Leo VerhoeÍ:Eigen belang, belang van vriendies, partiibelang,zeg het maar...
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Verhoefheeft de resultatenvan zijn onderzoekmet'naam en rugnummer'
uitvoerig gepubliceerd op zijn website www.leoverhoef.nl.

Hoogleraar:'Verhoefheefteen punt'
Volgens emeritus hoogleraar accountancy Hans Blokdijk heeft Verhoef altijd een punt gehad met zijn beschuldiging dat gemeenten en provincies geld achterhouden. Hij benadrukt echter dat gemeenten en provincies tot een paar jaar makkelijker geld ronden achterhouden dan tegenwoordig. Nieuwe wetgeving maakt dit moeilijker. "Toch is het voor veel gemeenten nog mogelijk in
een persbericht een bedrag te noemen dat in bepaalde zin klopt en ook een erg gewenst bedrag is. Gewenst in dte zin dat je
bijvoorbeeldbepaalde belastingenkunt verhogen.Dat dit niet altijd klopt kun je allemaalwel zien in de jaarrekeningen,alleenzijn
er maar weinig mensen die deze uberhaupt inkijken.',
Dat gemeenten en provincies meevallers niet altijd melden kan Blokdijk zich ook wel weer een beetje voorstellen. ,,De politiek wil
dergelijkemeevallersaltijd direct gebruikenvoor bijvoorbeeldde aanleg van een park. Maar die partijenhouden er geen rekening
mee dat het onderhoud daarvan ook jaarlijks geld kost. Je kunt dat geld maar één keer uitgeven. Dus gemeenten en provincres
verstoppen dergelijke meevallers."
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