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WIJK BIJ DUURSTEDE
vijfjaar bestookrl,eo V€rhoef
collega'sdie her gekno€iin
d€ huishoudboekjes
van
pro\,'rncresen gemeent€n
goedkeuren.Zijn missielijkr
niet vergeefs:hij siSnaleert
de eerstescheurtjesin het
pact tussenpublieke
bestuurdersen accountants.
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DE BOZEBURGER
ReSisteiaccounrani Leo Verhoef
(56) baseênzijn oprimisneonder
andereop de behandeli.gvan de
rwaalf zaken diê hij voor de Raad
van Tucht voor A.countan$heeft
geb.acht. De voorzirter van de
rlchtraad is Huib willems. Hrj is
ook v@rzitter van de Ondemedinsskamer,die t@zierop de nale
ving van hêr Blrse.lijk werboek
door private bedrijvên. De comptabilitei$vooBchriftenvooÍ lok,lê Leo verhoef: ,De boekhoudfÍaude bij Ahold valr in het oiet vergereten
bi; a6bi;deente;;;;;ncies.;
overheden
zÍn, waarher 8aàrover
her "getrouwebeêld',seheeliden beschoufiVerhoefals venragings jaar volSenshem is opgelopenror
Verho€fraaktegelsolee.den zjjn
nek-Nêtzominalshet ondernemin. en àfleidinssmatueuwes
die voor € 2,2 mrd, bij Rofterdàn (€,r40 arb€idscontÍaci werd opgeagd,
N opbrengsren
en hen juNi en aansporinsztn om nln), Den Haag (€430 mln) en zonderhanddtuken met e€n kon
8en roeSêstaan
kostenbuirende win$ en verlieÍe doorregam. Hiiheeftnietsmeerte Ute.nt (€lzlo mln). De provin.ie
tinS op de WW' 'Dat È mij inde.rijd
keningte laten,isdát geneenrên
e. v€rliezen. Als accounránt zijn celderlandknoeidedê àfselopen óverkomêne. dar wil ik nu r€.hrprovincies
ioegestaan.i
i.middelsde deurenvan b€driiveo jareó,volEens
vêrhoel voor € 3s0
willems is volsensverhoêf de en overh€den voor heh seslorcn. mln en Noo.d Hollandvoo. € 320
Accountanrsbeho.en,zo viDdr
aangewezen
man om anrwoordte Ab inrenm manàgerheefl verhoef nln. 'Deboeldoudfraude
bij Ahold ve.hoel professionals
re zijn die
gevenop de qaaS die z,jn leven mindernrssendd hij zouwensên. vah dàarbiji. bet
nier.'
met een deskundiEe
en objecrieve
'Burge6 wordr vaak
behee6Í:ovenÍedenprovinciesen
een beeld
De hardnekkigheid
van vêrhoea blik .aar de cljfe.s kijkeó. voor
Semeentendiê compiabilireitsre vóorseschoreld
dar de semeemê laar zich verklaren.Tor aan 1989 prov,noesen
wêrkten
Semeenren
Selsóóu wel ot niet?Verhoef:De kàp bij kas zit. Daardoormoeren werkre ik áh accountàntbr.jvan bij !ts al óiet de
besteaccoumants.
Jaane(enrngenvan lereweS de bijvoórbeeldsemêenrelijkelasren Dien+co. op nijn expenisewerd sinds de eonomischedip van de
meesteSemeentenen próvincies ómhoog.Inwerkeltjkheid
is ervàák een bèroep8edàándoor ber kan .jarêntácbrighebbenook de àndere
kloppeóin her geheelnier. c.ore sprakevanzee.gÍoreoveB.boÍen. toor \ts, het
woeSereVerificarie Sroteacco!nra.$kanioren
de lokábedragenwordennieÍ in de winsr, Wethouders
en anbtena.envinden Bu.eauder Nederlandse
cêóeen Iê overhedenàls een mogeltkheid
en-verliesr€k€niógverantwoord. daàr nikr ve.keerdaàn. Die zeg- ren. Ik trofjaanekeóinsenaan die gezien
tor vergroring van bun
Daris boekhoudfràdê.Verdervol- 8en:dataaanwe de semeenreraad van
seenká.t klopren,fraar rocb frark. DááÍoe hebbenzij mense.
doen ook de meesr€bàlansenin nier aan de neus hanEen.stel je eêógoedkeurende
accountantsver wegserroklenbi \ts en geneenÍeSeenveldenófweEenaánde daar voordátzemet plannenkomcnom ldarins kregen.Het la8 in dê liln lijke accoumánrsdiensren.
