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Door oDdergetekendê vêrbalisant (ên)
varl de hieronder vermêlde personen
êwêntuê1ê vêrklaring vastgel€gd.

wêrden achtêrêênvolgeís
de pelsonafia en

PleegplaaÈs/ -adres
Nadere onsêhrijving
IncideDt
P1eêgdaturn/-tijd

EINDHOVEN. STÀDSPLEIN 10

overige flaude
tusEen donderdag 1 januari 1998

woensdag l jaruari 2003 0 0 : 0 0  u u !

cêb. dtatum/-plaaÈ6
Àdres/-plaats
Postkode/telefoon

VERIIOEF, LEONÀRD WI],I,EM
27 fêbruari 1947 !e IIIRECIIT
XERSENGÀÀRD 13 te WI,JK BI.I DITURSTEDE

g ê s l :  M

3 9 6 2  . r R  0 3 4 3 5 ? 2 0 5 5  ( P )
' rk  doê aangi f te  van valsheid in  geschr i f ts  van:
het opzettelijk vêrstrekken van rnisreidendê informatie in
de jaarrekening, poputair uitgêdrukt als boekhoudfraudê, en
hêt vêrlenen van medewerking daaraan

doo! heÈ gemeentebesluur: c.q. bêstuurders en alle
bêtrokkên gêmeenEeraadsleden van gêmêênÈe Eindhoven, en dê
bêÈrokken accounEant (s)

in dê jaêrrêkeningên 1998 tot en neb 2002 van gêmeênte

Op grond van de Geneentewet moet het gemêentêbestsuur na
afloop van iêdêr jaar aan (o.a.) de burgers van de gemeenEe
(i.c. seneente Einalhoven) maar ook aa.r} alle andere
belas! ingbet .a l  ers en bêlanghêbbênden rekening en
verantuoording affeggen in de vorm van een j aarrekening.
Dezê jaarrekening mag uileraard niet miÊIêidend zijn.
Dê aangifEe bêEreft de onslandigheid dat heÈ
gemêentêbêstuur af enige jaren achteieen op grote schaal
ontvangÊtên ên uitgavên buiten de winst- en vêrtiêêrekêning
1aaÈ en dêrhalve vêrzwijgt. De belreffêndê jaarrekêningen
zijn derhalve Risleidend.
sêE gemeêntebêsÈuur tiets de winst- en vêrliesrekening over
1998 eindigên mêÈ êên voordetig saldo van f I miljoen; in
welkel i jkheid uas er  êên voordet ig saldo wan f  136 mi t joen.

Ëet gemeentebestruur liêt de vrinsts- en veiliesrelêning over
1999 eindiger net een voordêlig saldo van f 19 miljoên; in
i{êrkelij}'rrêid woordelis saldo va'rl f 239 miljoen.

He! gemeentebestuuÍ liêt dê winst- en verliêÊrêkening ovêr
2000 eindigeD ne! eeD voordêIig sêtdo var f 25 niljoên; in
werkelijkheid voordelig saldo van f 1s2 miljoên.

Het. geneentebesluur tiêt dê winst- en verliesrekening ovêr
2001 eindigen met een voordêlig saldo van 6 miljoen êuro;
in werkelijkheid was er een nadêlig ealdo valr s5 niljoen
euro. sêt gemêêntêbeêÈuur liet de wírsts- en wêrliêsrekêning
ovei. 2OO2 eiddigên nêt êen voordelig saldo van 1s miljo€n
euro; in werkêtijkhêid was er een woordelig êaldo van 13
mi l joen euro.
Over 1998 is een bedrag verzwêgên van f 128 niljoen
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Ovêr 1999 is een
Over 2000 is êen

f
dat is
oveÍ  2001 is  eên
Over 2002 is  een
over 19 98 -  2002
1s1 n i f joen êuro.

bedrag verzr,regên vàn f 220 miljoên
bedr.ag vêrzwêgen van f 126 miljoen

4?4 mil joên
215 euro

bêdrag verz\regên van - 62
bedrag vêrzwegen wan - 2 euro
is een bêdrag vêrzwegen van

