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gegevens
Rapportoge inzal<c tlc otdcrzoelisoprlracht naal' de onderbouwing van de
aie op 19 april 2007 bel<cnd zijn gemankt aart een nantal leden van de Raad van
Commissarisse¡t vtrn Wonin gstichting Rochdale.

Inleiding

en de
19 a¡ir-it 2007 hebben lcclen en oudleden van de Raad van Commissarissen
brief
leàen van de Raad van Bestuut'varl'Woningstichting Rochdale een allonieme
op 25 apnl2007
ontvangen waarin een aantal verrneende misstanden is opgenomenin de brief en in de
die
feiten
gegev€n
d.e
opdraclrt
ons
heeft de Raad van commissarissen
op 7 mei 2007 is een
ãaarbij behorende bijlage. belcend zijn gemaakt te ondesoelcen'
den van de Raad van Commissarissen' Van deze

op

-

dat als bijlage aan de rapportage is toegevoegd' In
geformtrleerd die in dezç rapportage worden
behandeld'
he
Deze rapportage ls opgesteld ten behocve van

Comniisarlssen vanìfuoningstichting Rochdale
teden van de Raod v¡n Commissarissen' Zonder
ntets van deze rnpportoge esn derden rvorden verstrekt'

de
g mag

affen in de feiten die mogelijk ten grondslag
ben geen accountantsconfole uitgevoerd.
ge geen z¡kerheidkan worden ontleend
al en de toeliohtingen daarop, anders dan ter
ht en waarover door ons feitelijk zal worden
gsrsPPorteefd.

s g€volgd.

Om ons eenbeeld te vormen

de bekendgemaakte feiten en
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van de Raqd van Besh¡t¡r.
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Wij irebben ons bij cle uih,oerir'¡g van ons onderzoek beperkt tot dc cloor de llaacl va¡r
Com¡nissarisscn aarrgctlragen infornrirtie, trestannde uit de anonieme brief en de rlurutij
opgenollren bij lagen:

l.
2.
3.
4.

incassonrclding
kopie incassonrclding
lcopie

Leuo^ing ¡¡cdatecrcl 22 februlri 200(i;
r gedatccrd 16 rnaarl 2006;

l<opie fachrur inbouu'appnratuul van I
gcclatccrd l-5 rnuart 2006;
ltopie invull-o¡¡rulier voor hcl u¡rnrakcn koopakttr,

Onze aanpalr i.s erop gerirfrt te konren tot feitenvaststellìng rond cle \,ermee¡rtlc
misstanden te rvetcn:

.
.

.
.
.
o

\'eronde¡slelde aanlcondiging incasso van leaseconh-actcn d.d. 22 fbb¡uari 2006 cn
l6 maart 2006 brj dc Woningsticlrting (r,ernrccndc bovennratig dure ar¡to op kosten
van de'Woningstichting);
verondersteide inbouu, van ûpparatuur d,d. 15 n:aarl 2006 op kosten van do
Woningstichting (vermeende bovenmatig ciurc auto op kosten van dc

Woningsrichtine);
veronderstelde misstand bij de verkoop van een lvoning van de'Woningsticlrtirrg aan
de zoon van de voorzitter van de Raad van Bestuur zoals aangegeven op cen
ongedateerd formulier (bevoordeling);
'Woningstichting
veronderstelcle misstand bü de verhuur van een woning van de
aan
de zoon van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (bevoordeling);
veronderstelde misstand bij de verkoop van een rvoning van Woningstichting
Patrimonium aan de voorzitler van de Raad van Commissarissen (bevoordeling);
het in beeld brengen van de totale kosten van het in november 2006 gehoutlen
personeelsfeest in relatie tot het aantal genodigden/aanwczigen.

lVij zullen in deze concephappofiage

1.

ingaan op deze feiten.

