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ÀANgê\'êT
c€b. datum/ -plaats
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VERHOEF, I,EONÀRD WII,LEM
1947 te (IuIRECHT
2? februari
KIRSENGÀÀRD 13 tê IíI.'K BIJ DUURSTEDE
3952 JR 03435?20s5 (P)
"Ik doe aansifte
van valshêid
in geschrift.

gesl:

!Í

van ondêrstsaarde
2003 deed ik aangifte
Op 25 fêbruari
navraag
en aandrang
strafbare
feiten.
ondênks herhaatde
êên proces_verbaal
wêrd er nooit
van mijn aaÍrgiftê
aangifte.
Ik breid
opgemaakl.
Ik doê hierdoor
opniêuli
geblekên
fêiÈên.
uiÈ me! recent
levens mijn aángiftê
rk deed ên doê opniêuw aangiftse van:
j.nfoÍtraLiê
ver.strekkên
van mistêidende
heÈ opzettselijk
populair
al€ boêkhoudfraude,
de jaarrêkening,
uitgedrukt
heÈ verlênen
val] medewerkins
daaraan
door het provinciebestuur
UÈrecht,
en de betrokken
Dougtas RÀ
in de jaarlekeningen
provincÍe
Utrech!

-bestuurdêrÊ
van
c.q.
waaronder
accountants,

1997,

1998,

1999,

in
en

provincie
drs.
F.,J.R.

2000 en 2001 van

rk breid
mijn aangiftê
uit
rnets hets feil
alat ik ook in
jaarrekening
2002 opniêuw boêkhoudf raude heb aangetrof

dê
f en.

Ik êprêêk thans mijn bezorgdheid
uit
dat ook door hêÈ
vaD ênigê actiê
va'rl politie
en Openbaar
uitblijven
MinisteÍiê
op mijn êêrdere
aangifte
en op andêre aangifLen
die dêêd van boekhoudfraude
door andere gêmêêÀÈê ên
plovinciebestuurder:s,
hevigheid
de boekhoudf raude in alle
en orwang gewoon doorgaat.
Feitên:
na
moel heb prowinciebêetuur
Clp gr:ond van dê Provinciewe!
jaar aan (o.a.)
van iedêr
de bur:gers van de
afloop
(i.c.
prowincie
provincie
utrêchL)
rêkêning en
in de vorm van een jaarrekeniíg.
verantwooldirs
aflessen
zijn.
mag uitêraard
niet misleidend
Deze jaarlekening
daÈ heÈ provinciebestsuur
De kfachE beErefe
de ornslandighêid
jaar achtereen
op grote
schaal
a1 ten minste vijf
ên verliesrekening
ontvêngÊEên
ên uitgaven
buiten
de winstjaartekêningen
laat
ên dêrhafwê vêrzvijgt.
De belreffendê
zi jn dêrhalvê
mísleidend.
ên verliesrekening
ovêr
HeE provinciebestuur
liet
dê einstmêt êen voordelig
saldo van f I2,9 miljoen
199? eindigeí
;
nadelig
saldo van f 10,1
in werkelijkheid
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niljoen.
over
ên velliesiekêning
lieÈ de wiÍrstHet provinciêbestuur
satdo waÍ f 13.5 miljoên
;
1998 êindigên met een voordelig
saldo va'r} f 5,6
was er een voordelig
ir eerkelijkhêid
milj oen.
over
dê winsten verliesrekening
liet
Eet provinciebêstuur
in
saldo van f 339 Íniljoên;
1999 eindigen
ÍneL een voordelig
saldo van f 334 niljoen.
werkêIijkheid
vras êr een voordêIig
over
dê winsten verliêê.êkêning
tlet provinciêbêstuur
liet
saldo va! f 18,4 miljoen;
2000 eindigen met een voordelig
naderig saldo van f 108,4
in werkelijkheid
miljoen.
over
liet
de wj.nst- en verliesrekening
Het provincj.ebeÊtuur
saldo van s4,2 miljoen
2001 eindigen met een voordêlig
was êr êên voordelig
saldo vàn 48,5
êuror
in werkêlijkheid
miljoên
euro.
jaar tijd
derhalve
vêrzwêeg het provinciebêêEuur
In vijf
kostên van ?9,5
en (voorat)
een saldo van opbiêngstên
êên veelvoud
daarvên aan
miljoen
euro. He! betr.êft
Het gaat
ên eên vêelvoud
daarvan aan koelen.
opbrengsEen
per êaldo om 79rs mifjoen
euro.
uiÈ mêl nijr
bevindingên
Ik breid
mijn eerdere
aêngifÈe
over de jaarrekeníng
2oo2l
ên verliêsrekening
over
sêE provinciêbêsÈuur
liet
de winsl2002 eindigên nêÈ êen voordelig
saldo van 21,6 miljoên
was er een voordêlig
saldo wan
êuro;
in wêrkêlijkhêid
imiddels
13.6 niljoen
euro. Daarmeê is dê boêkhoudfraude
êuro.
vanaf 199? opgelopen naar 8t,5 niljoên
afleen
Jaarrekeningen
van provincies
moeten niêt
aan wettsêtijkê
betrouwbaar
zijn,
ze noeten ook voldoên
voorschriftên.
de zogênoemde Conptabilitêitsvoorschriften.
voor in artiketen
len schriiwen
De coíptabiliteitsvoorschrif
winstên
rêspectievelijk
3 en 27 da! de jaarrekening.
(senoênd:
verliesrekerins
rekening
van baten ên laêhen),
27 daE à11e
iÊ ên schrijven
voor iD artikêt
betrouwbaar
moêtên
iD dê sinsÈ
ên verliesrekening
baten en àI1e lasten
hêE saldo
êD dat het satdo van de rekening
wordeÍr opgeronen
De betrêffêndê
vên à1Iê batên ên lasEen.
noel zijn
jaarrekeningen
ze voldoên
a]lêên
misleideDd,
zijn
dus niêt
(daarmee) ook nie!
weltelijke
bepalingên.
aan de betiêffendê
Bij aI dêze jaa.rrekêningen
sraan soedkeurende
derhalvê.
Het belref t
Ten onrechtê
accountantsvêrklaringen.
aêcormtants
van Deloitte
& Touche inzake de jaarrekeningren
warl KPMG inzake
de
accountants
199? en 1998; het bêtrêft
jaarlekeningen
kêrmên
1999, 2000 ên 2001. De accountants
de
het feit
dàt opbrengslen
eD kostên buitên
ongetwijfefd
nsen zijn gêIaten en kennen
winsE
en verliesrekeni
De accountants
de betreffende
baten en lasEên.
ongetwijfêId
aan dêze misleiderde
hebbên dêrhalvê
opzêtEelijk
meesewerkt
wan dê
inforÍnatiêvêrstÍêkking
aan de gebruikerê
j aarrêkênj-ngen
wan provincie
ulrecht.
rr'aaronder de bursêrê
uit
mêt dê vermelding
dat
Ik brêid
mijn êerdere
aangifte
werd goedgekeurd
dooi
ook dê jaarrêkêning
2002 Èen ouêchtê
PLO9LT/03-4356A4-
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eêrder genoendê accountantÊ
KPMG.

