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Een accountant íelt naar aarlei'
ding van de geMaakle bankieB
activiteiten van de prcvincie
zuid-Ho aíd op de opiniepagina
Forum van 25 oktob€r dat de financiële veraitwoordins bij ov€r
heden een puinhoop tu en dat ac
couDldtskdtoren daaraan m€êwerken. Zo'n emstige beschuldiging is haast een pa.lementane
enquêl€ w@d. M@ verolgens
l€es ik er helenaal nietr Íneer
over, shrijft een ArnsterdamselcPas alSelopen maandag ver
shijnt er, ook op Forun, een reactie va eenvoomalis hoofd van
de afdelir8 fnanciên van de pro'
vincÈ
Noord Holland. Die
schrtft dat wat d€ accountant beweert,allemaalonzin is.
D€ Ámterdams lezervindtdat
de redaclie op een aantal punlen
Er had, volis tekortgeschoten.
genshem,heelsnel na hel aíikel
van d€ accountani een 'obiectieve'
reactie,bijvoorbe€ld van een deskundige hooslerar, op moeien
volgen. Het verhaálkn de mble
naar vindt hii ni€t oveíuis€nd.
Door diens w@8ere tuncÍe is hii
niet bepaald de meeÍ g€ëigende
tiguuÍ om de beschuldigingte
wie he€ft er selijk? De l€zers
moeren het kemelijk zef n@r
H€t slu} vd de accounldt over
d€ jaarckeninsen die vol met fou
ten zoudensiêan,ke€g FoÍum via

eenvan de redacteuren
economie.
Di€ vond het interessant
en hoop'
te, olveMachíq mét de redactie
van tFoÍum, dat het aÉikel minsiensuit de accountantswereldreaclies zou uidokken. Die ver
wachtins is dus niet bewaarheid.
D€ Íêdacteur noeml de accountant 'een roepêndein de wo€íijn'.
De man bliikt indertid z€fs ziin
baan re zijn kwiitseraakt, ondat
hii niet langer zijn handtekenins
wilde z€tten ondêr go€dkeuJinssverklarinSen voor taarstui{ken
van overheden-Als een 'klokken
luider' heeft hij oveiêl aan de bet
setrokken, bii ziin vakb.oede6,
bij laser€ overhedenen bij ninis

de financiële veBlaslessins van
de overh€id kennelijk mdere,
minder hoge eisen worden se
steld.
Zelf heb ik nog wel ee. andere
raag over de rol van d€ rcdaclie:
had die ne aanleidins van het
aíik€l van de accountaÍt niet zell
op onderzoek moeten ltitgaan in
plaats ve het araikel aan de Fo
rumjedactie te geven?
om te beginnen had bijvoorbeeld het NilÍa, de belansenclub
van r€gisteraccounhnt!, om €en
reacti€ kunn€n worden Seuaagd.
De .edacteur aarzelt. Hij zegt er
wel over te hebben nagedacht.
Uileindelijk heeft hii seinlor

Ik denk dat de redacticde kit
tiekvan de accountantloch bctei
zelf had kunnen uiizoeken.Eef
oud-Kamerlidmeldde mij dezêi
weekeven€cnswaaglekens
1czet,
ten bij de iournalistiekcaanpak-'
Ook hij had veryachl da1de re'
dactie in de kweslie was gedoken.
In de idealewercld,zeslde chel
vd de redaclieecononie,zou dát
wel zijn sebeurd Maar om dit
soed te onderzoeken,zou je i+
mand een week wij moetennai
ken In dal sevallesl hij zijn pno:
rileitên lieveraddcB.
Eerlijk sezesdvind ik dc ant
woo.den van de redactieniet beEedisend.
luist omdalin zuid Hollandza
ken onduideliikwarenen er koppen rolden, lerwjjl cÍ ses.bermd
werd mel een àccountanisverkla
nns, zou je mosenveNachten dat
een knÍsche redactiehaar cigen
verantwoordelijkheid
ncemt.Het
is dd mefkwaardis om àlleeÍi
passielaf te wachtenol loevallig
tcnes. Het lijkt erop dat hij met meerd bij
een beriende
zijn klacht over jaanekeningen overheidsaccountant.
Die zei dat ieÍnandbereidis te reaseren.
vol fouíen nu vo.dt doodgezwe, de man geliik heeft, maar hij wo€g
Nu sp.eektuil de gangvan zazich ook af of hel ers was wat ziin
ken een al 1€welwillend veíroq'
cen.
D€ lezer, p€mingneester van
c o l l € g a c o D s l a l e € r d e . ' W a a r - wen in de handelen eàndel van,
eenstichÍn& $eet uit dienhoofde schijnlijkniel', luiddeh€t oordeel. overheden.De lezerkan zich mel
hoe hoogdeeisenztn die diezefZowel de politiek als de accoun
.eden afragen of dit niel wal tè
genakzuchligis.
de overheid stelt aan de financiële tantswereld is kennelijk tekeden
ve$laslesginsvan zijn sdchting, met de mani€rwaaropove.heden
€v€nalstrouw€ns de accountels
hun jànekeninsen opnaken en Dê onbudrnan heisÍd.ll wa3én,
kosten. En in die stichÍng Saat de cont.olesvan de jaa.cijfeBnu ldachcn, oD ên .ánn€rlriqen, ove.
gebeureÍ.De redacleurleek het de inhoÍd v.Í dê red.ctionele pagÊ
maar één miljoensuld€non. Hii
zou saas zien dal een joumalist
daarom een goed idee de s.rijd op na'r en over d€ jounrlirti€k€ atrPatr
€eDsin dezenaterie duikl en bij
de opiniepaginale lalen uitvech- n.rarchi€ímeitijn colunns vindl u op
voorbeeld verklaaí wádom aan
M.róll{lkÉnr.'l/ombu&naí

TWeestukken,en nogweet
delezerniet hoehet zit

