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Inleiding

ln de zomer van 1997 is VeóoeÍ een campagne gestart tegen hêt gemeentebestuur van
Wik bij Duurstede. Naar zín opvatting zijn dè begÍotinge;en de jàanekeningen Van de
gemeênte ondeugdelijk, waardoor de gemeenteíaad op onbetÍouwbarc gegevens
besluiten neemt, onder meer over de gemeentelijke belastingen. De burgeè van oe
gemeente \ rÍk bt Duurstede zouden daarvan dê dupe (kunnÀn) worden.2ijn mening
over de gemeentelÍke veÍslaggeving verkondigt hij niet allee; in brieve; aan ner
gemeentebestuur maaÍ hÍ publicêeí deze tevens in dê plaatseltke pers. Ztn optíêden
heeft in de plaatselÍke politiek en in het ambtêtijk apparaat van áe gemeenG grote op-
schudding verooeaakt. Door ztn ondubbelzjnnige uitspraken ovèr de kwaiiteit van
laarrekenrng en begroting heefl hij wantrouwen gezaaid tussen het college van
ourgemeesler en wethouders en de gemeenteÉadsfaaciies. Omdal Verhoef zich
publiekelijk presenteert als Íegisteraccountant schaadt hij hiermee de eer van de stand
oêr regtsterecc,ountants.

De uitspraken van Veóoef over de kwaliteit van de jaanekening van de gemeente ooen
bij elke lezer de vraag rijzen oÍ de accountant ván de gem-eente (V-B) terecnr een
goedkeurende verklaring bt dit stuk heeft afgegeven. Hoewèl Verhoef in zÍn schriftuÍen
het noemen van de accountant stelselmatig vermijdt, spreêkt hij dooÍ hêt gebruik van de
wooÍden 'ondeugdeltk' en 'onbetrouwbaad een ooÍdeel uit ovér de contóle_aóero van
cle accounlant, zondeÍ dat hij deze vooraf in de gelegenheid heêft gesteld inlichtingen tegeven. Ht schendt daarmeê aítikel 33 van de gedÍags- en beroepsiegels
registeraccountants'1994.
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Aan de opvattingen van Verhoef is door de politiêke colleges in Wik bij Duurstede
uitvoerig aandacht geschonken. Na de behandeling is op voorstel van het college van
burgêmeestea en wethouders' besloten de brieven van Vefioef voor kennisgevi;g aan
te nemen. In dit stadium heêft VB Verhoef voo. een gesprek uitgenodigd. Het collêgê en
de raadscommissie 'Middelen" hadden nl. nadrukkelÍk de wens geuit vêrder
verschoond te blijven van aantijgingen van Verhoef. De bedoeling van dit aesprek was
duidelijkheid te verkrijgen over de beweeg.eden van Verhoef én tevenj Vèrhoef te
bewegen ztn campagne besluiten, nu duidelijk was geworden dat dêze contraproductief
had gewerkt en dat vlortzetting volstÍêkt ongewenst was. Verhoef is er niet in geslaago
zijn dÍijfverên duidelijk te maken. Hí heêft meegedeeld nog geen standpunt over het
vervolg te hebben ingenomen. VB heeft hem vervolgens duidelijk gemaakt dat
voortzetting van zijn actíe niet zonder gevolgen kon blíven. Kort daarop Íiahtte Verhoef
zich opnieuw tot de gemêenteraad en zocht hÍ opnieuw de publiciteit. Hierin volhardde
hij in zrn eerder ingenomen standpunten oveÍ de begroting en dê jaaÍrekening van de
gemeente. De enige weg die VB hiema rest is het indienen van een klacÉt tegen
Verhoef.

Voor de volledigheid wordt melding gemaakt van het feit dat Verhoef oud-medeweíkeí
van VB is. Het aóeidscontract met hem weíd in i994 op vezoek van VB ooor oe
kantonrechter ontbonden.

