning laats en
der.halve verzwijgl. De bêtrêf -fêndê jaarxekenlngen zi jn
derhalvê mislêidênd.
Het gêmêêntebêstuur liet de !r'inst- en verliêsrêkêning over
199? êindigen met een woordelig saldo vall f 989 Ínitjoen ;
in  wêrkel i jkheid voordêf ig satdo wan f  1.450
mi l j  oên.
Hêt geneentebesluur liêÈ dê winêÈ- ên ver.fiesrekening ovêr
1998 êindigên nêt een voordelig saldo vall f 63 miljoen , in
wêrket i jkhêid voordel ig  saldo van f  26? n i l joen.

Hêt gsneêntebestuur liel dê vrinst en vêrfiêsrekening over
1999 êÍndigen met een voordetig satdo van f 201 niljoen ;
in werkelijkheid voordetig saldo van f 133
mi l  j  oen.
Het gemeenlebestuur lieE dê winêt- ên vêrtiesrekening over
2000 eindigen met eên voordêIig Êaldo varl f 93 niljoen; in
r.terkelijkhêid woordelig saldo vall f 3oo miljoen.

llêt gêmêenlebestuur liel de winst- ên verliesrêkêning over
2001 eindigen mêt êên woordê]ig saldo van 89 miljoen euro t
in werkelijkheid vooxdê1ig saldo van 137 rniljoên

Ower 1997 is eên bêdrag vêrzwêgên van f 461 miljoen
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ÀANGIFTE
bij Duurstede

Dossierpagina:

Clvêr 199a is een bedrag werzh'egen
Crvêr 1999 is een t'e hoog bedrag
geprêsentêerd va!
Ove.r 2000 is een bedrag verz!.'egen

of lewel
Ovêr 2001 is een bedrag verzwegen van

ovêr 1997 -  2001 is  eên bedrag

36s mil joên euro
48 ni l joen euro

413 in i l joen euro

vall f 204 miljoen

f  68 mi l joêÍ
van f  20? mi l joen

,Iaarrekeningen van gêneêntên moeten niêt alfeen betrouwbaar
z i jn ,  ze moêtên ook voldoen aan wet te l i jke voorschr i f tên.
de zogênoemde ConpÈabi liteitsvoorschri fEên. Dê
comptabi l i te i tswoorschï i f tên schr i jvên voor  in  ár t ike len 3
ên 27 dat de jaarrekening, respeclievetijk winÊt- eD
verliesrekening (genoêmd: rekening van batên en lasten),
betrouwbaar is en schrijven voor in artikêl 27 dat à1le
batên ên àlle laslen in de winsr- en verliesrêkêning noeten
worder opgenomen ên dat hêL saldo wan dê rêkening het saldo
moet zijn van àlle batên ên lasten. Dê bêtrêffende
jaarrekêningen zijn dus niêt afleen inisleidend, ze voldoên
(alaarinee) ook niel aan de belreffende h'eÈEelijkê

bepalingen.
Bi  j  a l  deze jaarrekêningen staan goêi lkêurêndê
accorintanÈsvêr:klaringeD. Ten onrechte derhalve. Het betrêf E
accorintantÊ van dê Geneentelijke Àccountantsdienst van Dên
Eaag. Dê accountants kêinen ongetswij fefd het' feit. tlar
opbrêngsten en kosten buiten de wins!- en vêrliesrêkêningen
zijn gêlaten en kennen ongÍetr,rijfeld de bet.rêffende batên en
lastên. De accounlants hebben derhalve opzettelijk
meege!íerkE aan dêzê inislêidêndê infoimalieverslrekking aan
dê gêbruikeis van de jaarrekeningen waaronder de burgêrs
van gemeente Den ilaag.

Toel icht ing:

1- Op de Forumpagina va.Í) de volkskraírt van 2s oktober
19q9 wroeg ik  Ín een b i jdragê ondêr het  opêchr. i  t t
rr,laarrekeningên vo1 foutentr aàndacht voor het verschijnsel
dat dê jaarrekeninsen van veel gemeenten ên provinciêê
miste idend z i jn .  In  deze b i jdragê wordên vêrschi f lende
geneenlen en provinciêe met namê genoêmd. ook gemeente Den
Haag.

