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"rk doe aangifle
in gêechrift
van het
ván vatsheíd
informatsie
van misleidende
verslrekkelt
opzettetijk
jaarrekenins,
als boekhoudfraude,
anders uitged-rul<t
daaraar.
wêrlênen
van nedewerking

M

in de
ên het

c.q.
door hets geneentebêstuur
Dit alles
is gepleegd
ên de belrokken
vên g€mêente zaanstad,
bestuur:dêrs
accountánt
{ê) .
DiE alles
kwam woor
gêmeênEe Zaanstad.

in

dê jaarrekeniÍgen

2000 ên 2001 van

Feieen:
na
Op grond wa dê Gêrnêentewet noet hêt gêmeênÈêbêstuur
jaar aan (order andêrê)
dê burgers
van de
wan ieder
afloop
geneentê
ên
gemeente {i.c.
zaanstad)
rekening
in dê vorrn van een jaar.r:êkêning.
vêrantvtoording
afteggên
zijn.
niets misfeidend
Dêze jaarrekening
nag uiLêraard
De kfachts
a] enige
uitgaven
dêrhalvê
dêrhalve

dê ometandigheid
dat het gêmeêntêbeshuur
betreft
jaren
ên
op groEe schaal ontwangsten
achtereên
laal
en
buitên
dê winsleÍ wêrliesrêkening
jaarrekeningen
zijn
verznijgE.
De belreffendê
mislêidend.