Toelichting op ondêrdeel 1 van de klachr

Uit de (vele) publicaties van Verhoef blíkt dat hij van mening is dat elke jaarrexenrng
bêho^ort te-vohoen aan de verslaggevingsvoorschriften zoalè deze zijn náergelegd in
BW 2 titel L Deze opvatting staat hem uiteiaaíd volstrekt víii, maar waar hefoaar om
jaarveÍslaggeving bi gemeenten zal ook Vêrhoef zich móeten neerleggen bÍ het
gegeven dat de comptabiliteitsvoorschriften die vooÍ gemeenten en provincies geÍden
op_ eeJ| aantal essentiële punten afwijkende bepalingen bevatten ten opzichte van het
BW. Belangnjke punten zijn in dit veóand het rechtstreeks verwerten van bijzondere
baten en lasten met íeserves, hêt doen van exlra afschrijvingen op investêringen en de
verweíkrng van Íente oveÍ eigen veÍmogen in de rekening van baten en lasten.
Vêíhoef gaat volledig vooót aan het rechtsbeginsel dat specifieke regelgeving boven
algemene regelgeving gaat.

De jaanekeningen van publiekÍechteljjke lichamen, zoals p.ovincies, gemêenten en
waterschappen, wijken daardoor vaak af van het algemene principe dat Verhoef huldigt
dat de mutatie in het êigen vermogen in êen jaarÍekening gelijk moet zín aan hêt satdo
van de baten en de lasten. ln veóand met de bijzondêae positie die deze rechts_
personen innemen, heeft VB, welk kantoor bij het overgrote deel van deze categorie
huishoudingen de huisaccountant is, een aangepaste accountantsverklaring ontworpen.
D_€29 . veÍklaring is vooÍgelegd aan de commissie Controlevraagstukkên van het
Koninklijk Niv.a, die op '15 juti '1996 met het voorstet van VB heéft ingestemd. De
subcommissie Richtltnen vooÍ de Accountantscontrole (SCORA) zal deze tekst
veíwerken in de volgende editie van de Richfliinen voor de Accountantscontrole. De
dooÍ VB gehantêerde tekst van de oordeelpa;agraaf in dê accountantsverklaring bí
(o.a.) de gemeenten luidt:

Wij zijn van oordeel dat de jaanekening een getíouw beeld geeft van de
grootte en de sanenstelling van de fínanciéle posítie op 31 december 19..
en van de baten en lasten over 19.. in overeenstemming met de grcndsla_
gen voor fínanciële verslaggeving volgens het Besluít comptabF
liteítsvoorschrlften 1995 en ook overigens voldoet aan de bepahngen inza-
ke de jaaÍekening zoals opgenomen in dit besluit.

I Hierna aangêduid als "het college'
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Essentieel in deze tekst is het vetgedrukte gedeelte_ Hiermee wordt voor de gebruiker
van de verklaring duidelijk dat de jaaNerslaggeving op speciÍiekê grondslagen berust
en niet, zoels bi j  huishoudingen die onder het Íegime van BW 2 vallen op algemeen
aanvaard€ grondslagen vooÍ flnanciëlê verslaggeving.

Verhoef is -zoals rêeds is opgemerkt- van mening dat een jaanekening van een ge_
meente moet voldoen aan BW 2, zodat daarbii ook de .stanoaaro_
accountantsverklaÍing' kan worden gebrurkt In zijn brief va; 3 oklobe|tgg7 merkt hij
hierover het volgende op (blz 2):

Wat betreft de teksÍ van de accountantsverklaríng waayoor uw college
verwtjst naar de zogenoemde Rich ijnen voor de Ac.ountantscontrcle wiis ík
u op het oteer dan subtiele verschit tussen de tekst die de Rich iinen ioor
de Accountantscontrole noëmen en de tekst van de ooeàkeurende
ve*ladng bi "uw" jaaiekening. Uit de bieÍ van uw Cottege t;aak ik op dat
dit verschil bij uw Co ege onopgênerld is gebteven, maar ook dat uw
accountant u niet op dít verschil gewezen en net u besproken heeft.

