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bij

Duur:stede
Dosslerpagina:

Doo! ondêÍgêtekende verbalisanÈ (ên) werden achtereênvotgêns
varr de hiêronder verrnelde pêrsonên de personalia
en
eventsuele wêrktaring
vastgêIêgd.
Pfeegplaals/-adres
Nadêre omÊchrijving
Incidedt
Pleegdatun/ -tij d

I|MSTERIÀM.À.MSTEL1
gebouit
Ovêrige fraude
tusseÀ vroensdag 1 j aruari 2oo3 oo:oo uur ên
dondêratag 1 januari 2004 oo:oo uur

ÀAN9EVET
Geb. datun/ -plaaÈs
Àdres/-plaats
Postkode/telefoon

VERHOEF, I,EONÀAD WIILEM
27 februari
194? rê rrrREc!{r
gêÊf:
M
KERSENGÀÀRD13 Ee wrirK BrJ DLURSTEDE
3962.]R
03435?205s
rlk doe aarlgiftê
van:
het opzêltêlijk
verstrekken
van mislêídênde
infoinatie
jaarrekêningen,
populair
aangeduid
alÊ boêkhoudfraude.
heE verlênên
ve
nedewerking
daaraan
-bestuurd€rs
door. het genêentebestuur.
c.q.
geneenteraadsleden
beÈrokkên
van genêênte
betrokkên
accouDtanÈ (s)
in

de jaarrêkening

2oo2 van gemeentê

en alfe
Àrnsterdan,

in
en

en de

ÀmÊÈerdan

Eêrdere aangif!ê:
op 19 maart 2003 deêd ik bij
dê poritiê
te wíjk bij
(i.c.
Duur6tede
aangiftê
van boêkhoudfraude
walsheid
in
geÊchrifte
in jaarrêkeningen)
door het gemeenEebêsÈuur,
dê
gemeerteraad
en dê accountant
wan geheente Ansterdam
in de
jaarrekeningen
1998 tot ên net 2001. {Aktenujnme! 5003331/0)
Uitbreiding
aangifte:
Onalanks de eerder gêdanê aangifÈe
en nede door hêt
uitblijvên
van ênige actie wan,lustitie
op dêzê aangiftê
is
gewooD doorsegaan.
de boekhoudfraudê
ook in dê jaarrêkêning
2002 komt al$êer
boêkhoudfraude
woor.
get gemêêntebestuur
liet
in dê jaarrekening
2002 de
winst-ên-vêrliesrekening
over 2002 sluitên
mêE êen positief
saldo van 17 iniljoen
euro.
In werkelijkheid
waê êr: eên
positief
saldo van 440 miljoên
êuro. Dat is een
boêkhoudfraude
van pêr saldo 423 niljoên
euroondankê mijn waarschuwingên
aan dê gemêêntêraad
de
jaaÍrêkênins
vanwege de door m.ij gêconêLaLêêrde
boêkhoudfraude
nie!
goed Ee kêurên,
hêêft
de gêmêêDtêxaad
willens
ên wêtêns de jaarrekening
dêsondanks goêdgêkêurd.
À1le geneenteraadslêdên
hêbbên zich dus willens
en wetens
mêdeplichtig
gêmaakt.
De accountant
heeft
willêns
en weiens de jaarrekening
onalaÀks de boekhoudfraude
goedgêkêurd.
Dê boekhoudfraude
ovêr dê jaren
1998 - 2001 beliep
totsaat
circa euro 1.744 ÍniljoeD.
De boekhoudfraude
ove]' 2OO2
bedraagE circa
423 niljoen
euro. Daarmee is dê
boekhoudfraudê
opgêlopen
naar circa
2.167 mitjoên
êuro.
{Runr het dubbêle van dê boêkhoudflaude
bij
Àhold! )
A1s of

namens dê bênadêêtde

partij

wil

ik

de ontstane

/04-oo?s3o

schadê

- I

PROCBS-VBRBÀÀL V]IN ÀANCIFTE

Politie
Regio otrecht/wijk
l4utatienrr /04-007830

Dossie4)agina:
van

Na voorlezing

êên evstueel

en volharding

strafprocês
nê!

vêrha.Ien

op de

verbalisanÈ

'Lr--,--^.
DLlÈd opn. aangifce
Verbalisant {en)

Ar:tike1(erl)

doÍrdeldag I januari
2OO4 08:OO uur
CLEIaI, IIYLÀN,
Medeu.Servicê B van politiê
regio Utrecht,
Ileuvelrug.
buitengewoon opspor i ngsarÈ!enaar
aktenuunêr 6003331/0
225
cq
226
cq
226
cq
22'l
cq
336

Èt.O.-omÊchrijviag

Signalenent

(en)

verbalisant

(en)

LÍD

L welboek

Í,ÍD

L 1 wetboek

van

sErafrecht

LÍD

L 2 wetboek

van

strafrêcht

LÍD

L Wetboek

Wetboek

van

van

van

dislrict

strafrecht

stsrafrechh

st.rafrech!

Boekhoudf raude: opzettselijk
verstrekken
van mislêidende
informatie
in dê jaarrekenins
en het verlen€n vaI}
medei{erking daaraê! tegen de gemeente Ànsteralam.
indiên

van loepassing:

qlgernaakt

te

CLEI,t, rIrIÀN,

zie verklaring

!{I,ÍK BIir DUURSTEDE op I

betrokkênê
januari

2004 dooi

op anbtsbelofEg
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