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(en) werden achtereenvolgenÊ
Door onderget.ekende verbalisant
van de hieronder vermelde personen de perÊoÍralia en
ewentuele verklaring
vaetgelegd.
Pleegplaata/-aalr.es
Nadere onschrijving
IncÍdent
Preegdatum/ tijd

ÀMSTERDÀM,ÀIVISTEI,
gebouw
qverige fraude
tu6êer donderdag 1 januari
maanatag 31

1998 0 0 1 0 0 u u r e n
00:00 uur

::::9:::::É

ceb . datuÍr/-plaatss
adrêa/-plaata
PoÊtkode/te1êfoon

VERHOEE, I,EONÀRDWIIjI,EM
2? februari
1947 te U:|RECET
gesl r M
KERSBIGÀARD13 tE WIJK BIJ DOI'RSTEDE
3962 dR 0343572055
"Ik doe aangifte var} valsheid
in gesch.rift.
Men heeft opzetltelijk
diverÊe jaarrekeningen
verstrekt
mets
nisleidende
infonnaÈie,
om zodoende diversê jaarcijfers
Íegatiewer
tê doên blijkên
dan daÈ dêze daadwerkelijk
zijn.
Dits geldt voor de jaarrekeningen r.998, 2000 en 2001. À1
gelden voor geneeÍrte Ànsteralam.
deze jaarrêkeningen
Op groíd varl de GemeenÈêwêt moet het' gêmêentebestuur na
afloop varl ieder jaar aan de burgers van de geneente
rekening
eIl verantwoordiÍrg
afteggen
in de vorm va.rl een
jaarrekeniÍrg.
Deze j aarrekening mag uitêraard
niê!
misleiderd zijn.
De klachL bêtïefE de omsEandigheid dat het geneente bestsuur
jaar achtsereen op grote schaal
al ten minÊte vijf
ontvangÊten en uiEgavên buitên dê winst- en verlieÊrekening
jaarrekeníngen
laat er derhalve verzwijgt.
De betÍeffende
ziju derhalve misleiderd.
De volgende feiten heb ik
set gemeentebestuur liet
de winst- en vertiesrekêning
ovêr
1998 eindigen met eên voordelig
saldo van f 1 miljoen;
in
i{elkelijkheid
was er eên noordelig
aaldo van f 643 niljoen.
set geneentebestuur
1iets de winst- en verliesrekening
over
2000 eindigen met een voordelig
Êaldo van f 0 rnitjoen;
in
lterkelijkhejd
was er een vooÍde1ig saldo van f 1592
milj oen.
Het geneentêbestuur
1iets de winsts- en verliesrekening
over
2001 eindigen met een nadelig saldo van 5 miljoen euro; in
werkêlijheid
waa er een voordelig
Êafdo van 350 niljoen
De jaarrekering
1999 hêb ik niet beoordeetd, maar uil de
samenhang met de jaarrekeningen
ovêr 1998 en 2000 afgê]êid
wordeÍr dats er over 1999 een voordelig
saldo is verantswoord
van f 0,4 mirjoen,
het werkelijke
\,'oordetige saldo
terwijl
f 828 miljo€n bêdroeg.
Cwer 1998 ia eelr bedrag verzÍegen van f 642
Oqer 1999 is een bedrag verzwegeÍr va$ f 828
Over 2000 is een bedrag verzwêgen van f1592
Tezamen iê dit een bedrag van f 3052 mlljoen
euro. Over 2001 is een bedrag van 355 euro-

miljoen
rniljoeÍr
miljoen
ot te we1 1389
Over 1998 -
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2000 ia een beclrag verzwegen varl

Doasierpagina:

1744 euro.

