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Interview met Leo Verhoef

Klokkenluidende
registeÍaccountant
vindtsteedsmeergehoor
Accountant L€ovelho€f i6 in ovêrheidslsndbelênd maaÍ lang niet altijd gcli€fd.Taloze gemê€nt€nen provinciesziin door
hem, vsak ongevnagd, g€Èakteerdop niêt make kitieken op hun jaaE€kening€n. wat bezielt deze man in zin, tot vooÍ
ko4 'ràak e€nzamesEiid tegen diep gewortêldêboêLàoudpraktiik€n bij de decenr"aleoverheden.

wat is bi de orerheid h€t bela s wn een deuqdetijke
ft\ancièle uet
slogleggi^g?
Het moet altijd duideujk ziin hoê het gemeenschapsgêldzal woF
den uitgegden. Daawoor dient de begroting. Achteraf moet er
@k kunnen Mrden nagegaan of het ook zo is gê8aanals afgesproker. Dat gebeurt in de jaárekêning. rtet gaat om de doodnomale democEtische krantwoording via de volksverteSenwoordigere aan de inwonere. Het is immers hÈn geld vaamee
de @àheid bestuurt.
wi. net zich net die cortrolebeziqhoiàen?
overheidsgeld gaat iedere politicus aan. zeker omdat het maàr
één keer kan worden uitg€ger€n. Zonder geld is er geen beleid
èn el helemaat g€en uitvoering. cemeenteÍaa&ftacties hebben
om die reden eigenrijk geenfinanciële specialistennodig. Die rer
ken slechts als êxcuus rcor de andere raadslêdenwanc 'diè h@
ven er dan geen verstand van t€ hêbbên.' zo hoden ook colte
Besei8enujk geenwethouders financiën te benoemen.r@n rrank
de Grav€ in Amsterdam noe irêthouder nnanciën was zei hijl
'wethouder financiën ,ijn is eisenujk heet eenvoudis. De
ande,
ie wethouders geven hêt geld uit; die zijn dus ook verantwoor
delijk en die moeten dus uideg saen @er bêgrotingsover- en

'Alsallesgemakkelijk
te controlerenis komende Íouten
ook eerderboventaÍel.'
Omdat het iedereeD wat aangaàt is het e€l van hêr 8rootste
belán8 dat dan ook iedèreen begrtpt wat €en beeroting en een
jaarekèning inhoudl Elkeg€me€nteraadkijgt de financiële stukken die zij Erdient. Als te moeilijke of verwanênde jaarstuRen
ên bêSrotingen gMon door de laad worden teruSgestuurd rcr
den zê echt wêl b€ter
Maar uadrcm wítd ze danzo noeilijh en ingewiktetdsep@Eaà?
Eigenlijk 8àat het er aUêenmaar om dat de begrotinS aangeeft
wát je ats gemeente of provinciê wilt doen en hoeveel Seld de
gEmeenteràadof provincialê staten daar dan v@r @er heeft. Het
colleg€ Baatvewolgens aan dê s1a8en rapportèèrt na afloop vên
het ,aar of er met het beschikbare gêld is gedaan wàt is afge,
sproten- Dàt tu de kem en die moet rcor iedereen te begtpen
ziin. Een voorbeeld: als een g€meênte in de begoting een miljoên ter b€schilking steit voor het opknappen van een weg moet
het Da een jaar duideiijk zijn dat de hele weg (en niet een stuk
je) op de afgesproken wiize is opSeknapt en wt dat uitêindelijk

