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VERI{OEF, I,EONÀRD WIILEM
27 februari 1947 te IIIRECHT
KERSENGÀÀRD 13 te vrl'lK BI;r DUURSTEDE

g ê s ] :  M

3 9 6 2  i I R  0 3 4 3 5 ? 2 0 5 5  ( P )
'rk doê aangiÍ tê van valsheid in geêchri fE van:
het opzettelijk vêrstrêkken van nisleidendê infornatie in
de jaarriekening, populair uiEgedrukt als boêkhoudfraude, en
het verlenen van nedewerking daataan

doo! het gemeentêbêsÈuur c.q. -bestuurders ên allê
gemeenLeraadsleden van gemeêntê osê, en de betrokkefl

in de jaarlekeningen 2001 ên 2002 van gemeente oas.

Op grond waÍr de cêrnêentêxrêt moeE het geneentebestuur na
afloop wan iedêr jaar aan (o.a.) de burgers van de gêmêenLê
(i.c. gemêêntê oss) maar ook aan alle anderê
belaÊtingbetalêrs ên bêfanghebbênden rekering en
vêrantÍoording aflêggen in de vorn van een jaarrêkêning.
Deze jaaïrêkening mag uiÈeraard niet misleidênd zijn.
De aargiftse belreft de omstandigheid daE het
gemeentebestuur ru a1 ten ninstê tvteê jaren achLereen op
grotse Bchaal onÈvangsten en uitgavên buitên de winst- en
verliêÊrêkening laat ên dêrhatve werzwijgt. Dê bebreffende
jaar:rekeningen zijn dêrhalve misleidend. Eet
gemeenlebestuurl fiet dê ÍineÈ en verliesrekening owêr
2001 eindigen meE êen voordel is saldo wan 4,3 mif joen euro;
in wêrkel i jkhêid voordet ig Êaldo van 3s.8
miljoen êuro. Hêt gêmeentebestuur liet dê winst_ en
verlieêrekeniDg ovèr 2oo2 eindigen met eer voordê]ig saldo
vaÍt 2,7 miljoen êuro; in Í,erkêlijkheid was er eên voordêlig
saldo van 4,5 mi l joên euro.
Over 2001 is een bêdlag vêrzlrêgen l l ,5 mi l joên euro
Ower 2002 is een bedrag vêrzwegen varr 1,9 niljoên êuro
c)vêr 2001 êÍr 2002 is eên bedrag verzwêgên van
3 3 , 4  n i l j o e r  e u r o .

Jaarrekeningen van genêêntên noeten niet alleên bêtrouwbaar
zijn, zê moetên ook votdoen aan uettêlijke voorschliften,
de zogenoemde conptabilitêitsvoorschrifteí. Dê
coq)tabiliteilswoor.schrif tên schrijven vooi in artikelên 3
en 27 alat de jaalrekening, respêctiêvê1ijk winst- en
velliesrekenins (senoemdr Íêkêning van bateD en lastên),
betrouubaar is en schrijvêÈ voor in artikel 27 dat àl]ê
baten en à]le lasten in de winêt- en vêrliesrekenins moêtên
i{orden ol}genomen en dat het saldo van de rekening hêt saldo
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rnoet zijn van àl1e baten en lastêÍI. Dê betreffendê
jaarlekeningen zijn dus niet atlêên misleidend, ze voldoen
(daarnee) ook niet aan dê betreffendê wêEtelijke
bepalinsen.

Bi j  a I  deze jaarrekeninsen êtaèn goêdkeurendê
accountanÈsvêrklaringel. Ten onrêchtê derhalve. De
accountanta kênnen ongetwijfetd het feil dat' opbrengÊtên en
kosten buiteD de winst en verliesrekeningen zijn gelatsen
en kennen ongelwijfeld dê betrêffende baten en lasten. De
accountants hebben derhalve opzetLelijk meegewêrkt aan d€ze
niÊ]êidendê infomaÈieverstrekking aan de gebruikers van dê
jaarrekeningen l,aarondêr de burgers van gêmeentê oss.