Het verschil is indeídaad meer dan subtiêt, maar dit was ook juist de bedoeling van VB.
Het spreêkt vooí zich dat VB deze aangepaste tekst besproken heeft met a e
gemeentelijke clienten
Overigens heeft de veNvtzing van het college naar de Íich ijnen betrekking op ner
vêrschil tussen de beg.ippen 'Íêsultaat' (bij commeícièlê onderÀemingen) en,-baten en
lastên" (bij bêstedingshuishoudingen).

De Raad van Tucht is niet ingesteld om geschillen over jaaNerslaggeving te beslechten;
daarvoor bestaan andere instanties. In deze klacht wordt daarom alleen aandacnl oe_
schonkên aan veíslaggevingsaspecten wanneer dat voor een goed begíip noodzake'iijk
t s .
De voorgaande paragraaf is opgênomen om aan te geven dat de @nclustes van
VeóoeÍ waarop hij ztn afkeurend en denigíeÍend oordeel baseert, ongegrond zijn.
lmmers, de jaanekening van de gemeentê voldoet aan de comptabiliteits-voórschriftèn
en indien het VeÍhoêf erom te doen is zijn bezwaren tegen de comp-
tabiliteitsvoorschriften kenbaar te maken, dan bestaan daartoe 

-andere 
wegen.

Voledigheidshalve wordt overigens het commentaar dat het college van burgmeester en
wethouders. op de stêllingen van VeÍhoef heeft geleverd bij deze klacht gevoegd
(pÍoductie 4). Uit dit commentaar blijkt dat het collège van mèning is dat het met de
Jaarrekening 1996 binnên de grenzen van de comptabiliteitsvoorschriften is geblêven,
waaót het collêge overigens niet schroomt te erkennen dát er op sommig; punten
verdere veóeteringen in de verslaggeving mogeltk zijn. De wijze waarof Veóoef
vervolgens met dit commentaar de vloer aanveegt, doet veamoedèn dat hêi hem nrer
gaat om de jaaNeíslaggeving maar om het beschadigen van hêt college.

Als het Verhoef werkelijk te doen was om een vêrbetering in de jaarverslaggeving bij de
gemeente Wijk bij Duurstede te beíeiken en ht met dit streven oprechte bedoelingen
had, dan had ht een andere weg moeten kiezen om dit doel te bereiken. Hij had zich
kunnen wenden tot de afdeling middelen van de gemeentelijke organisatie àm atdaaÍ
zrjn suggesties te doên. Veídêr heeft ht als burgêr van de gemeente het íechi van
inspraak in vergadeÍingên van de íaad en de raadscommissiès, alwaaÍ hij op politiek
niveau zijn bijdrage had kunnen leveren. Ook zou ht contact gezocht kunÁeÁ hebben
met de poÍtefeuillehouder in het college, de wethoudeÍ vên financiën. Nu hí van meet af
aan d€ openbaarheid heeft gezocht, moet tenminste aan die oprechtheid woíden
getwijfeld.

Velhoef geeft in zijn coírespondentiê en publicaties op een groot aantal plaatsen aan
dat de jaanekening 1996 van de gemeente WÍk bij Duurstede (ii zÍn ogen)
ondeugdelijk en onbetrouwbaar is. Verder suggereert VeÍhoef dat het cóIege oe
gemeentêÍaad bewust foutieve infoamatie verstrekt, waardoor de gemeenteraad onjuiste



en (wellicht) vooí de burgers onvoordelige besluiten kan nemen. Ter illustratie hieNan
worden de volgende passages geciteerd:

Brief 12 augustrrs 1997 (productie 1)
" De jaaíekening schiet naar mijn mening zwaar tekort als sturíngs- en

verantwootdingsínstrument en is naar mijn mening als zodanig geheel onbruíkbaal
(blz 2\.

' Een jaaÍekeníng, zo ook díe van een Gemeente, wanneer díe tenminste conect is
opgemaald, ... (blz2)

' Dit bedng is dus eveneens in de rekening als last opgenomen. Dit is uiteraard niet
terecht (blz 2\

' Zeer waarschínlijk hanteed de Gemeente ten onrcchte het systeem dat winsten uit
de verkoop van bouwgronden pas als zodanig verwerl( en geptesenteetd wotden
wanneer een (bouw)complex geheel afgewíkkeld is. Deze winsten moeten echter als
zodanig getoond wotden naar rato van dê vêrkoop van de ahondedIke kavets Het is
niet de bedoeling, zoals nu gebeud, dat deze winstên buiten de rckening wotden
gelaten(blz 41.