Veronderstelde a¡nkondiging incasso van leûsecontrflcten d.d.22 februari 2006
en 16 ma¡rt 2006 b¡j de Woningstichting (vermeende bovenmntig durc auto op
kosten v¡n de WoningstlchtinÐ.
t Leasing gedateerd
De als bijlage opgenomen conhacten
l6 maart 2006 en 22 maart2006 zijn bestaande oonhacten. De skuctuur die, volgens
de afgelopen jaren door Rochdale voor de voorzitter
toelichting van de
van de Raad van Bestuur wordt toegepast is als volgt:
Rochdale leent geld
lvoor de financiering van de auto;
-- B.V. (hierna
I sluit een overeenkomst
,)het taxibedrijf. Dit impliceert dat het berijden van de auto is
voorbehouden aan een tærichauffer¡r met de benodigde papieren;
j over door hen te leveren
Rochdale sluit een overeenkomst
taxidiensten;
De betueffende auûo is, volgens hetkenteken gedateerd 22masrt2006,
eigendom vanr - len heeft çen blauw kenteken. De orærwegngen die ons
zijn medegedeeld om de geschetste sunctuur te kiezen zijn:
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i.
ii.
iii.

het nrogeìijk nlakcn v¿ut sncllt: vr;t¡rlzritllilt¡1 tloor tlr: r;lirrl;
hct kL¡nnen tcrtrgvortle rotl v¿lll clt: llJ'M ''v¡t¡tl'rl0ru lrr:'i¡t;tl itty, tip rlt'
aanschaf cn vcrzcl(c.ritt¡r.sltostclr wrlrrll lrt:l t;ikl ;
hct iiLtnnen vr:r'rcl<cnutt v¿ur rlc btrv ovcl' 1lç ;¡;t¡¡t;r;ltrrf 'r¡lt;l irl , y,t'.vt¡11'
celr rcntevoordccl ctr 1a¡1t:rt: vt')rtkclitt¡l,r;lro.';Ir;lt.