heêft gekost. ls er geld @er dan moet dàt duidelijk zijn. Was er
meer geld nodig?Dat kan; maar dan hàd hêt colêg€ al in het
jaêr van uitvoering aan de nad meten mgen om dàt heerdere beschikbaar te stellen. En ats er meer is uitgegev€n dan waarvoor dê bêgroting toestemminS gaí dan is dat meerdere dus
onÍechtmatig uitSeSeven.Dat m@t de gemeenteraad w€ten €n
daar moet de gemeênteraaddan wàr van vinden
Heel vaak wordt er aan de relening van alles en nog wat toeSevoegden dat kan best zinnig zijn. Maar één ding is echt n@dzakelijk een hetdere,begrtpeujke v€ràntwoording Dêt kan door
een doorda.htê opbouw van het stuk en door de aanwêzigheid
van êen goede hoofdstukindeling en een Soedêsamenvattin&
vaak zijn zê echter nodeloos in8€wilteld. Noemaáls: in dê erste plaats omdat geme€nteradenen provinciale statên dat accèpteren. Maar sommigen in het gemeentehuis of prwinciekantoor
komt dat ook wel heel goeduit.
Degen€n die de jaarrekeningen makên (ambtenaren en wethoudersl ziin mensen die soms ook foutên maken. Die fouten
moeten vedolgens weer worden weggewêrkt en zo veÍoouaatt
de ene fout (zo niêt lêugen) de àndere-Dat merk je verolgens
aan het stuk. Dat wordt moeilijker te be8ltpen. Daámee b€gint
dê vicieuze cirkel want in een ingryikleld verhaal vaUen vervolgens oot andere gekke dingen g*oon minder op.
Maar \íát de grootstê rol speelt is de anSstom politiek af te gaan.
Áls alles genakkêlijk te controleren È komen de fouten @k eer
der boven tafel. Om die rêden is versluierend b@khouden heet
aantÍekkelijt. Ook speelt mee dat het nooit leuk is om à.htêraf
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toe t€ moeten gsren dat er bijrcoÈeeld helernaal geennoodzaak
wás tot verhoginSvan de on@rendezaakb€lastinS of dat er to.h
nog Senoêg8êld wêr was voor noodzakelijk gêvondên v@Eieningen ofdat budgêtten zijn overschreden.Om die Éden rcrdt
er ook heel vaak te hoog geràamd.Een meevaltertje presentercn
is natuurlijk veet sexy'er dan een teton. Ook kunnen tekorten
die elde6 zijn ontstaan {,orden wêgSeboektop posten met ext ê
ruimte- Konomi meer ruimtê geeft meer wijheid en dat is aantrekkelijk. Maar er is een têeEijde. De wettelijte controle door
de g€meenteÍàadwordt op dezêwiize heel moeilij]( En het brenst
een groot risico mêt zich mee dat derden (bv.b€dÍijvên waar de
gemêente zakên mêê doet) hier hun kans grtpen en uit de oveF
volle ruif Saanmeê-êten.
Eigenlijk heb ik als accountant mo€ten constateÍen dat de
machtsverhoudingen bij he€l veel provinci$ ên Seme€nten uit

De contrcleEnde macht is te weinig in staat om tegÊnspel te
gaen aan deSenèn die dag€liik aan het stuur staan- veel
SemeentèEadsleden villen eigenlijk ook niêt contlolercn maar
meebestuEn. oók een taàk, maar de controlêtuncËe is toch echt
bêlansdke. ook at maak je jezer er bii de 'inner circle' niet zo
populair mee. Een beete g€zond wantrouwên zou tot de grond,
houding van elt nadslid moeten horen. Niet de neiging om altijd
mad wiendjes te willen bli,ivên.Ik hoop dàt de verplicàtê rêkenkaner' (tunctie) hier wat aan gàat wEderen. ooL mo€t dê ràad
gsoon eisen dat de rekening op tijd àan de Ead wordt aangêboden. Dan is er neer tijd om zàkên na tè lopen en de spullen
*ntueel tedg te shuen als dê geëistê kwalitèit ontbrcekt. Nu
ontbreekt vaak elke tijdi de pÍovincie heft een'fatale' deadlinê
en hupr daar gaat weêÍ zo'n gemeentenád àtkoord mêr een niet
of nauwelijks Secontrolêêrderekening.
Ook bij het vaststellên van de beSrcting zou de Íaad Eel meer
de taders moeten stellên. EiSenlijk zouden de wêthouders dan
van de raad te horen moêted krijgeD wat ze het Lomênde jaar
mogen doen en wat dat mag kosten. Ik weet dat ik chargeer
omdat de vênsên van de Íaad en d€ losten daaryan ook rëêl
moeten zijn. En dat het coll€ge en d€ ambtênaren daar een
betansrtke voorbereidende rol in spêlên. Maar wat ie nu vaal
zièt; namelijk dat de ámbtenaren en het colleSebêpalen vaar
de Éad ja tegen moet zêggenis eclt de verkeeÍde áanpak....
Wat godt a udaÈmÈ met de pres€ntatieuon íle bota en ldsten?Een
u€elt!rugkonmd Èntiekpuntuan u.
zoals een dokter dingen áet aan e€n patiënt die ik als le€k niet
zie, zo zie ik als valman dat in heel veel semeentelijke jaarre,
keningen baten en lasten Seheel of Sedeettelijk uit de rêkening
zijn gelaten. Meestal meer baten dan lasten. EÍ wordt dan eên
saldo van baten en lasten gepresênteerddat @t lager is dan het
werkelijke saldo. En daardoor lijkên diê semeenten veel armer