' ... zijn ook deze begrotingen even onbetrouwbaar als de onderhavige jaanekening en
naar mijn meníng dehalve als studngsínstrument totaal ongeschikt (btz 5)

Brief 5 septembeí 1997 (pÍoductiê 3)
' ln uw veryadedng van 2 september jl. heeft u beslist over (het niet dootgaan van) de

onroerende-zaakbelasting o.b.v. de jaêÍekeníng 1996, van welke jaanekening ik met
mijn brief van 12 augustus jl. had aangegeven daí deze volkomen onbeÍrcuwbaar is
om dít sooft beslissingen op te baseren. lk heb evenwel begrepen dat mín bief van
12 augustus jl. u op 2 september jl. ,o9 sÍeeds níet bercikt had, terwijt ik de bríef
toch wel degelijk aan u als Raad gedcht had. (btz2l

' ... wadBchuw ik u eNoor dat u dergelijke beslissingen oak niet kunt baseíen op de
begroting 1997 en de meedarenraming.
... zrln ook deze begrctíngen en neerjarenêming even onbetrouwbaaí als de

ondehavige jaanekening..... (btz 2)

Brief 3 oktober 1997 (productie 7)
' Wat betreft de toepassing van de wet (i.c. de Comptabititeitsvoorschiften) merk ík op

dat het -ín het algemeen gesproken- heel goed mogelijk is dat een jaanekening
opgemaal<t is overeenkomstig (interyrctaties van) weftelijke voorschdften, maar dat
cleze voorschiften Êsulteren ín mísleídende jaarÊkeníngen (blz2).

' Dat thans, bijna 15 jaar lateí, nog gezegd moet wotden "in het vededen is door veeí
gemeenten geen sche.p ondeÊcheid gemaakt tussen rêseaves e, voorzieningen"
zegt veel, zo níet alles over de bij die gemeenten aanwezige wil en deskundigheid
om over betrouwbarc begrotíngen en jaarrekeningen te kunnen beschikken (blz S)." Het rappod en de nota ís één en al begdpsverwarrÍng en onjuistheid (blz 5).

Brief 20 oktober 1997 (productie g)
' Ik begríjp dat het moeílijk voor u is om van een buitenstaander te vemeftEn en

ctaama toe te geven dat u nooit in de gaten heeft gehad dat uw fínanciële beleid
sÍeeds gebaseerd is geweêsÍ op het ddjfzand van onbetrouwbare begrotingen en
jaaÍekeníngen, .. (blz 2)

Het feit dat niet alle baten en lastên in de rekening van bsten en lasten zijn vêrwêrkt,
betêkent geenszins dat de iaarrekening ondeugdêlÍk, onbetrouwbaar, ontoereikend of
misleidend is. Als baten en lasten rechtstreeks in het vermogen zÍn gemuteerd,
voldoende zÍn toegelicht, zijn gesanctioneêÍd dooÍ een bêsluit van de gemeenteraad,
en als de voorschriften zich niêt veeetten tegen deze wUze van veÍantwoording, dan is
er van ondeugdelijkheid, onbetÍouwbaarheid, ontoereikendhêid of misleiding geen
sprake: de rekening verschaft alle informatie die de lezer behoeft. Het qebÍuiken van de
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gecitêêÍde levalificaties moet zelf els misleidend worden beschouwd. Hêl is voorts niet
aan Verhoef om uit te maken welke baten en lasten het college met instemming van de
gemeenteraad en in overeenstemming met de comptabiliteitsvoorschÍiften rechtstreeks
verrekent met reserves- Zijn (heÍhaalde) stelling dat dit'bij wef veóoden is, is onjuist
en ook nergens door hem ondeóouwd.

