
Gemeenten verbergen
ankzii zijn strenge begro.
tingsdis.ipline isminister
Zálm van Financien rà
,end populair geworden.

Daarcn beproeven veel w€thoude6
van financièn hetzelfde recept in
hun stleven naàrlokale roem.
ZeveEchijnen aan het eindvan het
boekjàa! met een vàls b€scheiden
glimlachjeinderaadszaal.Dandoeh
ze Ïond van een bescheiden plusje.
Ze hebben zóstrengoverbet budgel
gewaakt dat ze íéts meer geld hebben
binnengehaald aan onroerendzaak
b€lastin8en (OZB) en eípachtbeta
lingen dan zeuitgavenaan ambtena
rensalarissen, het plaàtsen van wip
kippen e. de r€organisàtie van de
plantsoenendienst. Vaak gaat er een
opgewekt gestemd peBbencht naar
de Íedacties vàn huis aanhuisblad
enkabelkran| Al bli jft de moraal na
ruurlijk wel dat soberheid ook ko
nendjaargebodenis.
Slechts weinigen zullen veNolgens
de moeite nemen de juistheid tecon
troleren vàn het vuistdikke financi
eel jaawerslag plus dito bijlagen.
Maar nu de gemeentera:dsvelkie
zingenvoor ded€uÍstaan, is het mis
schienintere$ánt om te weten oíal
die wethoudeB van financiën wel
écht open kaart spelen.

Yrij Nederlad nam, in samenweÍ
king met eenaantal accountants, de
proef op de son en hield de jaarver
slagen V3n de deíig groolste ge.
meententegenhetlicht-Dezesteden
vomensanendeclo,hetselede ge
zelschap waaNoor Roger vàn Boxtel
hetvuuruitde sloffen loopt- De D6ó
ministervan crotesredenbeleid geeft
z€ deze kabinelspenode meer dan
tien Ítiliàrd euro. Ze zullen dus wel
noodliidend zijn, die netropooltjes

De denig grote steden hebben her
boekjaàr ,ooo afgesloten met een po
sitief resultaat van ruim 7oo Íniljoen
gulden (119 miljoen euro) Aardig,
naár ie bent geneigd te denken dàl

Totdat je dieper in de cijfers duikt.
Danblijkt dat hetresultaat inwerke
lijkheidbijna het zere,voudAewas:
neer dan vier en een half miljard
gulden (ruim twee niljard euro).
ceen kleine afrondingsroutjes dus,
maar listigverborgen winst.

Een Vrij Nederland-onderzoek

Nederlanders hebben de naam zuiníg, gierigen spaar-
zieh te zíin. Natuu.rlíih schuik er ín d,it cliché eenhern
oan uaarheid., Maar onze lohale bestuurd.ers mahen
het welheel ers bont door Marian H$ken en ïno wallaaÉ

DrdA kamer ld Rrk Hindr i l ,s  er
I  Ber tz ich aan de gebrekkige logi
ca achter de Seneenteliike poties.
'Dc voorzi€ningen en reseNeringeh
zijn vaakvcelte hoog. Zo moeten ge
meenten, die geconíronreerd wor
den met verontreinigde grond, geld
opzij zetten. ze rnoeten een reële
schatlingmaken van dekosten voor
de bodemsanering. Meestal nemen
ze dan hct duurste lapjegiígrondal
ler tijden tot 'ritgangs?unt om de
priis per vierkante neteÍ te becijfe
ren. In het merendeel van de lotjes
zitteveel geld. ze groeicn iaarin jaar
uil, zonderdàt hel geld ooit uitgege-

doom in het oog van precieze wet
lekstgeleelden. Volgens karnerlid
Hindliks staà! de plaatselijke deno
cràtie o! hetspel. cemeentenadsle
den zijn geen rinarciële experrs,'
zegl hij.'Ze hebben recht opeen gcd
jaawenlag. Maarze worden ronduit

Want dewethoudes en hun Íel."n
meesters houdennietvoorniets hun
kaarten tegen de borst. z€ hebben e!
baÀtbij datde goedbedoelendeamÀ
leurpolitici inde gemeenteràadin de
praktijk slechrs het topie var de bud
gettaiÍe ijsbelg te zien krijgen. Ken
nis van de échre buit rou de lokàle
lolksvertegenw@rdigeualleenmaar
motiveren zich in te zetten voord€
broodnodige renovatie vàn het Sport.
fondsenbad, een foB aantal extra
kinderopvangplaatsen of een verla

AlledeÍig !reda,HeerlenenVenlo
uitgezonderd doen zich aannerke
lijk amlastigervooÍ dan ze zijn (zie
de tabel). Het grootstedeel van hun
'winsl wordr aàn het zichtonttrok
ken. Dàt is te dankÊnaan de knappe
boekhoudkundige camoufl agetech
nieken van veel gemeenten.
Is het erg dar ze zich daarvan bedie

