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Door ondêrgêtekende verbaf isant {en)
varl dê hieronder vermeldê pêrÊonen
êvêntuele verklaring vaêtgelegd.

eerden achlereênvolgêns

Pteegplaats/-adrês
Nadêre omschiijving

Pleesdatun/ - t i jd

TII,BURG, STÀDÉUISPI,EIN 130

ct.êrigê fraude
tussen zalerdlag l januarli 2000

donderdag 1 jaruari 2004
0 0 : 0 0  u u r  e n

0 0 : 0 0  u u r

cêb. daturr/-p1aat.s

Postkodê/têlefoon

VERIiOEF. I]EONARD WILLEM
27 februari 1947 tê IIIRECI{I
KARSENGÀÀRD 13 te WIirK BI.t DUIJRSTEDE
3 9 6 2  J R  0 3 4 3 5 7 2 0 5 5
"Ik doe aangifte va'rl valêhêid in geschrift van:
rret opzeltelijk vêrêtrêkkên van nisleidende inforinatie in
de jaarrekening. populair uitsgedrult als boekhoudfraude, en
het verlenên van nedewerkinq daaraan

g e s l :  M

door het, gemeentebesluur c. q.
betrokken getneentêraadelêden
bêtrokkên accountant (s)

ir de jaarrekêningen 2ooo tot
Tilburg

dal is
Over 2001 is een
Ove! 2002 iÊ êên

Over 2000 - 2002

beÊtuurdexs en alle
van geneenle Tilburg, ên dê

en net 2002 van geneente

Op grond van de Gemeentêwet moêt hêt gêmeenlebestsuur na
afloop vaí ieder jaar aall (o.a.) dê burgers van de gemêente
(i.c. geneentê Tilburg) naar ook aan alle andêrê
bê1á61i ngbet.alers ên bêlanghebbenden rekening en
werantwoording afleggen in de vorrn van een jaarrêkening.
Deze jaar:rekering mag uiÈeraard niêt inisleidend zijn.
Dê aaÀgifte betrefE dê ometàndigheid atat het
gênêêntebesluur al enigê jaren achtereen op grotê schaal
ontvangsten ên uitgawen buiten de winst ên vêrliêsrekening
laêt eD derhalve vêrzeijgt. De betleffende jaarrêkêDiDsen
zijÈ dêrhalve mislêidênd.
sêÈ gêÍneertebestuur liêt dê winst-en-velliesrekêníng ower
2000 e lndigen net  een voordêl ig  êaldo va f  1e,1 mi l joên
(8,2 mi l joêÍ I  euro) ;  in  werkel i jkhêid was er  eer  voordel íg
saldo van f  65,5 rn i l joên (2e,8 n i l joen euro) .
llêt gemeentebestuur liêt de winst -en-verliesrekêning ovêi
2001 ê indigen mêt  êên voordel ig  saldo van 3,1 mi f joên êuro;
in  werkel i jkhêid woordel ig  saldo van L22,o evto
ni l joen.  Hêt  gd€entebestuur  l ie t  dê
einst-en-vêrliêÊrekening over 2002 eindigên mêt êen
voordel ig  saldo van 5,0 mi t joên euro;  in  werkel i jkheid was
êr eên voordel ig  saldo van 82,s mi l joen euro.  Over 2000 is
êen bêdrag verzwegen van f 47,s

21,6 mi t joeD euro
bedrag werzwegen van 118,e mi l joen euro
bedrag velzwegen van 77,s nitjoeD euro

is  een bedrag verzÍ regen van 218,0 mi f joen

mi l joen
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daarrêkêniDgen van gêmêêntên moeteD niet alleen bêrrouwbaar
z i jn ,  ze moêten ook votdoen aàn wêt te l i jke voorschr i f ten,
de zogênoende CoÍItr)Ea.bílíÈêitÊwoorschrif ten. De
CoÍrpEabiliteitsvoorschriftên êchrijwên voor in alt.ikelen 3
en 27 dat  de jaarrêkêning,  respect iewel i jk
wirs!-en-vêr1iesÍekeniDg (genoemd: rêkening van baten en
lastên) ,  betrouwbaar Ís  ên ÊchÍ i jvên woor in  ar t ike l  27 dat
à11ê baten en àI Ie lasEen in dê winsts-en-ver l iesrekening
moête worden opgênoÍnên ên dat het saldo van dê rêkening
hêt saldo noêt zijn van àIle baten en laseen. De
bêtref fende jaarrekêningên z i jn  dus n ier  a l leen mis le idênd,
ze voldoen (daarmêê) ook nie! aan de bêtrêffendê wetteli.jke
bepal ingen.

Bi j  è t  dêze jaarrekeningen staàn goêclkeurende
accountantsverklaringêÍr. Tên ouechte derhalve. Eet bêtrêf t
accountanEs van dê accounlantskantoren Ernst & Young ên
DêloiEtê 5. Touche. De accountanEs kênnên ongêtwijfetd het
fêiE dat opbrengsten ên kosE€n buiten dê
winst  ên-ver l  i  esrekeningen z i jn  gelatên ên kênnên
ongêteijfeld dê betrêffêndê batên ên lasten- De accounranrs
hebbên derhalve opzêtEelijk mêegewêrkt aan deze nisleidende
infornatiewerslrekking aal} de gebruikêrê vaÍ de
jaarrekeningen v,aarondêr: dê bursers van seneerte Tilburg.