ên vêrriêêrêkening
ovêr
sêt gêmêênEêbêsÈuur liet
de winstin
2oo0 êindigên
mêt êen voordelig
saldo van f 14 miljoên;
vooidêlig
saldo van f 106 niljoen.
irerkelijkheid
ovêr:
Eet gêinêêntebêstuux
lieE de wins!er werliêsr.ekêning
in
saldo va'II f 3 miljoen;
2oo1 eindisen
met een voor:dêlig
voordê]ig
ealdo varl f 29 niljoen.
wêrk€lj.jkheid
ov€r 2000 is een bedrag wêrzwêgen varl
t 92 miljoên
ovêr 2001 is eên bêdrag verzwegên van
f 26 miljoên
Over 2000 - 2001 is dus eên bedrag verzwegên van
f 118 miljoen
êuro.
of omgerekend s4 nilioen
van geneenten
moeÈen niets alleen
betsrouwbaar.
ltaarrekeningen
woor6chriften,
ze noelen ook woldoên aan i'reErelijke
zijn,
tên. De
dê zogenoêrndê conptabiliteitswoorschrif
schrijven
voor in artikelen
3
coÍnptabiliEeitsvoorschriften
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winst
eÍr
respecliewelijk
en 27 dat de jaarrekeniÍq,
(genoemd: rekêning
van baten en ]aÊten),
vêrliêsrekening
voor: in atlikel
2? dat alle
bêtr:ouwbaar
is ên schrijven
ên verliesrekêning
noelen
baten ên allê
lasEen in de winsthêt saldo
worden opgenoÍren en dat hêt saldo van de rêkêning
moêt zijn van atle baten en fasten.
De betreffende jaairekeningên zijn dus njeL alleen
(daarmêê) ook niet
aan de
Ínis]êidend,
ze votdoen
bêÈrêf f endê weEteli jke beparingên.
Bij al dezê jaalrekeningen
slaan goedkêurênde
dêrhalvê.
Hêt betref E
accountêntsvêrklaringen.
Ten onrechtê
Ernst
& Young. Dê
vên het accountanlskantsoor
accountànts
kemen onsetwijfeld
heE fei!
daÈ opbrengsten
en
accountanls
zijn getatên
kosEen buiten de winslen vertiêÊrêkêningên
batên ên lasten.
De
ên kennên ongêtwijfetd
de betreffêndê
meegewerkt
hebbên dêrhalve
opzêtlelijk
aan dêze
accoutmts
wan dê
misfêidendê
informatiêvêrsÈrekking
aan de gebruikers
jaarrekeningen
eaarondêr
de burgers
van geneente
Zaanstad.
roetichling:
van dê volkekranE
van 25 okLober
1. op de Forumpagina
1999 vroeg ik in een bijdraqe
onder hêL opschrilL
nJaarrekêningên
vooi het werschijnsê]
vol fouÈen'r aanilacht
dat de jaarrekoiDgen
van vêel gemeenten en provincies
mislêidênd
zijn.
h dêzê bijdragê
worden verschillende
geinêêntên ên provinciês
net name genoemd.
Nederlard
van 2 maart 2002 bêstêedde
in eên
2.vrij
trGemeenten verbergen
íniljardenn
arlikel
onder hets opschrifts
dat in dê jaarrêkeningen
van
aandacht aan het verschijnsêl
veel gemeenten miljarden
aan opbrengsLên ên koÊLên
Nederl ênd bleek
verzh'eg€n Írordên.
uiE onderzoek
van vrij
gênêêntên
dat dê 30 grote
ovêr 2000 tezamen per saldo ruim
f 3,8 nirjard
hadden wêrzwêgêÍ.
h heE g€pulclicêerde
van dê uitkonsten
vàn dit
ondêrzoek
komE ook
overzicht
gemeente zaanstad voor.
van 6 juri
2002 beêtêeddê
aandacht
aan
3. De Telegraaf
niljoenen
hêt vêrschijnsel
daL gemeêÈlen horderden
buiten
dê iêkêning
houdên ondêr de kop "Gemeenten verbtoemen
eigen
f indnciële siLuaLie. Honderdên mitjoênen buiten
gehoudentr. Itet betreft
duê ook gernêenÈe
boêkhoudingen
4. Het àrLikêl
in De Telegraaf
eindigde me! een
Ívri j
xêactiê
vàn twêe deêgêvraagdê
accountantskantoren:
houdên ons aan dê wetLêlijke
voorschriftsen
waar de
jaarrêkêningen
siêrmêê
van gemeenles aan noeten voldoênr.
jaarrekeninsen
ontkênnên
zij
dus niêt
dat de betreffende
Ídêleidênd
zijÍ!
Dê rêactie
klopt
overigens
niel,
inuners
jaarrekeningên
de betreffende
voldoen
ook niêE aa'rl de
wettêfijke
êisên, i.c.
dê
betreffende
coÍnptalril iteitsvoorschrif
ten.
5.
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jaarrekênins
naar dê
1998) tefkêns
brieven
misfêidende
gênêêntêraad
over de ndsleidendê
va.Il gemeente zaanstad
jaarrêkêningen.
waÊ diê van 29 aPril
Mijn taalste
briêf
2001. soorEgê1ijke
brieven
2002 inzakê dê jaarrêkening
jarên
naar circa
70
ik inÍdddê1s
in de afgelopen
stuuide
Mijn brief
aan hel
andere gemeentes en provinciêê.
geineêntêbestuur
bêanlwoord
net een
van Zaanstad is niêt
wil er nieLs van horên ên
reactie.
Eet gemeentebêstuur
laten
6. Àt jaren
achtereen
heb ik hê! gêmêêntebêstsuur
zien en gêwaa!schuwd dat de door hen opgênaaktê
jaarrêkêningên
dê
Ínislêidend
zijn.
DesondaÍrks zijn
gemeentebestuurders
ên wetens en dus
er willêns
jk mêe doorgêgaan.
opzêtbêli
7. Navraag bij
de minlstser
dat de relevanÈê
arEikelen
(ten ninêtê)
de artikelên

van Justitiê
heeft
opgeleverd
het wetboêk van strafÍêchE
uit
225, 227 en 336 zíJí.
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namens de benadeê]dê
h'it ik
kader van een eventuêêl
strafirrocês
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Dê gênêêntê zaanstad
hêêft
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