Het nág inelk geval níé1. Defi nanci
ele veÍslaglegging van g€meenten is
gebonden aan strcnge wettelijke re.
gels, bet Besluit Compatitiliteits
voorschriften r99s. ÀÍikel rz daar
van luidt De rekening van baten en
lasten en de toelichting gev€n ge.
trouw' duidelijl en stelselmatig de
onvang van alle batenen alle last€n,
àlsmed€ hetsaldo daawan weer'
Daiisprecieswatdeonde.zochte ge
meenten in hln financiële velslag
legging van het jaa'ooo níét deden.
De rekenmeesters ten stadhuize na
men miljoenen aan baren niet op in
de rekening. ze sluisden dat geld li
nea recta door naar cryptisch om
schreven polies en deden royàle re
serenngen waáftan de noodzaal<
onduidelijkblijfi.
Ien Íondgang door het land geeft
een lange reeksvanvoorbeelden. Zo
bevelde Haarlen ro8 miljoen gul
denongezien overnaaihet'investe
ringsfonds grote projecten. Maas
tÍicht deed niet eens de moeite te
verhullen dat het niet weet wat her
met zijn geld aa. moet. Het stadsbe
stuurzette rzó miljoen guld{rn apan
onder de noemer 'reseNe nog te be
stemmen nutsgelden'. De meesl
voorkonende parkeerplaats is de
'algemene reseNe'. Hoe die als
schimmige sluitlost van de begro
ting kan werken, toont Zaanstad
àan. Had die stad eind r999 nog een
negatieve 'algemene rcseNe' van 7 7
niljoen gulden, sinds lr decenber
,ooo iseropeenseen geldpotvan 5,
niljoengulden.

gingvandefiksereini
gingshefíing.
Hindriks: letuntin

Met behulp van dit soort boekhoud
kundige lrucs wisten zevenentwin
tigvan deCao gemeenten }el jaane
sultaal kunstmatig laág te houden.
Striktgenomen voldoelgeen van de
financiële iaarerslàgen lan die g€-
meenten àan dewettelijke eisen.
Eneritus hoogleraar accoun
tantsconlrole Hans Blokdijk
bevestigl dat de handel

hebbeh en de zaak niet veldoezelen-'
Ook het (;roningse univeFitaire
Centrum vooronderoekvan deeco
nomievandelagereoveÍheden(Coe
10) trokin het voorjaarvan roor aan
de bel. In opdracht vaD de minister
vàn Binnenlandse Zalen verdiepte
her instituut zich in de financiêle
handelwi'ze ran de gemeenten. Her
coelo uit zijn be,orgdheid over de
Stille reseres': Gevreesd moet wor
den dar de balansciifers een ronduit
veÍlekend beeld geven.'
Maar het creatief boekhouden van
de gemeenten is niet allecn een



miliarden l
dus nieteen goed geinfomeerde dis
cussie voeren over de hoogte van de
belastingenof deuilgavenvande ge
meente. Geld dat broodnodig is voor
naatschappelijke investeringen
bli jft in de gemeentekas zitten.'
Zo'n opmerking doet het niet alleen
goed bij Hindrils' Pvd-A achterban.
Hetis ook koren ot demolenlan de
WD.Deliberalen wiltenaf vande in
hun kring gehàte OZB die doorde ge.
meente woldt geind. Dat plÀn is zo n
beetje de diLke Benha waamee ze als
nog de lokale stenbusstriid in hun
voordeeldenlentekunnenbeslissên.
Het creati€í boekhouden toont aan
dat de WD hier o! zijn minst een
punr heeft. zo ,ouden biivoorbeeld
de vijf eemeenten die in looo de
grootste sommen wegsluisden, ook
zónder de otbÍengst vàn de oZB Íoy-
aal buiten de rode cijfersbliiven.
Amsterdan hield neeÍ dan ander
half rniljard guldenaàn baten buiten
de rekening. Daarsteektde OZI op
brengst schril bij aÍ ,76 nilioen gul
den. Ool Dordrecht(al miljoengul
den OzB inkomsten tegenovenEg
niljoen guldenverborgenresultàat)
en Maasrricht (54 miljoen gulden te
gen laa miljoen g lden)zoudenhet

geld zonde! een c€ntie pijn kunnen
terugstonen op de rekeningen

vàn de inwoners. Ook Rotter-
dam (16l niljoen gulden

OZB tegenover

en Den Haag (rz7
niljoen gulden

hun OzBtarieven
met gemak verlagen. over de wD
ges!rcken: die partii, met veel wet.
houders van financiën in de gelede
ren,magookweleenshàarvàak na
niàkàlezuinigheid oplokaal niveàu

Deze bevindingen stellen één passa
ge die in geen vàn de iaarverslagen
ontbÍ€ekt in een bedenkelijl dag
licht. Dat is de zogenaamde accoun
tantsverklaring. Want van de ac
counlant mag verwacht woiden dat
hii het gesjoenel Ín€t baten en lasten
doou iet en de gemeentelijke rcken
meesteB op de vingers tikt. Dat is
zelfs de wettelijke taak wàaltoe deze
onaíhankelijke professionals ziin ge

Íoepen. ?a, wanneer àlle bonneties
en rekeningen neijes zijnverzameld,
magd€ accountant een ondeíeken
de verklaring afgeven. Daaron is die
krabbel voor nietsvermoedende ge.
meenteraadsledende garÀntiedatal
lesklopt.