.laarrekêningên van geneenten moêtên niet alleen bêtrouwbaar
zijn. ze rnoetên ook voldoen aan wêtEelijke voor:achriftent
de zogenoende comptalrilitêiEsvoorschriftên. De
compta.biliteitswoorschrif Eên schrijven voor in artikelen 3
en 2? dat dê jaarrekening, respêctievefijk winÊÈ- ên
verliesrekening (gênoend: rêkening van batên ên lasten),
bêtroulrbaar is en schrijwen woor in artikel 27 da! à11ê
baten en à11ê lasten in de wanst- en verliesrekening ntoetên
worden opgenomên ên daÈ heE saldo van dê Íekêning hel saldo
noet zijn van à11ê batên en lasten. De bêtrêffêndê
jaariekeningen zijn dus niet alleen nislêidênd, ze voldoen
(daarnee) ook niet aan dê bebreffende wettelijkê
bepalingen.

Bi j  a1 deze jaarrekeningen stèan goedkeurende
accountanLsverklaríngen. Ten onrêchte dêrhalve. ltets betr.ef ts
accountants van hêt accounÈanlskantoor: Ernste Young. De
accouÍrtants kemen ongêtnrij fêfd hêt feit da! opbrengsLên ên
koslen buiten de !,rinst-en-wêrliêêrekeningen zijn gelaLen en
kennen ongetwijfeld de beLreffendê baÈên en lasten. De
accountanÈÊ hêbben derhalve opzeltelijk neêgêwêrkt aan dêze
miêleidênde infornatieverslrekking aan dê gebruikerÊ van de
jaarrêkêningên waaronder de burgers wan gemêênte Eindhoven.

Toelichting:
op de Foruq)agina wan de volkskranE va'rr 25 oktober
1999 vroeg ik  in  een b i jdrase ondêr het  opschr i f t
"'taalrekenirgen wol foutêní aandachE voor hel werschijnser
dat dê jaar:rekeningen wan vêel gemeenten eD provinciês
miEleidend zijn. In deze bijdragê worden verschiltende
gemeenten en provincies net narÍê gênoêÍd.
Vrij Nederland van 2 maarh 2002 besteêdde in een
arlikel onder het opschrift "Gemeenten verbeigen miljarden"
aandacht aarl het verschijnsel dat in de jaarrekeninsen van
vêel  gemeêntên mi l jarden aan opbrêngstên ên kosten
wêrzwêgên woÍdên. uiE onderzoek van vrij Nêdêr1and bleek
daE de 30 groEê gêmeenteD over 2000 têzanên per saldo ruin
f 3.8 miljard hadden verzwesen. h heE gepubliceerde
ovêrzicht vê.rl de uiEkomsten van dit ondêrzoek kont ook
gemeente Eindhover voor.
De Telegraaf van 6 juli 2002 bestêedde aanatacbt aan
hêt vêrschijnÊel dat. geneenteD hondêrden miljoenen buiten
de rêkêning houden onder de kop "Geinêentên verbtoemen eigen
tiÍrancièle ÊituaÈiê. Hondêrden nÉljoenên buitên
boekhoudingen gehoudeD". Hêt betrêft dus ook geneentê
Eindhoven.
HeE arLikel in De Telegraaf êindigde mel een reactie van
lwee deêgevraagde accountantskantoreD: iwij houdên ons aan
de wêttefijkê voorschriften waar de jaarrêkêningen van
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geneentes aan moeEên voldoen". Hiermee ontkemen zij dus
niêÈ alat de bêEreffêndê jaarrekeningen misleidend zijnl De
rêactie klop! overigens Íiêt, iÍuners de belreffende
jaarrekeÍingen woldoen ààk nieÈ aa'rt de betreffeDde
wettê l i jke e j .se!1,  i .c .  de conpra.b i l i te i t .svoorschr i f te Í .
Ik stuur aI jaren achlereen (vanaf 1e99 over de misleidende
jaarrekening 199s) Eelkens brieven naar dê gemêenEeraad van
gemêênte Eindhoven over de misleidende jaarrêkêningên. Mijn
IaatsÈe bÍ iê f  vras d iê van 10 ju l i  2003 inzakê dê
jaarrêkêning 2002. soortgelijke brievêÍr stuurdê ik
inrniddets in de afgelopen jaren naar circa ?s andere
gêrnêênEês ên provincies. uijn laatssle briêf aêlr hêÈ
gêmêênEêbêÊtuur và.Il aindhoven werd beantwoord mêt de
opmerking dat de gemeenleraad van Einalhoven geen aanleiding
zag om inhoudelijk op mijn opmerkingen in te gaan. Het
geneertebestsuur wil er dus niêts vêÍl horên en weten.
AI jaren achtereen heb ik het gemeenLebestuur ên de
gemeênteraad laEen ziên en gewaarschuwd dat dê door hên
ollgernaakte j aarrekeningen misleidend zi j n. DeêoÍdankÊ zi j n
de geneent€besluurdêrs, geneentseraadsleden ên accounEà.IlE ( e )
êr Í.'iIlênÊ ên wêLêÍs ên dus opzetlelijk mee doorsesaan.
De jaarrekêning ovêr 2002 is door de gemeeDteraad
goedgêkêurd hoêwel allê gêmeenÈeraadsleden darkzij nijn
brieveÍr dondersgoed op de hoogte earên van de malvêrsatiee.
Navraag bij de minister van Juslilie heeft opgeleverd dat
dê relevanEe artikê]ên uit hêL welboek van strafrecht (teÍr
minÊte)  de a l l ike len 225,  226,  221 èn 316 z i jn .  verdêr  iE
led n inste ook van loepassing ar t ike l  350.