varl het accountantskanEoor

I'oê1ichtsing;
van 25 oklober 1999
1. Op de Foruq)agina wan de Volkskrant
vroêg ik in een bijdrage onde! het opschrift
íJaarÍekeningen
vof fouEenr aandacht voor het verschijnsel
wan veê1 gelneenten en provinciês
daL de jaarrekêningen
wordên verschillêndê
In deze bijdrage
misleidend zijn.
mêt name genoend. waaronder ook
gemeeíten en provincies
(Bij lase 1)
provincie utrecbt.
,. vrij
Nederlênd van 2 naart 2oo2 bêsteeddê in een artikêl
rcêmeenten verbergen mirjarden"
ondêr het opschrift
van
tlat in dê jaarrekeningên
aardacht aan hêl verschijnsel
ên kosfen
gemêentên
aan
opbrengsten
miljarden
veel
Nêdêrland bleek
verzwegen llíordên. uit onderzoêk van vrij
dats de 30 grotê gêmêênten ower 2oOO lezanen pêr satdo ruin
f 3,8 miljard haddên verzwesen. uit hetzelfde ondêrzoek,
is, blêkên de 12 provinciês
daÈ echtser niet gêpubliceerd
tsê
een bêdrag vaJ} ruim f 1 niljard
over 2o0O gezanênlijk
2)
hebbelt verzwegen. (Bijlase
2002 bêeheedde aêndacht aar} hets
3.
De Telegraaf van 6 juti
buitsen dê
verschijnÊet
dat geneentên honderden niljoêÈên
rekening houden onder de kop "Gêmeenten wer.bloêmen eigen
f inanciè]e situàt ie. Honderdên mil joenen bu i Lên
boekhoudingen gêhoudên". $e! betsrêfL dus ook prowinciêe.
(Bijlage 3)
êindigde net êên rêactie
set artikê]
in De Telegiaaf
4.
iwij houdên ons
van twee deÊgevraagde accoun!ênt6kànEoren:
jaarrekeningên
varl
waar dê
voorschliflen
aal} dê weÈtelijke
gemeentes a.in Íroeten voldoentr. ldermee onÈkennen zij du6
zijn!
De
misleidend
niet alaÈ de bêErêffende jaarrekêningen
iÍÍÍêrê de betreffendê
reactsie klopt owêrigêns niet.
jaarrekeninger
voldoên ààk niet aan dê betreffende
len.
s'êÈtêfijke eisen, i. c. dê comptabiliteitêwoorschrif
s. Bijgevoegd ziin enigê rêlevante pasina's uit de
jaarrekenirg
bevattsende de
Utrecht,
2oo1 vaí provincie
wan dê rekening
balanÊ (pagina 2a/29\ ei de rêcapiEulatie
van batên en lasten (pagrina 33). (Bijlagê a)
6.
Ik stuur aI jaren achtêreen telkenê brieven naar
prowincialê
ovêr dê
ÊEaÈen var prowinciê utrecht
wae die van
uijn laalstse biiêf
mi6leldendê jaarrêkeningen.
28 oklobêr 2OO2 inzake de jaarrêkening 2001. SoorEgefijke
brieven stuurde ik inndddels in dê afgeloPeD jarên naar
aar} hets
Mijn briêf
circa 80 ander:ê gêmêênEes en piovincies.
provinciebestuur
is niet beaDtwoord en zal niet bêanEwoord
wordên. Met brief van 10 ÊêpÈêmber2002 n.a.v. mijn briêwên
gedeputseerde
2000 lietên
ower dê mís1êidende jaarrêkêning
staten mij nêEen: "Op verderê bÍiêven van uw kanE over diL
s)
onderwerp zutlen wij niêt meer reagêrên. Í (Bijlasê
làtên
?. À1 jaren achtêrêên heb ik het provinciebestuur
ziên en gewaarschuwd dàt de door hên opgemaakte
jaaÍrêkeningen
nlsleidênd
zijn.
Desondanks zijn de
gêmêentebestuurders êr irillens
en wetêns en dus opzettêlijk
mee doorgegaan.
8.
Inmiddels heeft dê Raad van Tuêht voor AccountaÍIts
bêvesligd (uitsspiaak d.d. 11 februar:i 2003) in een door mij
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drÊ. F.aI.R. Douglas RA.
tegen dê betrokken accounÈant. i.c.
de
in dê rekeringên
{i.c.
aaÍrgêÊpaimen zaak. dat indeldaad
j aarrekêningen
1999 ên 2000) ontvangÊEen
in geding zijnde
dus
êí dat het saldo van de rekening
ontbleken
eir uitgaven
iE.
het aaldo van alle
baEen en lasten
nie!
gêalaarl van
9.
Eerder heb ik op 20 decenber 2002 aargifte
door hêt
ltet
belrefts
boekhoudfraude
zaak,
een soortgêlijke
bij
van geneenle wijk
gemeentebestuur
en de accountani
hêêfE
van Justitie
10. Navraag bij
de minislêr
uit
hêt wetboek van
artikêlen
da! de ïelevanEe
(ten minête) dê arbikelen
225 e.v. eít 335 zijn.