Toêl ich l ing:
Op de Foïumpagina van dê Volksklant wan 25 oktsobêr
1.999 vroeg ik  jn  êên b i jdrage onder he!  opschr i f t
traraaEekeDinger vol foutênn aanalachE voor het vêrschijnsêl
dat dê jaarrekêningên wan veel geneenten en provincles
miê1eidênd zijn. h dêze bijdrage wordên vêrschillênde
gemêêntên ên provinciêÊ rnêl nane genoend.
vrij Nederland va'It 2 maart 2002 besteeddê in êên
artikel onder het' opschrifL rcêmeenten verbergen miljarden'l
aandacht aan hel velschijnsel dat in dê jaatrekeningen van
veel gemeenten miljardên aan opbrengsterl en koêtên
verziregen worden. ui! onder:zoek vàn vrij Nêderlar}d bleek
daE de 30 grote gemeênÈen over 2000 Èezamên pêr Êa1do ruim
f 3,8 n i t jard haddên vêrzwesen.
De Têlegraaf van 6 juli 2002 besteedde aanalacht aan
het vêÍschijnÊêl dat gêmêenEen honderden niljoenên buitên
de rêkêning houdên ondêr de kop ícerneenten verbloênen êigen
financiële aicuatiê. Èonderden miljoenên buiten
boekhoudingen gehoudeDn. Het bêbrêfh dus ook geneenle oss.
Het  ar t ike l  in  De ' fe legraat  ê indigdê met  een
reactie varr !$ree desgevraagdê account.antskantoren.'wi j
houden ons aa'Ir de wertelijke voorschriftên $aar de
jaarrekeningen van gemeentes aan moêtên voldoên". Biernee
onLkennen zij dus niet dat de betrêffende jaarrekeningen
niêteidênd zijn! Dê rêacEiê klopt overigens niêt. iíunêrs dê
betreffende jaarrêkêningên voldoen èèk Diet' aan dê
betret fende wet le l i jke ê isen,  i .c .  de
compta.biliteiEsvoorsch!if len.
Ik etuur nu al Ewee jaren achtsereen biievên naar dê
gêmêênteraad van gemeênEe Oss over de nistêidêndê
Jaarrêkêningên. Mijn laaÈsre brief was die wan 7 oktobêr
2003 inzake dê jaarrêkenins 2002- Soortgêl i jke br ieven
stuurde ik inniddels in de afgêlopên jaren naar clrca ?s
andêrê gemêentes en prowincies.  Mi jn br iê Í  aan heE
gêmêenlebestuur van oss is beantwoord dat mijn opnelkinsen
voor kennisgeving zÍjn aangenoinên. sêÈ gemêentebesÈuur wil
e! duÊ nietÊ van horên en víêEen.
Àl voo! eerl tweede keer heb ik hêt gêmeentebestuur en de
gêrnêêntseraad 1atên ziên ên gewaarschuwd dat dê door
hen opsenaakte j aarrekêningen misleidend zi jn. Desondanks
zijr de serÍeentebesluurdêrê, grêneênEeraadsleden en
accountant. (ê) êr lrillêns en wetens en dus opzêtÈêIijk meê

Navraag bij de Íniniêtêr van Justitie heeft opgêlewêrd dah
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de relewaÍrtê arÈikê1ên uits hêt wêtboek wan stÍafrech! (ten
ninste) de art ikêlên 225, 225, 22' l  èR 335 zi jn.  verder is
Èen minate ook van toêpassing arÈikêI 360.

A1s of nanens de benadêelde parlij $i1 ik de ontstane echadê
in het kadêr van een eventuêê1 strafploces vêrhalen op de

GEMEENTE OSS,
t e

RAÀDHUISI,ÀÀN 2 Ee OSS
534t  GM O4L26299LL

*"*',",ffi'Na voorlezing en volharding net
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Bênadeelde
c€b. daEum/ -plaats
Adr:eÊ/-ptaats
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g ê B I :

vermisÈê goederen

Schade
schadêbedïag

indieo van toepaasing: zie verklaring betrokkene
nie! van toepassing
rtiets waÍr toepassing
O. OO EI 'R

Dtl td opn.aangif tê
verbalisant (en)

naandag 1 decehber. 2003 08:00 uu!
C',EIJ. IIYIÀN.
uedeÍ.Servicê B van pot i t ie regio Utrêchts, dis l l ict
HeuwêIrug,
bui tengêiroon opsporingsanbtenaa r ,
aktsenunrner 6003331/0

Art ikêI (en) 225 LrD L wetboêk van sÈrafrecht
cq
226 LID L 1 Welboek van
cq
226 LÍD ! 2 Wetboek van
cq
22'7 LID a wetboek van strafrêchE
cq
227 IJID 2 Wetboek van êÈraflecht
cq
336 wetboek van eÈrafrêcht

M.o. -oÍnschri jv ing Boekhoudfraude; opzêttêlijk velstrekken van misleidende
infornatie in de jaarrêkening eD het veÍlênên van
nedewerking daaraan têgen de geneentê oss.

signaleÍnenÈ (ên) indier van tsoepas6ing: ziê verktaring betrokkêne

c&Ín. reÍbalisanÈ schrijven als bijlage bij Pv toegevoegd.

verbalisant (en)
opgenaakt te wrrtK BrJ DUURSTEDE op 24 dêceÍiber 2003 dooi

clErit. IIYLÀN, op aÍibEsbelo
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