Op verschillende plaatsen geeft Verhoef aan dat de leden van het co ege en/of van de
gemeenteraad onvoldoende kennis bezitten om veranlwooÍd besluiten te nemen.
Genoemd kunnen worden:

Brief 12 augustus 1997 (pÍoductiê 1)' Het opneÍEn van sommige baten en lasten buiten de Êkening kan de nie(
geschoolde lezer (wat voor de .r'ees1.e raadsleden geldt) genakkelijk op het
verkeede been zetten (blz 3)' Overigens moet míj ook van het had dat de jaaflekening weÍrelt van voor de meeste
mensen (waa6chlnlijk ook voor vee[ raadsleden) onbegdjpelíjke, tÊditionele en al
Iang achtehaalde en niet neer van toepassing njnde taal (blz 5)* Het kost misschien wat moeite, maar het ís best mogelijk om een ook voor "gewone,
nensen, zoaís Êadsleden, begdjpelijke en toegankelijke jaanekening op te steílen
lblz 5)

Bíiêf 5 septembeÍ 1997 (productie 3)' Derhalve vind ik dat deze jaarrekening zo a laar áekorÍ schêf ars
verantwoodingsverslag van u aan de butgers dat deze nooít in deze vom door u
vastgesteld had mogen woden. lk ben ne evenwel ervan bewust dat de meesten
van u onwetencl waren van de tekodkomingen van de jaanekeníngen en dethalve
volkomen te goeder trouw de jaarekening toenteftijd vastgêsteld hebben.(blz 2)' lk ftr€en echter ook dat een verbetetde jaanekening 1996 het werk van u als Raad
zeer ten goede zou komen ... (blz3\

8íief 3 oktober '1997 (productie 7)
' Dat er baten en lasten buiten de rekening zijn gêbleven, was waarschlntíjk ook uw

co ege onbèkend (blz 2)
' Het is ook een mísveGtand om te menen dat het moeilijk zou zijn om de vootzienin-

gen op een conecle wijze te bepalen.... Het ís louter een l<westie van wíl en
deskundigheid. Wat het laatste betreft het is zetfs uit te leggen aan
ge nee nteÊad sleden (blz 5\

BÍief 20 oktobe|l997 (produclie 9)* Dames en heíen raadsleden, fiet alle respect, als in de wet staat dat u beslist geen
baten en lasten buiten de rekening mag laten, dan geldt dat ook voor u! (blz2l

' Hoe integer is het openbaar bestuur in Wijk bij DuuÊtede? (blz 2)

De denigrerende wÍze waarop Vêrhoêf zich uiflaat over leden van het college en van de
gemeenteraad past een registeÍaccountant niet.

Toelichting op onderdeel 2 van de klach-

Zoals Íeeds in de inleiding is opgemerkt geeft Verhoef impliciet een oordeel over de
werkzaamheden van de accountant die de verklaring bt de jaanekening hêêft
afgegeven. Dit is het geval in de passages die in het voorgaande hoofdstuk ztn
gêciteerd, waaÍ Verhoef, spÍêkend over de jaaÍrekening, zich bedient van teÍmen als"onbetrouwbaai, 'ondeugdelÍK , 'zwêar tekort schieten als verantwoordingsstuk' e.d.
Verder geeft hij op verschillende plaatsen aan dat hij de accountant van de gemeente
als een onbenul beschouw| Een enkele illustratie daarvan uit de brief van 3 oktober
1997 (productie 7):



' Uit de brief van uw College maak ik op dat dit verschit bí u'/,r Cottege onopgemerk is
gebleven, maar ook dat uw accountant u niet op dit ve6chíl gewezen heeft en met u
besproken heeft (blz 112'J.

' Wordt bí een ondenÊmíng explicíet gesp.oken over het saldo van de opbÊngsten
en kosten (namelijk 'resulíaat") en implicíet over de opbrcngsten en kosten zelf, bij
een gemeente wodt expliciet gesproken over de baten en lasten en impliciet over
heí saldo daaNan. Uw eigen ac.ountant had u dít ook kunnen uiíeqgen (blz 2).' Het ís jammêr dat uw College híerover geen ovedeg met uw accountant heèft
gevoed. Hij had u ongetwijfeld vefteld dat uw interpretatie op een mísvets@nd
berust (blz 3, 3e êlinea en op dezelde blz opnieuw in de 7e alinea, alsmede in de 3e
alínea op blz 4)

Verhoef geeft niet aan waarop hÍ deze uitspraken baseeÍt.

