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DooÍ ondergetsekende wer:batisant (en) werden achtereenvolgêns
en
van dê hieronder verlneldê personen de pêrsonalia
vaBtgêlegd.
êvêÍrEuelê vêrklaring
Pleegplaats/-adres
Nadere onschrijving
Tncidênt
P1eègdatum/ -tij d

eêb. datum/-plaa!s
adrês/-plaats
Postkode/telefoon

HÀARI,EM,
Civêrigê fraudê
zaterdag
tussen
woersdag

1 j anuari
1 j anuarl

2000 0 0 : 0 0 u u ! e n
2003 0 0 : 0 0 u u r

VBRHOEF, LEONARD WII,I,EM
27 fêbruari
194? !e IITRECT{I
KERSENGÀÀRD 13
te WIiIK BIir DSURSTEDE

gês]:

M

3 9 6 2 J R 0 3 4 3 5 7 2 0 5 (5P )
rIk doe aangilLe van vatsheid in geschrifE van:
in
infornatie
het opzêttse1ijk wêrêtrekken varl nisleidênde
populair
en
uilgedrukt
ate boêkhoudfraude,
de jaar:rekeniDg,
het vellenen van nedewêrking daaraan
bêsluurders
en alle
door het gemeentebesluur. c.q.
gsneenleraadêtêdên van gemêente Haarlem, ên de betrokken
in de jaarrêkêningên
HaaÍ1êrn.

2000, 2OOr eí 2oo2 l,an gêmêêntê

na
Op gÍond van dê Gemêêntêi'rêt moet heÈ geneenLebestuur:
afloop van ieder jaar aan (o.a.) de burgers van dê gêmêênhê
(i.c.
gemeente Eaarlen) mêar ook aa.r} alle andere
betasliÍrgbeÈal ers ên bêIanghebbênden rekenjDg en
verantr,roordiÍrg affeggen in de vorm van een jaarrekening.
zijn.
Dêzê jaaïrêkening
mag uiÈeraard niet niêreidênd
De aangifte betr:ef! dê omsEandigheid dats het
geneentebestuur ru a1 ten ninêhe drie jaren achlereen op
groÈe schaal ontvangsten en uitgaven buiLên dê r'tinst _ en
Dê bêtrêff€nde
vêrtiêsrêkening
laat en derhatwe verzwijgt.
j aarrekeningen zijn derhalwe ni6lêidênd.
over
sêt gemêentebestuur lieE de winst- er vêrtieêÍekêning
2000 eindigen met een voordelis saldo van srl miljoên êuro;
woor:dêlig saldo van 62,0
in wêrkelijkheid
ên
Íni1joen. sêÈ genêênÈêbesÈuur lie!
de uinstsaldo
verliesrêkening
over 2001 eindigen met een voordêlig
was er êên voordêlig
van 4,1 miljoen êuro; in werkefijkheid
dê
êuro. set gêmeêntebestuur liet
saldo varl 19,3 niljoen
ovêr 2002 eindigen nets een
winst- en verliesrekering
was er:
nadelig saldo vên 0,7 iniljoen êuro; in werkelijkheid
eêÍr nadê1ig satdo vàn 9.s miljoen euro.
55,9 miljoên êuro
Ower: 2000 is êên bêdr:ag verzwegên van
15,2 miljoên êuro
cvêr 2001 is een bedrag vêrzwêgên van
oveï 2002 ie êen bedrag verzwegen van - 4,8 miljoen eulo
Ovêr 2001 ên 2002 is êen bedrag verzwêgen van
63,3 miljoên êuro.
Jaarrekeningen van gemeenten noeten niêE altêen betroui{baar
voorschriften,
zijn.
ze moêÈen ook voldoen aan wêÈtêlijke
ten. De
de zogênoàndê compLabiliEeitsvoorschrif
3
compta.bilitêitsvoorschriften
schrijwên voor in artikelen
/ol-415s9s
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winsÈ
ên
rêspêcEievelijk
êÀ 27 alat de jaarrekening,
(genoendr rekêning
van baten ên lasten),
verliesrêkening
2? dat àl1e
voor in arEikel
beÈrou\rbaêr
is ên schrijwen
moeEen
in dê winet
en velliesrêkêning
baten en à]le
laslen
hêt saldo
worden owenomen en dat hêt êaldo van de rekening
De betreffende
moet zijn
van àtle baten er lastên.
jaalrekeÍringen
nisleidênd,
zê voldoen
zijn
alleer
dus niet
(daarmee) ook niet
lrettetijke
aan de betrêffende
bêpafingên.
staan goealkeurende
Bij al deze jaarrêkêningen
Ernst
vên hêt accountantskanÈoor
&
accountanLsverklaringen
Dê accountants
kennen
Young. ?ên onrechre
derhatve.
en kostên builen
dê
ongêtwijfeld
hec feit
dat opbrengsten
win6!zijn gelaten en kênnen
en verlieêrêkêningen
baÈên ên lasten.
De accountants
ongeteijfeld
de betreffêndê
mêêgeoêrkt
aan deze rnisleidende
hebben delhalve
opzettelijk
vàn de
informatieversErekking
aan de gebruikêrs
jaalrekedngen
waaronder
de burgêrÊ van gêmêentse Haarlen.
Toelichting:
van de Volkskrants
van 25 oktober
1999
Op de ForuÍrpagina
vroeg ik in een bijdrage
onder he! opschrift
i;rêarrêkêningên
vol foutení
aandachÈ voor hets werschijnsel
vên veê] gêneênten
en provÍncies
alat de jaalrekeningen
worden vêrÊchillêndê
rnisleidend
ziin.
In deze bijdrase
gemeenten en provincies
met name geÍoêmd.
vrij
var 2 naart
2002 bêstêêddê
in êên
Nederland
rceneenteD
verbêrgên
í'iljardênÍ
artikel
onder het opschrift
van
aandach! aan hel verschijnsel
dat in dê jaarrekêningên
weel geheenten njljarden
aan opbrêngslen ên kosten
Nederland
verzwegen !'rorden. uit
ondelzoek
van Vrij
blêêk
alat dê 30 grobê gêmêêntên over 2000 lezamen per saldo ruim
f 3,8 miljar.d
hadden vêr:z$êgên.
Ook saarl€m
kwam in hets
onderzoek
voor.
aàn
De Telegraaf
van 5 juli
2002 besteedde
aandacht
buiten
hêl verschijnsêl
dat gemeenten honderden nifjoenen
eigen
de r:ekening houden onder dê kop trcsneênEen vêrblosnen
f inancièle
s i tuaL j e. Hondêrden mil joenen buiEen
gehoudenÍ.
sêt bêLrêfÈ
dus ook geneente
boekhoudingen
Haarlen.
van
Het artikel
in De Telegraaf
eandigde inet eên rêactie
íÍrij
houden ons aan
twee desgevraagde
accountantskantoren:
wan
de vreEtelijke
voorschriftên
waar de jaalrekeningên
gene€ntes
Hiernee
ontkênnen
zij
dus
aan moelen voldoen".
jaarrekeningen
mielêidend
zijn!
De
niet
dat de beEreffende
Íêactie
klopL overigêns
nieÈ,
iÍuners de betreffeDde
jaarrêkêningên
voldoen
ààk niel
aan de betsreffende
i'rertelijke
tên.
eisên, i. c. de cor'pEa.bilileilsvoorschrif
briêven
naar de
Ik atsuur nu a] vanaf 1998 jareD achterêen
gêrnêêntêraad van gêmêente fiaarlen
ower de misleidênde
jaarrêkêningen.
Mijn laaEsEe briêf
was die van 28 augustus
2003 inzake de jaarrekening
2002. soortgelijke
blieven
jaren
75
ik irmiddêfs
in dê afgelopên
naar circa
Êtuurde
andere gêmêenLêê ên provincíes.
Mijn brief
aan hel
gerneentebestuur
wan Haarlêrn is door dê gemêêntêraad
geen
bêantwoord
met dê opnêiking
dat de gêmeentelaad
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tê reagereD.
op mijn brief
behoêfte heeft on iDhoudêlijk
get geneentebestuur wil er dus nietss van horên ên wetsen. À1
voor êên viêrdê keer heb ik hêt gêmeentebestuur: ên dê
gêmêentêraad laten zien en gewaarschuwd dats de door hên
Desondanl<6
inisleidend zijn.
opgênlaakle jaarrekeningen
geneenteraadêfeden en
zijn de gemeentebêêtuurdêrs,
nee
accoELant {s) er willens
en wêtens en dus opzetcêlijk
dooïgegaan.
heeft opgelevêrd dat
Navraag bij de Íninistêr varl Justitie
(ten
uiL hêE wetboek warl strafrecht
de relevante
aitikelen
minste) de artsikeleIt 225, 226, 227 e 336 zijn. verder is
360.
tên minste ook van toepassiDg artikêl
wir ik de ontsLane schade
Àfs of namenÊ dê benadeelde partij
in het kade! wan een ewêntuêêl sÈrafproces verhalen op dê
wotharding

