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* HÀÀRLEMI4ERMEER
,
owêrige fraude
tussen dondêrdag 1 januari 1998 00:00 uur ên
januari 2002 00:00 uur
'\,'ERHOEF,

c€b. alatum/ plaats
Àdres/-plaats
Postkode/tetêfoon

LEONÀRD WII,',EM
27 februari
1947 te u IRECHT
geÊI: M
KERSENGÀÀRD13
!e WIJK BIJ DITURSTEDE
3962.]R
0343572055
iIk doe àangifte
wan walsheid in geÊchrilt
van heL
opzêttefijk
verstrekkên
van misfeidende
infolmatie
ín
populair
de jaarrekênins,
uitgedrukt
als boêkhoudfraude,
hêt wêrleDen van mede$êÍking
daaraan

-bestuurders
door heE gemeentebestuur
c.q.
geneenteraadsleden
bêtrokkêd
van gênêêntê
(s)
en de betrokkên
accountant
in de jaarrekeningen
gaarlêmemeer

1998 tot

en

ên a1lê
Haarlmemeer,

ên mêt 2002 wan gêmeenle

op grond van de Gemêentá/êt
moêt het geneentebesluur
na
jaar aan (o.a.)
afloop
varl iêdei
de burgêrs
van dê gsnêênte
(i.c.
gêmeente Haar1eÍmerneer)
maar ook aan alte
andere
bel ast ingbet alerê ên bêlanghebbenden rekening en
vêranEuooiding
afleggen
in de vorm van êên jaar:rekening.
Deze jaarrekening
mag uiteraard
niets nisleidend
zijn.
Dê aangifte
belreft
de omstandighêid
dat hêt
gêmêêntêbestuur
al ênigê jaren
achtêrêên
op grote
schaal
ontwángsten
en uilgavên
buitên
dê winÊt-en-verliesrekening
jaarrekêningên
laat
en derhalvê
vêrzeijgt.
Dê betreffende
zijn derhalve miêlêidend.
Eet gêmêêntebestuur
Iiets de winst
€n verliêsrekening
over
(
1998 êindigen met eên voordêIig
saldo wan f 3,6 niljoen
1,6 mitjoên
euro);
in werkelijkheid
woordelig
saldo van f 32,2 miljoên (14,6 niljoeD euro).
Het gemêentêbêetuur
liet
de winst -en-verliesrekening
ovêr
199e êindisen
net een woordelig
saldo van f s miljoen
(2,3 niljoen
êuÍo);
in r'êrkêlijkhêid
voordelís
saldo van f 2s niljoeD
euro).
{11,3 niljoen
Eet gerneentêbesÈuur
liet
de winsl -en-verliesrekêning
ovêr
2000 eiDdigen net eên vooÍdêlig
saldo wan f 10,9 mitjoeD
(a,9 niljoen
êuro);
in wêrkêlijkheid
voordelig
(221,9 miljoen euro).
saldo van I 48e,I niljoen
Hêt gêmêêntebestuur
liet
de winsE en vêrfíêerêkêÍing
owêr
2001 êindigen
net een voordêlig
saldo va.n 7,4 mitjoen
euro;
in werkelijkheid
voordêlig
saldo van ?,1

Het gêmeentebestuur
liet
de i{insl
en vêrliêsrêkêning
ower
2002 eindigen meÈ êên nadêlig
saldo van 8,3 niljoen
euro;
in werkelijkheid
voordêlig
saldo van 1e,?
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ovêr 199I is
owêr 1999 is
Ower 2000 ie

dat iê
Over 2001
Ovet 2OO2
Over 19 98

ê ê n bêdrag
e ê n bedrag
e ê n bedrag

verzwegen
verzwegen
velzwêgên

DoÊêierpagina:

van f
2A
van f
20 , 0
varl f
47a , 2
f
526,a

eên bedrag verzwegên van
een bedrag verzwegên van
2002 is êen bedrag werzwegen

miljoen

239,1 niljoen
euro
- 0.3 niljoeD
euro
28, 0 niljoen
euro
van 256, s miljoên

Jaarrêkêningen
van gemeenten moeten niet
afleen
betrouwbaar
zijn,
ze noelen ook vofdoên aa wetlelijke
voorschriften,
de zogenoeÍdê
coÍnptabiliteitsvooischrif
têrl. Dê
Conptabilit.êitÊvoorschriften
schli jven voor iÍ artikelen
3
en 27 daÈ dê jaarrekening,
rêspêcÈievêlijk
winsten
(genoernd: rekening
vêrliêsrêkêning
van batd
en lasten).
betrouwbaar
is en schrijvên
voor in artikel
2? ilat àlIe
baten ell à11ê lasten
in de winsl - en-verliesrekeníng
moetên
worden opgenonen en dat het' saldo vall dê rêkening
het saldo
noet zijn van à11ê batên ên faslen.
De betreffendê
jaarrekeningen
zijÍr dus niet
alleen
miÊleidênd,
ze wofdoen
ook niêt
aên dê betreffende
tdaarnee)
wettetijkê
bêpalingên.
Bij aI dêzê jaarrekeningen
sEaan goeclkêurênde
accountantsverklaringen.
Ten onrêchte
derhalve.
HeE betrêf È
accountants
van hêt accoutantskantoor
KPMG. Dê accountants
kennen ongêteij
feld het feit
alar opbÍengêrên
ên kosren
buitên
de winsten vêrliesrekêningen
zijn
en
selalen
kemen ongetwijfêfd
de betreffende
baren ên lastên.
De
accountánts
hebben derhalve
opzêtterijk
neesewerkt.
aan dezê
nisleidende
infornatiewerstrekking
aan de gêbruikêrs
van de
jaarrekêningeD
waaronder
de burgêrs
ean gêmêêntê
llaarlêÍmemeer.
ToêlichtiDg:
Op de Foru.npagina
wan de Volkskrant
van 25 okEobêr
S
1999 vroeg ik in een bijdrage onder het opÊchrilL
raraarrêkeDingen
vol foutenr
aandacht
voor hets verschijnsêl
dat de jaarrekêniDser
van veel gemêedEen en provincies
nisleidênd
zijn.
vrij
Nedêrland
van 2 naart
2oo2 bestêeddê
in êên
S
icemeenÈen vêrbêrgên
artikêl
ondêr het' opschrif!
miljarden't
aanalachts aan het verschijnsê1
dat iÍ dê jaarrekeniDgen
van
veel gemeenten miljarden
aan opbrengsten en kosEen
verzwêgên wordeD. uit' onderzoek
van vrij
Nedêrlênd
trleek
gêmeenten over 2000 tezamen per saldo ruin
atat de 30 grotê
f 3,8 miljard
hadden verziregen.
De Telegraaf
van 6 juli
2oo2 besteedde
aandachts aar}
S
het velschijÍrêel
alat seneenten
honderden miljoenen
buitêÍ
de rekêning
houdeD onder de kop ,cemêenEen verbloêmên
eisen
finánciêle
situatie.
Hondêrden Ídljoenên
builen
gêhoudeDr.
boekhoudingên
Het betreft
dus ook gemeêntê
Haarlemnêrmêer.
Het arLikel
in De Telêgràaf
e.indigde mêL een
I
owij
reactie
van twêê desgevraagde
accountsanlskantoren:
houdên ons aan de nêtbêtijkê
voorêchriften
waar de
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Dosêiêrpagina:
jaarrekeningen
van gêrnêêntes aan noeten voldoeni.
niermee
jaarrêkêningên
ontkennen
zij
duê niet
dal de betreffendê
misleidend
zijn!
De reactie
klopt
overigena
niêE.
iÍuners dê
jaarrêkeningen
betreffende
voldoer
èàk niet
aall dê
betrêffênde
wetlelijke
êisên. i.c.
dê
ComptabiliteiÈsvoorêchrif
tên.
(vanaf 1999 ovêr dê
Ik stuur
al jaren
achtereen
$
j aarrekêning
misfêidênde
1998) belkêÍrÊ briêwên
naar de
gemêênteraad
van gêmêênEê llaarlêrnnêrmêer
owêr dê
jaarrêkeningen.
nisleidende
Mijn laatsle
brief
was die varl
6 fêbruari
2004 inzake de jaarrekening
2002. Tê1kênê tiêt
de gêmêenteraad
mij wêten niêEs aan dê miêstand
tê willen
AI jarên
achtereen
heb ik het gemeenlebestuur
ên dê
I
geneenteraad
laEen ziên ên gêwaarÊcbuwd dàt de door hen
opgemaaktê jaarrêkeninsen
nisleidend
zijn.
Desondanks zijn
( s)
dê gênêeítsebestuurdêrs,
gsnêenteraadsledên
ên accountênt
er willens
en uetêns ên duÊ opzêttêlijk
meê doorgegaan.
Navraag bij
de ninister
van ,Iust.itie
heefts
S
opgêleverd
dat de relevanle
artikêten
uiE heE wetboek van
StsrafrechE (tên minêtê) de artikêlen
225, 225, 227 eD 335
zijn.
ook belansrijk
is artikel
360.
Plaats
van het delict:
geneentsehuis war llaarlemmerneer
rijdêtip
van het delict:
lussen 1 j anuari 1989 ên 31

wijk

bij

Duurêtêdê,

Na voorlêzing

30 maart

en volharding

2oo4

nets verbalisan!

L^^--^.
--

setseken4.

--+aahE€ver )
Dtltd opr. aangifte
(en)
verbalisant

donderdag 1s a p r i l
CI,EI'], EYTAN.

2004 09:00 uur

B van politiê

r:egio

utrêcht.

diêtrict

sêuvêlrug,
buiEêngewoon
opÊpori ngsanÈLênaa r,
aktenuFmer 6003331/0

artikel

(ên)

225
cq
226
cq
225
cq
221
cq
221
cq
336

r,ÍD I Welboek

van

stsrafrechts

tÍD

1 1 wetboek

wan stsrafrecht

LID

!

van

2 wêtboêk

strafrêcht

r,rD r wetboek

van

strafr.echt

LtD

van

strafrecht

2 Wetboek

VÍeEboek van

êtrafrêcht
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signalelnsrt

(ên)

sluiting
vêrba1iêajlÈ (en)

:

Boekhoudf raude : opzetteli jk v€ratrekken
vaJr mlaLeidende
informatle
ln de jaarrekêning
en het verlenen
van
medêwêrklng ataaraan t'egen dê gemeênte HaarleÍmerllreer.
j.Irdietl

varx toepaeaing:

Opgefiaakt
cLEIiÍ,

zie

verklartng

betrokkene

Èê WI,IK BIiI DTTURSTEDE
op 15 april

2004 door

IIYLÀN, op
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