1n de accountantsverklaring (paragraaf omtrent de reikwidte van de contÍole) vermeldt
de accountant dat de controle naar zijn mening een deugdelijke grondslag vormt vooí
zijn oordeel. Het oordeel van Veóoef over de jaaÍekening is veÍnietigend; dit betekent
dat hí daamee uitspreekt dat de accountant dus geen deugdelijke giondslag voor zijn
verklaring heeft en derhalve de verklaring ten onrechte heeft afgegéven. een Oergetlt
oordeel mag een (openbaar) accountant slechts geven als hÍ -ónÍorm artikel 33 van
de GBR- ztn collega in de gelegenheid heeft gestetd inliahtingen te verstrekken.
Verhoef heeft geen enkele poging in die íichting gedaan_
Volledigheidshálve zij hierbt opgemerkt dat VerhoeÍ zich in het openbaar pésenleert als
íegÍsteEccountant en deÍhalve handelt als openbaar accountant. ln deze situatie kan hij
slechts oordelen uitspreken over een verantwoording als deze een deugdelÍké
grondslag hebben. De uitspraken van Verhoef missen deze gÍondslag, om de
eenvoudige Íeden dat hÍ dat hij geên accountantscontrole heeft uitgevoeÍd.

Publicaties

V€rhoef heeft in eên aantal pubticaties in ptaatselÍke kranten zin mening gegêven over
de jaaÍrekening 1996 en de begroting 1998 van de gemeente Wijk bij DuuÉtede. Het
college heeft hierop éénmaal via de kÍant gereageerd. De belangrijkstè publicaties ztn
als producties 2, 6, 10, 13, 14 en í5 bÍ deze ktacht gevoegd. Dèie puóticaties wi;tén
inhoudelïk niet af van de brieven van Verhoef êan de gemeenteraad en het cdllège,
maar zijn bijgevoegd omdat Verhoef hierin nog sterker dan in zijn brieven het c.llege
van manipulatie beticht. DooÍ zijn suggestieve wÍze van presenteÍen zou de tezer
kunnen concluderen dat het college vele mitoenen hêeft verduisterd door ze "buiten de
Íekening' te laten. Door openlijk de vraag naar de integÍiteit van het gemeêntebestuur tê
stellen insinueert ht dat hêt daaÍmee niet best is gesteld. Eên dergárke aántijging past
geen enkele ingezonden-stukken-schrijver, maar zeker een Íegisteraccountant niet.

Verhoef stelt zowel in de krant als in zijn brieven dat de gemeenteraad door middel van
de_jaaÍrekening (en de begÍoting) verantwooíding aflegt aan de burgers. Deze stelling is
onjuist: de lêdên van dê raad wordên voor eên periode van vier jaar gekozen en
veÍkÍijgen daarmee mandaat van de buÍgêrs. Het college legt verantwóording af aan de
gemeenteÍaad en de jaanekening (en de begroting) wordt vooÍ elke burge. teí inzage
gelegd. De begroting is sowieso geen veíantwoordingsstuk. Dooí dergelijke uilspraKen
te doen suggereert hij opnieuw dat het college en de raad kwalijk handélen.

Politieke behandeling

Dê bÍieven van VeÍhoef van 12 augustus, 5 september en 3 oktober 1997 (producties
1,3 en 7) zijn behandeld in de raadscommissie ,lrliddeten" van 7 oktober i997. Het
college heeft Verhoef bí brief van 1 oktober 1997 (productie 5) mededeling gedaan van
deze behandeling en hem gewezen op zín spreekrecht. Hoewel Verhoef dè tergadering



