PROCAS.VERBÀÀI,VÀII VERHOOR
Polttie
Rêgi.o utrecht, dist Íicr neuvelrug/wijk
bij lxrurÊrede
Mutatienr: PL0950/03-0963 05
DoêsleraqlÉ:
Op maê.rldág 8 naart

2004, omsÈÍêêks 08;00 uu!,

CI.EI.T . IIYTÀN .
Medew.Sêrvice Ê varl politiê
rêgio gtrecht,
distsrict
buitengêwoon opsporingsanÈtenaar,
aktenuÍÍner 6003331/0.
h politiêburêêu
wijk bij Duursrêdê
a]s aangêver/benadeeldê eên man die opgaf Èe zijn:

geuvelrug.

VERIIOEF, LEONARDIgII,I,EM
geborer op 27 februari
1947 te (IIRECHT
adÍês XERSENGI\ÀRD13
tE 3962 JR IIIÍK BIi' DUURSTEDE
têIef, oonnumer: 0343-572055
Deze verklaardê:
Àangifle

van eerdere

{oitbreiding

L.w. (l,eonard willen)
Kêrsengaard L3

aangifte)

Verhoef

194? tê uLrècht'
sêborên: 2t feb;uali
relefoon: 0343-572055/ 06-208155?0
hel opzettetijk
vershrêkken wên nisleidende
infornatie
jaarrekêningen,
populair
aangeduid als boekhoudfraude,
het verlêÍên
van nedeserking daalaên

in
en

door het proviíclebestuur
c.q. -bêêtuurders en alle
betrokkên Provinctale Statên-IêdeÍr van prowincie
Noold-Holland.
en de bet.rokken accountant (Ê)
ln de jaarrêkêning

2002 van provinciê

Noord-solland

op 20 maart 2003 dêêd ik bij de politsie te wijk bij
(i.c.
DuurêEêdê aangif!ê van boêkhoudflaude
valshêid
in
door hêt provinciebestuur,
seschrif Èê ií jaalrekeningên)
Provinciale
staten en de accouÍrtaÍt van Drovincie
Noord-Holtêlld in de jaarrêkêningên I997-too1.
(ltutaÈienu]nmêr: PL095 0/ 03 - 0 9630s )
uiEbretdlng
aalgiflê:
Ondaril(€ dê eerder gedane aêngiftê
en medê door het
uiEblijven
waIr enigê actie van .tustltie
op deze aangifte
is
de boekhoudfraude gêwoon dootgegaan. Ook in de jaarrekeoing
2002 komÈ alvee! boekhoudfÍaude voor.
Het provi4ciebealuur
van Nootd-Holland liet
in de
jêarrekenj.ng 2002 de ein6t-en-velli.esrekening
over 2002
Ê1u1ter met een poEitief
sal"do vaIl 5.3 niljoen
êuro. In
uerkelijkhêid
waê er een negaÈiêf saldo van 5,9 miljoen
erEo. Dat iÊ êên boekhoudfraude van Der Eal.lo !2.2
m.tljoen euro. ondánks nijn waarschuwinsen aan Prowinciale
stalen daÈ dê jaarrekeniDg
vanwege de door nij
geconstateerdê
boekhoudfraude niet goedgekeurd nocht
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-VEABÀÀ! VÀN VERII@R
PROCES
Polltie
Rêglo utrecht, disrrlct
tteuvelrug/Íri j k btj Duurêtede
Mutatlerrr: PlO950/03- 095305
DoBsi.erT)aglna:
wolden, hêbbên Prowincialê
Staten eitlea€l er l'etêns dê
jaarrekening
dêsondanks goedgekêurd en ale goealkeuring ook
ni.et achÈeraf orgedaan geÍíaake. Provincialê
SÈaten eelgerer
elke naaÈrege1 om aên de boekhoudfraudê
eên elnde te naken.
Àl.le bêtrokken Statenlêden hebben zich du6 sillenê
ed
wetens mêdêpllchtig
gemêatt. De accountanÈ heêfÈ r111ens en
rÍêtens de jaarrekêntng
ondarls dê boekhoudfraude
goealgekeurd .
ValI EoepassiDg zijnde
225, 226, 221 èn 335

artikelen

uir

netboek va]r SÈrafrechÈ:

pÍovinciehuis
Pleegplaats elr -adres:
van
Noord-so1f anat te rlaarlêm
PleegdaÈum/ - ttj d I tussên r januari
2oo3 en 31 dêcêrÈer

$ijk

bij

[tuurstêde,

{a voorlezing

2003

9 naarr. 2oO4

ên voLharding

mêt verbaLisant

(aangevêr/bênadeeLde)

-J
waarvan door mlj,
CLEIJ, lmJÀN, op anÈtebelofte
Ís opgenaak!, dit proce6-verbaal
Èê wIiIK BIiI DUIJRSIEDEop 19 naart

alaÈ ik
20

ooÈ en tekeqde
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