De rekening van baten en lastên is een opsomming van de gêrêaliseerde baten en dê lasten. Naast de gerealiseerde baten en
lasten zijn de b€gÍotê baten en lasten opgenomen. Wat meer is
uitgegevendan b€grooqis dus onÉchtmatig uitgegeaendoor het
Couege. Over de verschiUên tussen begote en gêrealisêêrde
bêdragen moet de gemeentêÍaad wat vinden. Dát is de allereerstè taal van een gemeentersadl ConFole door de 8€meenteraad
op de versclillen tussên beSroteed Sereatiseêrdêbedragen vêr-

eist uit€raard dat wat als Serealiseêrdebaten en tasten wodt
gepres€nteerd,ook alle baten en aite lásten zijn. Ik laat steêds
zien dat dat bi vêel gêmeênten en prdincies niet het garal is.
Wat dan in de kolom 'gerêaliseed' staàt, is onvolledig. De vêrschillen tussên besote en 'geEausêelde' bedragen zirn dan dus
niet de !€Fchillen tllgtr de begroteen de wertelijk geÍealiseêrde
bêdÉ8en. De gemeent€raadwordt in al die gevàllen dus voor dê
gek gehouden. we no€men dat tegenwoo.dig boekhoudfEude.
Door deze handelwize is elkê mogêlijkheid om de uitkomsten
met d€ begroting te verSelijkênêen ilBie gworden. Elt stuling6en controle'instrument voor de nàd is dan kg. En daardoor
neemt de niet aanvaardbare,want niet wettêlijke, ruimte vooÍ
collegesen ambtenarensteedsverdertoe. Ik noem dat'misleidend' en na de Enron ên Ahold aÍfaires, omdat het feitelijk om
dezelfde handelwijzen saat, s$@n boet àoudft'àude, want dàt
is het namelijk. In Ámsterdàm gaat het sinds 1985al om meer
dan twee miljard €uro- In Rotterdam en Dên Hàag gaat het bij
êIt al om meer dan aoo miljoen euro. ln heel Nedêrland om Ete,
velê miljaden. Bursers betaten veel te veel belasting of kiiged
te wêinig vooEieningen omdat niemand in de gêten heeft dat
er in $€rketijlheid veet en veel m€er geld eordt overgehouden
dan woÍdt gepresenteerd.Let wel ik zeg niet dat hêt veg is, ftaar
hêt is onnuttig weggezeten we rijken door dêzêmanier van doen
veel amèr de we zijn. Het b€grotingstekoÍt wn zalrn zou beslist
tager uitkomen als hij hier rekening meê zou houder.
!n...il< wees daar eerder oot al op: niêt veEdtwoorde geldsEomen maken van de gelegenheid een dieí zê zijn conptiebe-

