
PROCES -VERBJAÀL VÀÀI \/ERIIOOR
Polttie Rêgio Urrechr., disErict BeuvêIrug/wtjk bij nuurstede
lfutaÈienr: ')r,0950/03-!22572 Dossie4)agiaa:

Op nraandág a rnaart 2004í omÊtreeks O8.OO uur,
hoorde ik.
CLEIiT, HYI,ÀN,
ltedew. Service B van po1it.j.e tegio gtrechr. diÊrrlct Eeuvelrug,
buitêngêirooí opspolingsànbtêíaar,
aktenumrcr  6Oo333L/O.
In poli.tiêbuleau wijk bij Duurstêde
als aalgever eên man die opgaf Le zi.jn:

.\IERTIOEF. 
],EONÀRD WII,I,EI4

gêboren op 27 februari 1947 tê (rTREClrT
adles IGRSSNGÀÀRD 13
Ie 3962 JR WIíK BIJ DUÍJRSTEDE
telef  oonnunrnêr  :  05-2081s670

Dezê verklaarde:

Àangifle (uitbreiding van eerderê aangifte)

L.W. {lêonard willem) vêrhoêf
Kersengaard 13
3e62 JR llijk bij Duuistede
gêboren: 2? februaÍi 194? !e UtrechE
telefoon:  0343 -572055 /  O6-208ls670

het opzettelijk verstrêkkên van nisleidende infornariê in
jaarrekeniÍgêÍ, populair aangêduid a1s boekhoudfraude, en
hêc werlenen van nêdêwerking daaraan

door hêt geneentebêsÈuur c.q. -bestuurders en allê
betrokkên geneenteraadÊ1êdêd van geneente Zaanstad. en dê
bêtrokl<eÁ accountatt (ê)

in de j aarrekêning 2002 van gemeente ZaanÊÈad

Eerdele aangifLê:
op 9 apr i l  2003 deed ik  b i j  dê pol iÈ iê Èe t i jk  b i j
Duulstede aangifbe wan boekhoudfraudê (1.c. valsheid in
geschrifte in jaarrekeDiDgen) door het gêneênÈêbêÊÈuur, dê
geheenteraad en de accountart. va]l gemeênÈê ZaêÍrêtad lÍr de
laarrekeningen 2ooo eil 2001. (MuÈatienurrÍnêr:
PrJo950 /  03-L22572)

uitbrêiding aangifte:
Ordanks dê êêrder gedane aar)giftê en mêdê door hêÈ
uitblijvên van enige actiê van .tustitiê op deze aangifte is
de boêkhoudflaude gewoon doorgegaan. ook in de jaalrekenins
2002 komt alweer boekhoudfraudê vooÍ.
ÍêÈ getneentebestuur varl zaênsÈad 1ieÈ in de j aarrekeíing
2002 de wi.rst-eÀ-vertiêÊÍêkêning owe! 2002 sluiten met een
nêgaCief saldo van 2,8 rniljoeí euro. Ií welkelijkheíd was
êr eer  posi t ie f  Êaldo van 6,2 mi l joen euro.  DaE is  een
boêkhoudfraude wan pêr saldo 9,0 miljoèn êuro.
ondanks nijn i{aarÊchuwingeo aa]l de gemeenteraad alat ook
deze jaalrekenÍng vanwege de door tllij geconstateerdê
boekhoudfraude niêt goedgekeurd nochts worden, heeft de

p-LO9sO /  03 -A22572- L
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gênêelrteraaal uLlleas en veE€Írê dê jaarrekenlag déroE?r'it.
goedgekêurd eo ate goêdkeulllrg ook nlet acbleraf oagêdàr.n
gemaakt. Dê geneenteraad uelgert elkê maatregel om aa.E dê
boekboualfraude êen êiBde tê mekèn. AlIe bêtlokken
geÍrê€ntêraadalealen hebbêlr zlch dus w1l1eÍrs ea welens
nedêpuchtlg genaakt. De accorrntant heeft ellleds €in rretenÉ
d€ jaar!êketring ondanks dê boeklroudf,reude goedgekêuld.

P1ê€gplaata en -adres: G9e$eêntehuis vaJr Zaaastad
Pleegdatum/-Èijd: tussen 1 jlnualL 2OO3 en 31 decenÈê! 2OO3

rtjk bij Enruratede, { maart 2OO4

Na voorlezhg êu volbárding net verballsant

(aang€ver)

La----\
lraarv-êr door mij ,
CLBIar, ErIJÀl{, oI} €nibtabêloft€
1s ol)'gemaaJ<t, dil proces-verbaal
tê m,tx BIJ onunsrÈot op 19 Inaar;

dat
209

ik oot elr tekcndê
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