ilaarrekenilgên
van geneenten moeten niets alleen beÈrouwbaar
zijn,
ze moeÈen ook voldoen aa$ wetstelijke
voorschriften,
de zogenoêmde Conptabj.IiteitÊvoor6chrif
tsen. De
Compcabiliteitsvoorechrif
ten schrijven
voor in artikelen
3
en 27 dat de jaarrekening,
reEpectievelijk
win6t- en
(genoend: rekening van baten er lastsen),
veriesrekening
betrouwbaar iÊ en schrijven
voo! in arÈikel
27 dat a1lê
baten en alle lasten in de winst- en verliearekenlng
inoeten
wordeÍt opgenomen ên atiat lret aaldo van de r:ekeniÍlg hets saldo
noets zijn van allen baten eÍr 1aÊte[. Dê betreffende
jaarrekeoj.Ígen
zijn dus niet alleen misleidend,
ze voldoeIr
(daaÍnee) ook niet aan de betreffe[de
wettêIj.ike
bepalingen.
Bij al dezê jaarrekeningen
ataai goealkeurende
accountanEÊverklaringen.
Terr oírechte derhalve.
Eet betsreft
accountants van de Geneentselljke ÀccountantEdiensÈ varl
]|Insceratam {geheÈen: Àccor.ntancy en Consultance Ànaterdam).
De accormtsants kennen ongetirijfeld
het feit alat opbrengsten
en kosten buiten de winst- en verliesrekeningen
zijn
gelaten en kennen ongetwij feld de becreffende bat.en en
lasÈen. De accountants kennen ongetswijfeld hets fei-L dats
opbrengÊten en kostsen buitsen de winsts- en verliesrekeningen
zj-jn gelaÈen en kennen ongetwijfeld
de betreffende
baten en
laaten. De accountants hebben derhalve opzettellijk
neegewerkt aaIl dezê misleidende informatieverstrekking
aan
de gebruikerÊ
van de j aarrekeningen
waaronder de burgers
van geneente ÀïsLerdam.
À1s of namens de benadeelde partij
lril ik de ontsstaÍre schade
in hec kader van een eventsueel sLrafDroces verhatên oD dê
Na voorlezing

ên volharding

net verbalisant

( aangever)
Dtltd
opn. aangiftê
(ên)
verbafisarlb

woên€dag 19 naart
CI,EIJ,

2003 11:30 uur

IIÍI,ÀN,

Medeu. Service B varl politie
regio
Itêuve1rug,
buitengewoon opsporíngsènbLenaar.
aktenurmer 6003331/o
Àrtikef

(êr)

225
cq
226
cq
226
cq
227
cq
227
cq

tID

I webboek

van

\ID

!

l

Wetboek

varl

strafrecht

\ID

!

2 Víetboek

varl

straflecht

LID

L lÍetboek

van

atrafïecht

t ÍD 2 liletboek

van

atrafrecht,

Utrecht,

diÊtricts

atrafrech!
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336 tíetboêk van strafrecbt
U.O. -onachlljvlng
stgnelerneÍrt

(erl)

Eet opzettêluk
verstlekken
aliverae Jaarlekenlng
êÍr hêt
i.dieo

van to€Irassing:

zie

ín concept

opgeDaakt

Opm. verballÉant

Aáígifle
gevoegd.

Sluiting
verballaant

Otgemaakt

(en)

rran nisleidêntie
i-nfornatie
neenerk€d daaraan.
verkLari.ng

1o

betlokLeae

êa diverse

stu].ken

bij

het

I'V

t€ VBENET{DAÀ!oP 19 naarÈ 2003 tloor

Lo
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P R O C E g - V E R B À À I J
pollcle
Regio gtrecht /vce6êodaa1
!tutatlenr:
/o3-O916't6
Doo! mlj,
CIiEI'T. EYTIAIC,
Itlederí. gervlce
B vaa poltlie
reglo
buitêDgesooÀ
opdporlngsanblenaar,
akteÍrrrÍmêr 600333U0,
eoralt hêt volgende verklaaral.

tttrecht,

Dossierpagina:

dlatrlct

Eêuvelrug,

op woenÉ<lag 19 naart 2003 dratlieekE
11.30 uu! heb tk êed
aajrgifte
1n coDcept ol'gêndrer|yaa
boekhoudfraualc.
l{adal ÀAB
aleze had lngeLêzen silde
hiJ alaat dè volgcÍtde puDEen aut!
veranaiêrd hêbbêí:
BiJ de pleegalatum/-tild
Btaat'
2001 00:00 uu!, dit noet zijn
00:00 uur.

ve!&eld naaDdag 31 dec€rÈèr
naándag 31 aiêcêl|b€r 2002

Itr bêt tseetie Èekstblok 6tsaat:..al
tên ninsÈe vljf
achterêea, aLtt noet zun vLê! Jaar.
ID ltet zeEale Èêkatblok
In het zevrBde tekatblok
355 nluoên
euro.

hielachter

Étaat:..2000.
ataat

355 euro.

llÀB wêDat over
'

ale vooltga$g

te mra!êd

lfaarvas door-iiJ-rCLBIit, llnÀlr,
op anÈtabelofte
ia otgemaalt,
dit pÍoces-verbaa1,
tê VEBllBilDÀÀLop 1 apr1l 2003.

niat

vollèd{g

Op het' voLgelalê blatl btjbor€dde
bij hêt zêvêndê
miat aibter ale getall€a
1?44 het $r!o!d 'niljoen'-

laar
hêt

iÉ dits
telGtblok

geLnfonEeral.

alat ik

sloot

eÍt teke[de
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