Toêf ichts ing:
S Op de Foru.rnpàginà wan dê volkskrant van 25 oktober
1999 vroeg ik  in  êen b i jd . rage ondêr het  opschï i  f t .
ÍataarrêkeDingen vol foutenn aanalacht voox het verschijnsel
dat de jaarrêkêningên vaÍ vêêl geneenten en provincies
misleidend zijn. h dêzê bijdrase worden verschillendê
gemeenten en provincie6 met name genoemd,
S vrij Nederland van 2 maarE 2002 bêstêeddê in een
artikel onder hêt opêchrift "GeiÍêênten werbergen miljardên"
aênalacht aarl heb vêr:êchijnsel dal in de jaarrekeningen van
veel gemêêÍtên niljarden aan opbrengstên en kostên
verzwegên lrordên. ui! oDderzoek van vlij Nederland bleek
dat de 30 grote gêmeenten over 2000 lezamen per satdo ruim
f 3,8 miljard hadden verznegen. h hêt gêplrblicêerde
overzicht wan de uitkomsÈen van dit onderzoêk komt ook
genêêntê Titburg voor.
Ê De Tetegraaf vàn 6 juli 2002 besleedde aandacht aan
het vêrschijnsef alat gemeentsen hondêrdên miljoenên buitên
dê rekening houden onder de kop .cemeênten vêrbloemên eigen
finarciê1e situaÈiê. sondêrden nirjoenen buiter
boekhoudingên qêhoudêntr. Het betrêft dus ook geneente

S Hei  èrEikêl  in  De Telesraaf  e indigde ne!  een
reaclie van Ewêê dêêgêwraagdê accouLatskatoreD: Íwij
houden ons aan dê rÍêttê1ijkê voor:schriften waar de
jaarrekeningên van seneentes aan moeten voldoenr,. Eiermêe
ontkennen zij duÊ niet dat de betreffende jaarrekêningên
nisleidend zijn! Dê reacLie klopt owerigens niet. inuners de
belreffendê jaarrekeDiDsen voldoen èèk niet. aan dê
bêt . ref fende net tê l i jke e iêên,  i .c .  dê
Comptabiliteit swoorschri f tên.
$ Ik sluur at jarên acbtêrêeD {varaf 2OO1 over de
nisleidendê jaarrêkêning 2000) Lelkens briewen naar de
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gemêentêraad war gemeente Tilburq owêr de nisleidende
jaarrêkêningen. Iilijn taatstê brief was die wan 2s juni 2003
inzakê de jaarrêkening 2002. soortgelijke briêvên êruurde
ik imiddels in de afgêlopeD jareD naar ciïca 80 andêrê
geneentes ên provincies. Mijn briêven aarl de genêentseraad
varl Titburg worden slechts beanÈwoord nêt de opnerking dar.
de jaarrêkening is  voorz ien van een goedkeurende
accountantsverklaring en zou vofdoên aáÍl zoietss als dê
CoÍrptabiliteitsvoorschrif Eên. Eên reactie van niks
uiteraard. De geneenteraad wil êr kêÍmêlijk niets van horên
êí weler, Iaat êtaán iets aan doen.
$ À1 jarên achtêleen heb ik het. qemêênEêbêêÈuuÈ êD de
geneenÈeraad -Latên zien en gewaarsóhuwd dat de ctoor hên
opgemaaktê jaarrêkeningen ndsleidend zijn. Dêsondanks zi jn
de gêmêentebestuurders. gemeêntêraadÊlêden en accountanr (s)
êr wilfens en wetenê ên dus opzettelijk mee doorgegaan.
$ Navraag bij de nirister van ilustitie heeft
opgelêverd dat' de relevanEê artikêIên uit het wetboek van
Straf rêch!  ( ten minstê)  de arL ikêlên 225,  226,  227 en 316
zi jn .  ook belangr i jk  is  ar t ikê l  360.

de benadêetdê partij wi1 ik de ontstane

van êên êventueel strafproces verhalên op de

Dt/td opn.aangif te zatserdag 14 februari  2OO4 10:30 uur
Vêrbaliêant (en) CLEIJ, I{YLAN,

Na voorlêzidg en volharding m€È verbalisànt

L . 9 c \ j  . * - \

Ganeê.ê-i)

Ii4eden. Sêrvice B van politie legio Ut.rêcht, diatr:ict
Íleuvelrug,
trui tengeÍ,oon opÊpori ngsanbtenaar,
akbênuJnner 6003331/0

225 LID L wetboek van sErafrêcht
cq
226 LID L 1wêtboêk van s l raf recht
cq
225 LID I2 Welboek van stsraf recht
cq
227 tJÍD L Wetboek vên sÈrafrêcht
cq
227 LID 2 netboêk van strafiecht
cq
336 wetboek van Êtraf rêcht

M. o. -omschri jv ing Boêkhoudfraude:opzetstelijk versÈrêkken van Ínis1êidênde
informaLie in de jaarrekêning en hêt vêrlenen wan
hedewerking daaraan têgên dê geneence Ti lburg.

signalement (ên) indien van hoêpaêêing: zie verklaring betrokkene

Slui t ing Opgenaakt te WI.JK BLf DUURSTEDE op 16 februari 2004 door
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vêrbal iêant  (en)
CLEIir, HYLAN, op ajnbt sbê

(
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