2. Vrij Nedêrland van 2 maart 2002 bêstêêdde in een
artikêI onder het opschrift rceneenten verbergen miljarden'
aandacht aaí hêt werschijnset dal in de jaarrekeningen vall
veel gêmêên-ten inifjarden aan opbrengslen en koslen
verzwegen \rorden. uiE onderzoek van vrij Nêdêr-fand bleek
dat de 30 groEe gemeênten ovêr 2000 têzamen pêr safdo ruim
f  1,8 mi t jard hàddên verzwegen.  ln  het  gêpu-bl iceerde
overzicht wan dê uitkonshen vu dit onderzoek kont ook
gêmêentê Dên riaag voor.

3. Dê Têlêgraaf wan 6 juli 2002 bestseedde aandacht aan
hêt vêrschijnsel dats geneenten honder-den miljoenen buitên
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DoÊêiêr:paglna:

de rêkêniDg houder onder de kop "cemeênben vêrbloemen eigên
finan ciële situatie. Honderden miljoenên buitên
boêkhoudingen gehoudení. $et beEïeft dus ook geneente Den
ÍIaag.

4.  HêL êr l ike l  in  De Tetegraàf  ê indigdê neL een
reactie van lrr'eê dêsgêvraagdê accountantskartoren: iwij
houden ons aàn dê wettelijke vooischriftsen lraar de
jaarrêkêningêD wan geneentes aan moeten voldoênn. siernee
onEkênnen zij dus niel dat de beÈreffende j aarrêkeningên
misteidênd zijn! De reactie klopt overigens niêt, iÍrners
de betreffendê jaarrêkêningen voldoên èèk nieÈ aar de
betref fende wetEel i jkê ê isên,  i .c .  dê
cornplabililêitssvoorschri f tên.

s. Ik stuur al jaren achtereen telkens briêvên naar dê
gemêentêraád van geneenle DeD flaag over dê nislêidêndê
jaaxrekeninsen.  Mi jn laatste br iê f  was d iê van 12 ju l i  2002
inzakê de jaarrekening 2001. soortgelijke briêwên stuurde
ik inniddels in de afgelopen jaren naar circa ao andere
geneentes en provinciês. Mijn briêf aan het geneentebestuur
van Dên Eaag iê bêaÍtwoord met de reacÈie alat het
gêmêentebestsuur er niet op wil ingaan. Eerdere briêvên van
mij over de voorgaandê jaarÍekêningên wer.den afgedaan met
d ê z ê 1 f d ê . ê a c t i ê .

6. À1 jaren achtereen heb ik het gemeentebêsEuur latêÍ
z ien en gewaarschuwd da!  de door hen opgemaakte
jaarrêkêningên Íriêlêidend zijn. Desondanks zijn de
gemêêntêbestsuurders er willens en wetens en dus
opzetteli jk mee doorgegaan.

?. Naviaag bij de ninister van Justitiê heêft
opgeleverd tla! de relevantê artikelen uit hêt vletboek van
Straf recht  ( tên minstê)  de ar t ikê lên 225 e.v.  et  336 z i in .

Àls of nêmens de benadeetde parEij wi1 ik dê ontstêne schade
in het kader van een êvênEuêe1 strafproces vêr.traten op de

Ik wêns Ee wordên geinforneerd over het vertoop ên dê
afdoêning van dê strafzaak.

Na voorlezing ên volharding net' verbalisant getêkênd.

Politie Regio Uïecht"ï:"J,n"""ii#(aangever/benadeelde )
f l
\_-,l. -t_<! _-\

roepasslng:  z1e
niet wan toepassing
niet. van t.oêpassing
O .  O O  E U R

-----3900aJ--!-EE
verklaringvêrmiêtê goêdêren

Lêtsê1

schadebedras

Dtl td opr.  aansif te
Verbalisart (en)

donderdag 20 màarL 2oo3 t6:oo uur
KLOl,lP. PETER WILHELM.

l(07*
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ageÍtt van politiê rêglo Utrêcht, dLalrict Heuvelrug

Àrt ikêI(en) 225 IJID ! líêtboek varr Btrafrecht
cq
226 lrlD A 1 Wêtboek van Blrafrecht

226 lJlD L 2líetboek van strafrechÈ

227 LÍD L neÈboêk vên atrafrecht
cq
227 LÍD 2 ïêtboêk van atrafrecht
cq
336 líêtboek wan strafrecht

Si$lalement ( ên) indlen vaJr toepassing: zie vêrklarhg bêtrokkene

oInn. vèrbalisant Aangifte in concept ootvangen.

sluiting
velbalisant (êIr)

opg€ma.Ït Èe wriÍK BLr DUURSTEDa op 20 naárt 2003 door

tcoitP, PBTER wrr,tiEl,u, op anÈtaeed

(verbali sant

.* Ir""i'Ë'i:ï'"*'

PLo95o/03-095403 - 4 r
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