Na voorlezing

net

vêrbali€anE

,L-<----^r
\

BenêdêeIde
Geb. dacum/ -plaêtE
Adres/-plaaÈs
Postkode/tse1efoon

GBI{BENTE IlÀÀRLEl,l,
EE

velmiste goederen
Letsel
schade
schadebedrag

indien
van toepassiÍg:
Biet van toepassirg
niêt
vên toepaêÊing
o.00 EI'R

Dt/td
opn. aangifte
(ên)
verbaliaallÈ

naandag 1 decenÈer 2003 08:00 uur
CLEIJ, Í{Y:T,ÀN,
Medew.Service B wan politie
rêgio Utrêcht,
Heuvelrug,
bultengeuoon opsporingsanibtênaar,
aktenuÍun€! 5003331/0

Àrtikel

{en)

225
cq
226
cq
226
cq
227
cq
336

gêêt:

zie

LtD

L Wetboek

LID

A 1 weÈboêk 1'an Etrafrechl

ttD

L 2 wêtboek

LID

L Wetboek

WêÈboêk van

van

vêrklaring

diatrict

straf,rech!

van

van

betsrokkene

sErafrechE

straf,iecht

ÊErafrechE

t{.o. -omschrijving

van iri6leidêndê
Boêkhoudêf raude: opzeÈEelijk verstrekken
infornatie
ên hêt verlenen van
in de jaarrêkêning
medêwerkiag daaraan legen dê gsnêêntê Haarlem.

SignalemeÍrt (en)

indien

opn. verbalisant

schrijven

wan toepassing:
als

bijlase

zie

vêrklaring

toegevoêgd

bij

betrokkene
hêt

PV.
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DUURSTEDEop 24 dêcêÍÈêÍ

2003 door

cr,Erit. FYr,ÀN, op aÍÈEsbe

/03-4ls59s