'Degemeenteraad
wordt
in al diegevallen
dusvoorde
gekgehouden.
Wenoemendat
tegenwoordig
boekhoudfraude.'
U uindl ueeljaaÍrekeningendus onbetÍouubaar Ho€zit het dan met
de accountantsdie door tah raar kiilaen?
verhoêl ik zal eeBt ftn schets€n hoe de huidige gêmêêntêliike
accountantscontrolè zich door de jar€n heen he€ft ontwikkêld.
Vroeg€r haddên de gemeenten een eigen accountantsbureauhet
zogenaamdê verificatiebuEau. Ik ben daar op een gegeven
moment gaan werken ên ben me wild geschrotlen. Er wêrLtên
daar g€ênechtê topàccountants. Ongeveeralles wat h€t vak vêÍêist werd daar met rceten getre.len. De g€vleugeldeán wasr 'hêt
hoort êigenlijk wt niet zo, maar wij doen het toch zoals s€ het
doen Mnt dat doen we al jden.' It heb me daar altijd tegen verzet en uiteindelijk hêt veld moeten ruimen. LêteÍ is het verificatiêbureau Sepri€tiseèrd en werd !ts accountants. Dit bedrijf
mo€st met de .ommeEiële accNtantsbedrijven de concurÍêntie
aangaanen dat viel niet me. zeker niet qua kwaliteit Het ênigê
vat VB had mt haar concurr€nten niet hadden \Ías haar cliëntèle: de gemeenten. Om die reden zijn êr door de andere gote
accountantskantoren vB mensen aangeEokken om êen overheidspoot op te zetten. Het 'restant' is uiteindelijk @rgenomen
door Deloitte & Tbuche.Door deze ovemamên hebbên àIe andere accountantskántoren ir feit€ de oude wijze van weÍkên van
vB @r8enomen. waaldoor de gary vàn zaken wat b€treft dê codtrolês feitêlijk hetzelíde bteeÍ En dus e\€n onbebouwbaar als
voorheen. Het EBchijnset do€t zi.h vooÍ dat i€deÍeên het fout
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doeten dat het daàromdus mag...Niet dusivolgensmij, net als
met het bekende voorbeeld van het spdngen in de sloot.
Áangeziende overheidstáklenbinnendeaccountantskantoren
aparte units zijn hèbben d€ besturen van die }antoren dit niet
in dê gatên gehad.En nog steedssluit men zijn ogendaawoor.
Saiilant borbêeld: Bij lmst en Young !.ro€g anderhalfjaar Seleden het bêstuur of ik eens met hun overheidspoot wilde pÉten
en net daarbij ook de 'gêmeenteaccountants'
van de anderc
accountantskantoren. Die weigerden botwêg. waarcp er vervof
Sensniets meer gebêurde;geengesprek,helemaal niets .. ...Maar
intussen gàat de huidige pnktijk nog steêds door
ook bij het NrVRA(de orSanisatieEn RegisteEccountants) werken auêmaat mensen met ujntjes naar d€ grote vier (Emst ên
Youg, Deloitte & Touche,(PMG en PricevaterhousêCoopers).zo
wEet het circuit (nog) steeds het lek onder wàter te houden.
Ik heb wel de indruk dat het. mede door de bouwfraude en de
boekàoudschandalengaatveranderen.stêedswker worden mijn
verhalen serieus genomên. Maar nog ve€l en veê1te winig. Nog
steedsneeht de politiek zijn verantwooÍdelijlheid niet. Nàtuur
tirk zit intussen 'de andere kanf niet stil. Van die kant wordt de
druk op mit opgevoerd.Dank zij een aanklacht bij de Raàden
Ir€ht voor Accountants van het gêmêêntêbestuur van Cnrin
chem, die vond dat il ten onrechte het wood boekhoudftaude
in de mond had genomen, ben ik nu berispt. Dat had iÏ niet
noSen schÍiivên. En dat t€Mijl diezêlfde tuchtEad mij keer op
keer geliik geeft als il constatêêÍ dàt in de betreffende jaar
rckening€n bedngen buitên dê rekeninS ztn gelaten en het als
zodanig gepresenteede saldo niêt hêt sàldo is van atle baten en
lasten. ool in Gorinchem! Bi êen herharins t@p il kans om mijn
registratie als accountant kwiÍ te Eken- De tuchtnad voor
accountantsprobeeÍt op dezemanier de !1rile was binnen te houdên. Zo probeen men mii monddood te maken.
Toên ik uiteindelijk besloot om bt rustiti€ aangifte te doên van
dêzepràktijken ging dat aanmkèlijk niet. Na overle8met'hoger
hand' zei men mij dat er met mijn aangiften niets zou gebeuEn. Pasda een bnef aan minister Donner kon il êlsrog aangifte doeD.Maar nog steeds heeft rustitie geen enkêle trek om de
boeknoudftaudes bt gem€enten aan te pakken. De belángen zijn
groot. veel mensen lopen met tloteÍ op hun hoofd en proberen
om de zaák 'doM te spêlen'. En veel goedwillênde, maar vooF
al Sedgetovige mensen Eappen €r in. Ook êÍ looral veet nads
tedên. ook vàn crcenlinks.
wat heeÍ dit uooru persoonltkbetek€nd?
Het wordt tijd dat er voor kloklenluideF een g@deÉgeling komr
Niet alleen voor mij trou*êns. Àl jaren kom ik niet meer als
accountant aan de bak. Terwijl ik miin werk naar eer en sew€,
teD heb gedaan.zo word je maatschappêlijk en financiêêl afse
straft. De volg€nde uagen moêten êêns in Den Haag Sestelden
beantwoord worden: Hoe gaat Nederlandom met zijn conrroleuE
die misstanden aan de taak stellên? En wat b€tekent dit voor
d€ integrit€itvan ons bestuur..-..?
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