Dc iiìcrtovcli ¡-lcsclictstc,stnrctuut'ltoudt ill illrl tlrlol f(oultrlrtlt: vtlol tfc: lr4:tr;r;l¿tll
i' ì(;(ì.9.51 J-rnanciering is vel'strc.l([ ¿tat]
i, rlic <lc írulo llt:t;ll a;tt1',t',:r'lnll,
\\'rìar'\,íìrì €.50.212 IJI'M is torugorrtvat¡llcl¡ vtLn\vcgc fu:,\t¡ttv.t:ll (:l y¿trr lv,Ll,l:lc tnitt
ht't ìrl¡rurvc kcntckcn (taxi). Van gcnocrnclc fcitçn lroblrcu wi.j rlt; ¡tcltlcrlil',¡',utlc
tlocurncntcn gezien.
¡rtaimtlt:li,il,:; nlltr;L;irt7'
Volgcns de toelichting vap cle hcer l;t:l¿rirl[ ,
yan iicr lcpi¡g aan R¡chdale, Wii hcbbcn hrz,ar,c ¡lclrirri ilr tlo pvt:r.'1'¡¡lr1¡¡1t:;l ttt';r;t;lr
j. tlitdc ovcr'conl(oll¡st viur lll llovt.:¡llÌrr-t 7.()l)4
LcasingIÌ.V. cn
tusscn
olt blukt clat clc crurs;r¡rrclr[cn¡rri.is v¿rti clc /rurli All
€ l6-5,725bedraagt¡net een bctlra¡1a¿rn Ill)M v¿rn fl 45"427.In vor¡lulijl<irr11 ir;,
volgens lrct aarislLritcnrlc contract voor clc Mascrtrti vint 2l fcb¡'r¡irri20()6, <lc:
consumentenprijs van de Mascrali F, ltl6,466 nrsl ecn bedrag aalr JIPM v¿rn C 50,?..12.
De door het taxibedrijf gclcvcrclc dicnstc¡r wordcn doc¡r l(t¡chcl;rlc ¡rraar¡dolif kr"
Wij hcbbcn ecn kopiefactLlllr vân
\¡ergoed op basis van esn factuul van
1 maart 2006 van TLC aan Woningstichting llochdalc opgcvraâgd in vcilrancl rnct rlc
de hccr Mijllcrlkarrl¡r
levering van een auto met directiechauff'eur aan Iìoohdalc voor
.l
voor een totaal maandbedrag van € 5.800 en ee¡l faotuur van lebruarí 2()0-l nat
dezelfde geleverde dienst voor een bedrag van € 8.475. Aa¡l dczc laatstc facLrrrrr li¡f
ten grondslag een raamove¡ eenlcomst waarin de taxidiensten zijn bcsohl'cvon. I¡r
verband met de levering van de Maserati is een contractwijziging doorge voerd, dez.c
is in een contract vastgelegd op I maart 2006. De contracLwijzigingis cloor dc hccr
rVân' ondertskend. Dit contrttot van
Möllenkamp en de heer
1 maart 2006 sluit aan op de factuur van 1 februari 2007.
Wij hebben de bovengenoemde feiten kunnen ondcrbourvcn mct achtcrliggcnde
documenten. Kopieën daarvan hebben wij in ons dossier opgonornen'
is gebruilct ten
De auto die, naar ons is rneegedeeld, de afgelopen jaren door
behoeve van de voorzitter van de Raad van Bestuur van llochdale is ecn auto van hct
merk Aucli type 48. h 2006 is de bewuste Maserati volgens de hierbovcn gcschctstt:
structuur gefinancierd door Roçhdale volgens een overeenkomst van geldlening, maar
is volgens de heer Möllenkamp slechts korte tijd als taxi voor de voorzitlcr van cle
Raad van Bestuur Rochdale ingezet. De Audi A8 is volgens de heer Möllenkanrp
steeds als bedrijfsauto in gebruik gebleven. In de nota vaÍ
Assurantie B.Y. gedateerð januari 2007 wordt over 2007 premie aan Rochdale in
rekening gebracht voor de Audi A8 met het kenteken

heeft in het gesprek van 16 mei2007 toegelicht dat de Audi A8
De heer;
geheel ís afgeschreven en uitsluitend de vaste lasten van de Maserati volgens het
meer
ãontact woiden doorbelast. De Maserati is niet ingezet voor derden en ís niet
door Rochdale gebruikt in de afgelopen rnrianden'

Volgcrrs de lcilornetcrrcgistratic van - i ìs de auto door -'
in gebruik genomen op
?J tnaar[ 2006 cn cinrligcle cle jnzet van de Maserati op 26 apri|2006, De
kilrrrrtcterstancl op 26 april ivas 7043 kilolneter. l)e lcilomctcrstand op 16 nrci 2007 is
8826' In dc tusscntijrl is clc auto weggcbracht voor een onclerhouclsbeurt en is hij
rveggcllraoht voor hct vcrwissclcn van een leklçe bancl.

inf'orniatie van cle hcer
hceft hij ìn april 2A06 monrlelirrg
olltlracht gelcregen vatt cle hecr
van Rochclalc om de aut<¡ te verlro¡len. I)e
twcc offertes die liij hceft äangclraagd, en clie niet bewaarcl zijn gebleven, gaven cùìr
rlcrnrirtc lagc prijs (éón van rond dc € 100.000) claf vcrlcoop niet was aan te rade¡r, Na
drie jaar verloopt de BPM teruggave verplichtirrg waarcloor hct financicel haalbaar
wordt gcaclit de auto te vedcopen.
IJe Aurli AB wa.s in nra¿rft/april2006 nog niet verkocht varlwege ecn lagc iiiruilprijs
die geboden werd. Orn die leclen was cle auto nog bcschilcbaar naclat in 2006 u,as
besloten niet verder te rijclen met de Mascrati,
V<r1gerr.s de