aangiftse ui! mêl d€ vermelding
mijn êerdêrê
arÈikêl
is wetboêk van StrafrechL
relevart

Ik bleid
ook zeer

parÈij
wil
ik
AlE of namens de benadeelde
in hêÈ kader va.It een evenlueel
strafproces

en votharding
l

Na voorlêzing
t

L/

opgêfeverd
strafrecht

..Àr _-_

(adrGi.eiT'-----\

dat
350.

schade
de ontêtanê
verhalen
op dê

met verbalisaÍt

I

Geb. datum/-ptaaÈs
ÀdrêÊ/-p1aaÈg
Poêckodê/tê1êfoon

PROVINCIE

IITREC!Íf,
te
KORTE !'IINREBROEDERSTRÀÀT 2
3512 GG 0302861000

Vermistse goederen
Lêtsel
Schadê
schadebêdrag

indien van toepassing:
niêÈ vá.Il EoêpasÊtng
niet van toepassing
0.00 EgR

Dtltd opn.aangifte
(eÍr)
vêrbalisant

naandag t dêcêÍibêr 2003 08:00 uur

Àrtikê1(en)

!t. o. -omschrijving

Eê UTRECHT

zie vêrklaring

CI,EI;Í, IIYI^ÀN,
Medew.servicê B van politie
regio
sêuvêlÍug,
buiÈêngelroon
opsporingsanÈteDaar,
aktenuftner 500333t/o
225
cq
225
cq
226
cq
227
cq
227
cq
335

beLlokkene

Utiêcht,

disErict

L I D 1 wetboêk van êÈrafrecht
LtD

1 I vletboêk van strafrecht

LTD 12
LID

wetboek van êtrafrêcht

L wetboek

van

strafrêchE

IJID 2 wetboek

van

sLrafrech!

wêÈboek van

straflech!

ván mielêidende
verstrekken
Boekhoudflaude;
opzêLtelijk
wan
ên hêt verlenen
inforrnatie
in de jaarrekening
Utrecht.
mdewerking daalaan tegen dê provincie
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sLgDafenent

(ên)

lndieD

va!

toepassiÁg:

zie verklaring
toegevoegd bij

betlokkeÍrê
het Pv.

ogn. verbalisanl

schlijve!

als biJlagê

Sluiting
Verbal i sa.ul (en)

Opgenaalt

tê WIJK BIiI DIITRSTEDB op 24 decenÈer

clErit,

ltYLÀN, op

:_

2003 aloor

t
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