ÀIs of namênE de bênadeêtde partij r,rit ik de ontstane schade
in het kadêr van eên evênEuêêI strafDroces verhalen oD de

Na voorleziÍIg 
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g e s l :
Benadeelde
ceb. datsum/ -plaats
Àdres/-plaats
PosÈkode/tsetefoon

GEUEETiIITE EINDITOVEN,
te

STÀDSPLEIN 10 te EINDHOLEN
56tt EM 0402359222

vermistê goêdêÍêÈ
Lêtsêl
schade
schadebêdïag

indiên van toêpassing: ziê verklaring betrokkene
niet van Eoêpaêstng
nie! varl loepassÍng
0 . 0 0  E U R

Dtltd opn. aangifLe
verbaliêant (ên)

maandag 1 dêcêÍÈer 2003 08:00 uur
CI,EIiT, IÍYI.ÀN,
Medew.Service B vaÍr poliLie rêgio Utrechl, districts
Hêuvelrug.
buiÈengewoon opsporingsanlcEenaar,
al tênurnmer 6003331/0

Àrt iket (en) 225 tÍD L tfetboek wan strafrêchL
cq
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226 ,JaD L 1 ltêÈboek van atrafrecht
cq
226 LID L 2 wetboek valr strafrêch!
cq
227 IrID a wetboek van atrafrecht

2i7 r.rD 2líeeboêk vall strafrechÈ
cq
335 tlêlbo€k van sÈrafrecbt

u.o. -omacbru vlng Boekhoudfraudê: opzettelljk verstrekken van niBleldende
lnformatlè tn de jaarrrekeuiing en hêt verlênen van
trreihrêrkidg daaran tegeÊ dê gemeente Eindhovên.

slgnalenent (cÍr) inèiêtr ven loepaasing: zle verklaring bêlrokkene

Opm. vèrbali€aÍt schrijve! aIE bijlage bij Pv toêgevoêgd.

slul.tlng
verballaant (êd)

Opg€.rÀakt tê WIarK BIaI DSITRST@E op 24 decenÈ€r 2003 door

CLBIiI, EYIÀIÍ, op arnbÈ
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