heeft bezocht, heeft hij geên gebÍuik gemaakt van dit recht, waêrmee hij heeft bevesÍgo
dat het.hem niet gaat om de verslaggeving van de gemeênte. Ware dit het gevat ge_
weest dan had hi j  van deze (unieke) gelegênheid gebruik gemaakt en de commissielê-
den uitgelegd wat er (naar zijn menang) aan dê verslaggeving kon worden veranoerd
waardooÍ er mogelijk een beter inzicht in de financiêle positie zou kunnen worden ver-
kregen. Door te zwijgen laadt hij de verdenking op zjch dat het hem erom gaat collegele_
den en ambtenaren te kwetsen en tweedracht tê zaaien tussen raadsfiactiês en het
college.
Uit het verslag van de bedoelde veÍgadêing van de commissie Middelen (píoductie B)
blíkt dat de commissieleden eí geen behoefte aan hadden de brieven van Veíhoef an_
houdêlijk te behandelen. Alle raadsfracties delên de mening van het college dat deze
stukken zich uitsluitend lenên om voor kennisgeving te worden aangenomen. Verder
menên verschillende leden dat de aanmatigende wíze waarop Verhoef oordeelt over de
kwaliteit van dê jaanekening en over het bêvattingsvermogen van de rêadsleden njet
door de beugel kan. Met hêt ter kennis brengen van de bÍiêven aan de raad is de dis-
cussie van de kant van de gemeente gesloten.

Bij Verhoef is een discussie bltkbaar nooit gesloten. Zonder enige gêne vat hij de pen
weer op en produceert hij zijn brief van 20 oktober 1997 (productie 9), thans met een
zwaaÍ accent op de begíoting '1998, die in dezelfde vergadering van de commissie lrid_
delen was behandeld Ook bij dit onderdeel liet Vêfioef de gêtegenheid voorbÍgaan om
zljn ideeën mondêling toe te lachten; hii zou daarvoor van de voorzjtter alle ruimte heb-
oen geKregen.

À,4et een uitêÍste dosis coulance van de commissje Middelen kíijgt Vêrhoef in de verga_
dering van deze commissie op 4 november 1997 gelegenheid-;Ín gedachten over de
begÍoting '1998 over te bÍengen. Hij krijgt eên plaats aan de vergadertaÍel en leest ver_
volgêns een notitie vooí (productiê '11), die naast een safcastisch stukje over een oenk_
beeldige gemeentebegroting opnieuw dezelfd€ onderwerpen behandêlt en die eindigt
met hêt advies dê begíoting niet te behandelen maar deze eerst. evenals de iaaneké_
ning 1996 geheel over te laten maken. Het blilft een Íaadset waaÍom Verho;f na allê
negatieve ervaringen die hÍ inmiddels met zijn êcties heeft opgedaan op hetzelfde aam-
beeld blijft slaan. Ook hÍ moest inmiddets weten dat zijn advÈzen volstrekt iÍreëel zín:
het college.maakt geen nieuwê begroting als die reeds ter behandeling is aangêboden
en de_ raad komt niet zo maar têÍug op een vastgestelde jaanekening. Afge;ien van
deze feitelijke gegevens moet het VerhoeÍ zo jangzamerhand ook duidelijk zín dat hij
nret serieus woÍdt genomen zo lang hij bltft insinueren dat het college manipuleert en
oat de raad er niets van begrijpt.

Samenvatting

Jaarrekenjngen bt gemeenten worden opgesteld op basis van de comptabilitetrsvoor_
schÍiften 1995 (K.8. 3 mei 1994, stbt 363) bij afkoÍtrng CV. De CV hebben voor een
groot deel BW 2 als referentie. Bij dê samenstelling van de CV heeft als het waÍe het
urtgangspunt gegolden: "HarmonjseÍen waar het kan, differentiéren waar het moef.
Belangrijke verschillen van de CV ten opzichte van BW 2 betreffen mutaties in oe reser-
ves, de rênteverantwoording en het veíwêrken van afschaijvingen. De gemeente WÍk bij
Duurstede maakt evenals veel andeÍe gemeenten gebruik van deze vèrschillen en pre-
senteert daarmee een jaanekening die voldoet aan de CV. VB verstrekt bii deze iaarÍê-
| 'ening. nadat door de normale controle-aíbeÍd de deugdeli jke grondstag is verkiegen,
dê hiervooÍ spêciaal ontworpen verklaring. ledereen die enige kennis áraagt van het
karakter van een bestedingshuishouding weet dat het saldo van de rekening van batên
en lásten rs geen gegeven is aan de hand waarvan gestuurd woÍdt, immers de doelstej-
ling van een bestedingshuashouding is niet het vêrwerven vên inkomen. Voof de raad is
de oínvang van het eigen vermogen wel belangrrk en vanzelfsprekend maakt de raad
gebruik van de kennis daarover bi j  de beraadslaging over vooistel len van het co ege
met financiéle consequentaes Belastingvoorstellen nemen daaóii uiteraard eên oeranq_