Alkmaar 5ó,3
Almelo 7,4
AmersÍoort 10,2
Amsterdam 0,'l
Arnhem 34,9
Breda 53,0
Den Bosch 14.0
Dên Haag 93,4
Deventer 45,7
Dordrecht 27,3
Eindhoven 26,2
Emmen 14Èmmen
Enschede 12,O
Groningen 8ó,0
Haarlem 11,3
Heerlen 12,4
Helmond 19,9
Hengelo 2,1
Leeuwarden -0,3
Lêidên 2,2
Lelystad 8,9
Maastricht ó,5
Nimegen -1,2
Rotterdam 37,0
Schiedam 2,9
Tilburg 18,1
Utrecht óó,0
Vênlo 14,8
Zaanstad 14,1
Zwolle ó,0
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Stap 1. Vráag bi deaÍdeling publieksvoo ichtinghêtíinancieel
jaaryêíslas oí d€ jaarekening op.
st.p 2. U kijgteen mismoedig makende bêrg cijíe6 entabellen thuis-
gêstuurd. Vrees niet, het gaat in essentie om maar twee Paginat
Stap 3. Zoek in de bilage naar het 'saldo ván dê baten en de lastên ,
ookwel Íekening oííesultaat genoemd. Dáaíin vindt u eentotáálbêdíag,
dat de winrt oÍ het vêíliêsvande gemeentê in hêt boekjaarweeígêêtt.
stap 4. zoek de 'balans' op. Daarin staat, onds het koPje 'Passiva' het
'eigên vermog€n'op l januaíien dat aan hetêind van hetjaar, oP
31 de.ember Írek diê bêdragen van êlkaaí aí Het veEchilhoet Pêr
deÍinitie hetzêlÍde riin alshet in stap 3 gêvondentotaalbêdÊ9.
B iikt detoenam€ van het vermogen opvalend grcterdan het saldo van
bate'r en 1êsten? Dan hebben de olaatseliike rckenmeesters een deelvan
het sêld wêggezet in schimmig potjes.
G rote vel5chillen ,le je bijgemeentei dle bijvoorbêêld hun energ e
centrale vêíkochten. Dat sebêuíde ln 2000 onde' andêre in Amsterdam,
Dordrccht en UÍêcht. Deze inkoínsten worden nietlnderckening
opgenomen. Boekhoudkundig is daar mieschien watvooÍ te zeggen
Niaar ondêrtussen woden honderden miljoenen wel ,tilletjes oPgePot.

resultaat2000

En dat h een illusie. In de lraktiik
wordt de letter van de wel nogàl
ruim geinterpreieerd dooÍ d€ ac
countant. Àlle jaarrekeningen ove!
,ooo van de Glo zijn voorzien van
een go€dkeurende accountantsver
klaring. Maar geen van de onder
zochte gevallen voldeed aan hel ge
noemde artikel zT. Hetroeptde ver
denking op dat het keurmerk in de
ondevochte gevallen t€n onrechte is

I  n  z i in  wonrnB inwi ik  b i iDuutste
Idezit Leo Verhoefzich le verbijten.
Sinds jaar en dagbestookt hij de ge.
meentehuizen met àlarmerende
bneven overhun onvolledige iaaíe
keningen. Hii sleept het ene nà het
andere àccountantsbureau voor de
Raad van d€ Tucht. Ooit werkle hii
zelf in de accountancy- Hij kent de
mechànismen maar al te goed:'Een
accountant doel vaak jaren achter
een de rekening van een stad. Dat
s€hept een onderlinge bànd. rtt
stàdsbestuui is je opdràchrgever.
Daar ga'e nretzomaartegenzeggen:
jullie rnakenereenlotje van.soven
dien zou de accountant zichzelfen
zijn kantoordan een brevet van on
vemogen geven overde raien waar
in hiide boeken wel goedleurde.'
Ook kamerlid HindÍiks maakt zich
zorgen overde b€roepsethiek van de
accountànt.'Grote kànloren hebben
allellei belangen bij de geÍ|eente.ze
wetuen peBoneei, leveren interim
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nanagers en helpet bij de aanleg
computersysteem.

officieel hoort de accountÀnt die de
jaaÍekening goedkeurt dáÀr geen re
kening rnee te houden. Maar ik waàg
ne af of hij die onaíhankeLijkheid
ook echt kàn opbrengen.'
Hetnagdanzoziindatdepoldernog
geen Enron affaire kent, ook in
Nederland ziende accountants aller
lei vormen van creatief boekhouden
dooÍdevingers. v,:.

Me t dank aan Leo Vefioe f e n

Als de Ílnanciêle wethoudeÊ dét wilen,laat ze dan ook dieoPbrcnssten
netles in dê rckening aan de gemeenteraad melden. Dan mogen ze
vervolgen, aan dê raad ultleqgen waarom dit gemeenschapsgêld op de
bank moetstaanen niêt masworden uitsegêven. 

l


