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Accountant Verhoef doet aangifte tegen gemeente
Amsterdam wegens boekhoudfraude
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Veel vertrouwen dat het Openbaar Ministerie er serieus iets mee gaat doen heeft Leo
Verhoef niet/ maar de registeraccountant, die al jaren bezig is met een kruistocht
tegen de, in zijn ogen onrechtmatÍge jaarrekeningen van gemeenten, heeft gisteren
weer eens van zich laten horen. Hij heeft bij de Amsterdamse Hoofdofficier van
Justitie aangifte gedaan van een 'omvangrijke boekhoudfraude' bij de gemeente
Amsterdam.

Volgens Verhoef gaat het daarb'lj om ruim 3,8 miljard euro en betreft het boekhoudfraude in de
jaarrekeningen over de jaren 1998-2009. ïn de aangifte stelt Verhoef dat gemeentebestuurders

willens en wetens valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Bovendien zouden b'rj de'misleidende
jaarrekeningen' steeds accountantsverklaringen opgenomen zijn, die volgens Verhoef echter niets

over de betrouwbaarheid van deze jaarrekeningen zeggen. In de gisteren ingediende aanqifte
lezen we verder onder meer het volgende: 'Al vanaf 1999 heb ik vrijwel jaarlijk de
gemeenteraad(sleden) van deze misleiding cq. valsheid in geschrifte op de hoogte gebracht.

ondank mijn waarschuwingen en zelfs ondanks de bevestiging van mijn bevindingen door

bijvoorbeeld de eigen Rekenkamer Amsterdam gingen bestuurders en gemeenteraadsleden door
met deze strafbare handelingen. Opvallend, het gemeentebestuur (noch iets of iemand anders)
heeft nooit en te nimmer m'rjn ondezoeksbevindingen (gemotiveerd) weerlegdl,

Klokkenluider

Desgevraagd geeft Leo verhoef aan weinig hoop te hebben dat zijn aangifte tegen de gemeente

Amsterdam wezenlijke veranderingen teweeg zullen brengen. De klokkenluider heeft al veel vaker
procedures tegen gemeenten opgestart, maar die liepen steevast op niets uit.'Misschien dat
Justitie geleerd heeft van zaken als de Aholdfraude, maar ik ben niet optimistisch gestemd. Dit is
niet de eerste keer dat ik aangifte doe, maar in alle eerdere gevallen werden die in een lade

weggestopt of op een andere manier zoekgemaakt.'

Misstanden

Volgens Verhoef is er sprake van een aantal misstanden. Naast het feit dat er in zijn ogen niet veel

deugt van de jaarrekeningen van gemeenten, valt Justitie ook het één en ander te vervvijten. 'Die

negeren het probleem,'aldus Verhoef. En de Raad van Tucht?'Die geeft mij gelijk, maar

accountants gaan toch vrijuit door procedurefouten.'En de rol van de pers? Als er sprake is van



grootschalige fraude en van klokkenluiders, dan besteedt die daar de laatste jaren toch wel
aandacht aan? Verhoef: 'De pers gaat er met een grote boog omheen. Ik heb in dit geval ook een
persbericht gestuurd naar de Amsterdamse media, waaronder het Parool. Soms verschijnt er in een

krant een stukje als ik fraude met de jaarrekening door een gemeente aankaaÍt. Dan wordt
vervolgens mUn kritiek weersproken door een wethouder of een voorlichter en dat was het dan
weer.'

Cultuur

Is er dan sprake van een complot?'Nee, zo zou ik het niet willen noemen,'aldus Verhoef.'Het zit in
onze cultuur. Er vallen leuke baantjes te verdelen, dus laten we aardig z'rjn voor elkaar.

Gemeenteraadsleden b'rjvoorbeeld, die zouden veel strenger het gemeentebestuur moeten

controleren, maar dat doen ze niet. Een jaarrekening grondig doorlezen? Er is bijna geen raadslid

die dat doet. Dat veÍwijt valt trouwens de pers ook te maken.'En het volgende schandaal dient
zich volgens klokkenluider Verhoef al aan: dat van wat hij de 'bouwmaffia' noemt. Verhoef: 'Er
zitten miljoenenafschrijvingen aan te komen. Die zullen door gemeenten slinks worden weggeboekt

en afgeboekt. Want bouwers bouwen graag en bestuurders willen lintjes knippen..

Serieus

Persvoorlichter Franklin Wattimena van het Openbaar Ministerie in Amsterdam zegt inhoudelijk
(nog) niet in te kunnen gaan op de aangifte van Verhoef. Maar dat dergelijke aangiften genegeerd

worden, zoals de klokkenluider beweert, is volgens hem niet juist. 'Alle aangiften die bij ons

binnenkomen worden serieus genomen. Een officier van justitie bekijkt de zaak en besluit of er
verder ondeaoek gedaan moet worden. In dat geval wordt de politie ingeschakeld. Is er volgens
het OM geen nader onderzoek nodig, dan laten we dat de aangever weten en dan zeggen we erbij
waarom de zaak niet vervolgd wordt.'

Wie meer wil weten over de acties die Leo Verhoef in de loop der jaren heeft ondernomen tegen
gemeenten en overheden, kan terecht op zijn website.