De remuneratie-com¡nissje lieeft, volgcncl uit dc gclrouclen interviews, gçen af'spral<en
over de auto gemaalct nlet dc voorzitter van de Jlaad van Beshrur. 'Wel was þekencl
dat de voorzitter van de Raad van Besiurur van een auto gebruilc nraalcte in een hoog
prijssegment (als voorbeeld is genoemd BMW 5-serie). De voorzitter van de llaad
van Commissarissen heeft dit feit bcvcstigd als passcnd bij de aard en de zwaarte van
de functie. In het verslag van het gesprek met de heer
_ van 2 ntei2007 is het volgende daarover ollgenomen:
"De renntneralie-coluttissie voet't jqarlijks overleg met de Ieden ttan de Raarl t,utt
B es lutu' ov e r d e ar beids vo o ttva a rden. Ð eze co t tuní s s ie b e s ta s t t ] tcuts (Ro cl rcl al enieuu) uil nvee ledenvan de Raad vmt Conutússaríssen. Or¡lc bij Patrimotiuttt
beslond een rennuteratie-co¡nnissie, met nls leden de voorzíltet'yan cle Raad t an
" ' en Irct líd van de Raad van
Comtníssarissen, ,
Conmtíssarissen,
Een aulot'egeling is noch ín de huidige conunissie noch ín de conmissíe bij
P ø t rí n t o n íu n t o n d e nv erp v ail ge sprelc gew ees t,

Er is nimtner specifiek gesprolen over een voor de Rsad vqn Besluur gelclencle
auloleaset'egeling en daar was oolç geen aanleídùtg toe, ontdal binnen de organisalie
een leaset'egeling beslaal waarbij oolc voor de Raad ttan Bestuur wordt aangeslolen,
Wel v,as bij de conunîssíe, altlwts bij de
, bekend dat cle lrcer
Möllenkanry gehnilc naalcle vail een aulo itt de hogere prijsldasse. De heer
gcht zich geen expert op dit terreín, nßet'dnchl dal het on een auto
uíl de B¡fW S-serie ging. Gezien de aard en de zwaarte ven defturctíe vindt de heer
_,een auto van een hogere prijsklasse passeil bij deftutctie."
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15 maart 20t)6 op kosten ven de
dure auto op kosten V¡n de

2. Veronderstelde inbouw van tPpûretuur'd.d'

\iloningstieþting (Verneend" bãn.o-"tig
Woningstichting).
De bewuste Actiúr @edrag van € 6.909 exclusief btw) is opgenomen-in ds.

;-

is medegedeeld hccft de
ad.minishatie. Naar ons door de heren
inbouw van apparahrur plaatsgevonderi conform de op de faotuuf vermelde
specificatie. Ùit a" faotuur Ut¡m aat voor een bedrag van € 1.695 ex btw een Stinger
DSI elite is ingebouwd.

-

apparaat
r B.V. levert leveranoier Stinger het
Volgens de website van
'stinger DSI' in Nederland uitsluitend in een versie die ongeschikt is v1o1-.
alsnog
radaralarmering. StingSr raadt het gebruik van software die de 'stinger DSI'
B'V'
geschikt maaktvoor radaralarmering in Nederland af.
is,
legaal
volledig
heeft het openbaar Ministerie bekend gemaakt dat de 'stinger DSI'
mits er geen rgdaralarmeringso ware aanwezig is.
verkeershandhaving van het ministerie van
Volgons informatie van de
"ta"tittg
De
Verkeer en'Waterstaat zijnradardetectoren vanaf l januari 2004 verboden'
werd
.stinger DSI' is op l6 mei2007 nog steeds in de Maserati aanwezig. Hij
- destijds ook doolRgchdale gebnrikt om de
Je-heer i
kilometers'
ritt€nadminisüatie uit te lezen, separaat aan de door TLC geregistreerde

Volgens

-
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