In de
aán re srellen eisen. Dar zijn dat seld un te sevenof de ozb re vannr.lnopdrachlod daaroverêen
loopderjarenheêftdir ror incesru
verlagen.DaarkÍnnen we naNur k.itischgêllid te larenho.en.
euze roestándenSeleid.Dar alles
De eigenber@ps8roêp,
die hem lijk niet aàn beSinnen.
zijn colleSa'swaren bet hele maakt her vandaagvoor áccoun
in 1994 mer rechterltkeSoedkeu
verhoeíbeêftbij.Justitie
aanSiÍtê maalniet merhemeens.Hij kon ze tantskántoren
moeilijkre erke.nen
rinSuu de beroepso.ganisarie
zette, sedáànran dezevemeendeboek e. n'er van overruigendàt er vol dat mrjnkitiek tere.hrn. Daamee
wil daar niet aan.De reáciiesvan houdfráde bt de gemeenre g.ns hen nogalwai nierdelgde in
zorden ze erkeónendar ze al die
Àhsterdam,die in de afgêlopen
vijf de SemeêntellkeboekhoudjnSen.af8elopen jaren hebben zitten
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beschouwrverhoef ak venragiógs jae volsenshem È opSelopen
ror verhoef raaktegeisoleerden zijn
en áfleidinssmaMerwes
die voor €2,2 ntd, bij Rotterdam(€.140 arbeidsconrracrwerd opgezegd. vc.hoeflaarzi.h óiervande wijs
hemjutst een amsponn8ztn om nln), Den HaaS (€430 min) en zonderhanddruken net een koF brengen,ook
nier roen her Niwa
doorresam. H'iheeftnie6 meerre Urecht (€140 óln). De provincie tins op de !vW. Daris DÍ i.denrjd poosde
hem àáí re klageÍ ht de
vêrliezen. Als áccountanr zij. Celderlandknoeidede atgelópen ove.kómenen dat wil ik nu recht- RaadvanTucbr,
oódàthrj het zijn
inniddelsde deu.enván bedrijven laren,volgênsVerhoeívoor € 3s0
rcdes bet beroep in diskediet
ên overhedenvoor hem Sesloten. nln en Noord-Holland
voor € 320
Accouniànts behoren, zo vindr bra.hr.Volstrekt
Ik treed
^b inte.in nanaSer beêft Verhoef mln. 'Dê boekhoudftaudebij Àbold verbóef, profesionalste zijn die op àls bÍrger, kansloos_
niêt áls accountant.
minderkl8sendanhij zotrwense.. valt daarbijin her niei.
mei een deskundiSê
ên objecrieve Iedereburger heeít her rechrom
'Bur8e6 word( vaak een
beeld
De hardnêkkisheid
van Verhoêf blik naár de cufe6 kijken. Voor vermeende
missrand.óbij de ovêr
voorgeschorêld dat de 8€meenre laat zich verkla.en.'Tor àan 1989 provjnciesên
werkrer bêidaan de kàakre srellên.'
Semeeorên
káp bij kas zir. Daardoormoeren werkte ik als accolnranrbij Van bij lts al nieLde
beÍe accouótànrs. rot dan blijfr verhoeíjaáreke
bijvoóÍbeeldsemeentelijkelasren Dien+co. Op mtn expenis€werd Sindsde economische
dip vàn de nrnScnván provinciesen gemeen
omhooS.Inwerkeltkheidis er vaak een bero.p gedaandoor her kaó, jarenracbtighebbenook de anderc r€nnapluizên.Hij
he€írêr eendagsp.akevan zeergrót€ overshoiten. roor \ts, her vroêgere Verifi.atie
de loka raakaaó. Ik bebióbiddelsdêjàar
Sroreaccounràn$kantoren
Werho0ders
en ambrenáren
vinden Bureauder Nededandse
cemeen. le ovê.hedenals een nosehjkheid .ekenngen van zón rachtis
daar oiks vêrkeerdaan. Die ze8 tên. Ik rrofjáàÍekeningenaan die
tot ve.srorinS vàn hun gedeentenen provinciesbekeken,
gên:dár gaanwe de gemeenÍeBad van gêenkam nopten, maar toch sezien
óarkt. Daarroehebbenzi.jmensen van lele al enkelejarena.btereen.
meÍ aán de neushangen.Stel jê eenSoedkeurende
a.counra sver we88eÍokkenbt lts en semeenle. Ik word er nier chagrijnisvan, ook
voordat zene! plannenkornenom klarinSkegen. Her las in de lijn I'jke accounranrsdiensten.
ln dc alvind ik dàt her imusen wel hêêl
dat seld uit te gevenof de ózb te vá. oijn opd.àchrom daàrovereen loop derjarènheefidir 1otincesru erg lans duoft voordar
er eindelijl
verlà8en.Daarkuónenwe nartr!. kitis.h geluidre latenhorên.
eoze roesranden
geleid.Dar alles iersaan wordr sedaan.'
lik niet aan beE'nnen.'
ztn .ollesat wàrên her hele. maakr her vandaagvóor acco{n
verhoefheeftbij jusririêàansiíie màalniermerheneens.Hij kon ze tantskamoren
moeil'Jkre erkennen
van dez€vemeendeb@k- er md van oveíurgendar er vol dat btn kririektêrechiis.Daamee
8e<laàn
houdrraudê bij dê seneenre Senshemnósalwar nietdeugdein zoudcnze erkenn.ndat ze al dic
Afrste.dam, die in de afgelopênvijf de Semeemeltkeboehordinsen. algelopen
Jaren hebben zirren