ri.jke plaats in.

Gesteld dat de jaanekening 1996 van de gemeente Wijk bij Duurstede nie! aan dê vêr-
slaggevingsvereisten had voldaan, dan is daarmee nog niet gezegd dat de jaarÍekening
ondeugdelík en onbetrouwbaar is en helemaal moet worden àvergemaakt. be gemeen-
teraad heeft de rekening onder2ocht, gebÍuik makend van de aanbiedingsnota van het
collêge, het accountantsrapport en de accountantsveÍklaring en heeft op basis daaNên
bepaald dat de rekening ongewízigd kon worden vastgesteld. DaaÍmêe spreekt de .aad
uit dat de jaaÍrekening naar zín mening een betrouwbaar stuk is en dat het college kan
worden gedechargeeÍd. Verhoef heeft kennis genomen van de jaarrekening, kent geen
achterliggende infoÍmatie en heeft geen contÍole kunnen uitvoeren. Zijn uitsprakenhis-
sen daardoor de deugdelijke grondslag die van iedere accountant wordt gevraagd.
Dê kwalijke wijze waarop VeÍhoef zin grieven tegen de jaaírekening wê.eldkundig heeft
gemaakt bfÍkt o.a. uit de kop boven ztn ingezonden stukken in de kíant: ,'Hoeveel heeíÍ
.le gemeente werkeliJk overyehouden?" Hiermee suggereeÍt ht dat hêt college met
miljoênen guldens manipuleert. Dit heeft hij nog eens geaccentueerd door in het vervolg
bij herhafing de vraag te stellen: ,,Hoe irÍegêr is het openbaar beslíuur van WIk bij
Duurstède?" Ht had zich moêten realiseren dat hí daarmee grote politieke bêroenng
zou wekken, omdat hÍ zich in zijn brieven en publicaties als registeraccountant pÍesen-
teerde. Door het gebruik van zijn tjtulatuur en de stelligheid van zijn meningên heeft h,
dê indruk van gezag en gÍote deskundigheid gewekt, waardoor bij Íaadsfracties inder-
daad twufel is gezaaid over de integriteit van het college en de getíouwheid van de jaar-
rekening. Verhoef heeft deze zaak willens en wetens laten escalerên, door op het ing-
êslagen pad door te gaan ook nadat hem was duidelík gemaakt dat zijn ziênswijze on-
juist was en dat zín aclie slechts negatiêve effecten opleverde. Van de mogelÍkheden
die hem gêboden werden om ten halve te keren heeft hij geen gebruik gemaakt.

Conclusie

De haÍdnêkkigheid waarmee Veóoef -volkoíÍten ongegaond- in het openbaar het 9e-
meentebestuur van Wijk bij DuuÍstedê een gebrek aan jntegriteit verwijt is gespeend van
elk fatsoen. Door zich als registeraccountant te presenteren schaadt daaÍmêe onmis-
kenbaar de eervan de stand der registeraccountants.
Voorts heeft hij hêt veóod, neêrgelegd in artikel 33 van dê GBR om zondeí oveÍtêg een
oordeel over de aóeid van een andere accountant te gevên, volledig veronachlzáamd.

VB vezoekt de Raad van Tucht de klacht tegen Verhoef in behandeling te nemen en
nêm een passênde maatrêgel op tê leggen.

Utrecht. 24 decembêÍ 1997


