
'Accountants hebben gêen placht tot misleiding'
\rolgêB r.o V.rhoêÍ brv.t het .rtikol ovcr d. ni.uw. w.tt lijk vo.ísóriít n
yoor g€n|.àrtrlitke i.rnlkeningEa hct llv (de Ac(ount nr,, apÍil 2006), e.n
aaíral oniei.th.den €n onddd.llilhêdêrl

? o gingen to t het a eër en,t an
een u genomde eíg enheid,
zijn 'idicuul en miskídení'

De auteuí stêlt 'Lêo Vêrho€l k aljaíen de
grootste cÍiticaíêÍ vàn d€ wijz€ waaÍop
gemeênten hln jáaÍekening opíêllen.'
Corrc.t was gewêeit Leo Verho€f h€êft êl
járên zwàÍe kritiek op de wij2e waàrop veel
gêm€€nt€n hun jaarrêkêningên opst€llen.
De auteur vervolqt 'Zijn grcotíe klactt:
geme€nten zêttên bêpaáldê poíen, zoêls
pensio€nverpli(htingên ên v.k.ntiegelden,
ve*ee.d op de balanr. HierdooÍ doen ze
zkh armeÍ voor dán ze in we'keliikheid zijn
Zoudên rê dêzè ponen opdêiuiíê mànier
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vêíhelden, dan zou dê rêden vervàllen on
oz8 iaarlijk' te veftogen.' Foutl Door het
niet opn€ínên van dit loort vêrylichtingen
doen veel gemeêntên:ió iuií 'iiter vooÍ
dan ze ín wêrkêliikh€id ziinl
Miin gíootnè kla(ht is dat veel gentêêntên
allèrlei baten en laíên buitên dê winn€n
ve.lieÍekening laten dan wêl àllêílei b€dra
gen in de rekening opnemên diê in h€t
g€heel geen baten êÍVoÍ làsten !ijn. Veel
g€m€€nten nebbên op dêze wiize in de
afgelopên jaren ê€n heel ve€l lag€r raldo

g€pres€ntêêíd dan hêt wêrkêlijke !áldo.
tandêlÍk gàat hêt om mitaden eu.o's.
M€t kwalÍke gêvolgen, zoals zonder enige
noodzáàk gêheven onro€rcndezaakbelas'
tin9.
voorts i5 mÍn klacht dat er in de jààrrckè
nlng van mênige gêmêênte geknoêid wodt
m€t vaíe activà en aÍíhrijving*ostên, íÉt
vooru aeningen, met voofuitontvêngên $bsi-
diêr met winíên op taÍiêvên diè kostèn-
dekkênd zoudên moetên zijn, en mêt pênsi-
oenvêíplidtingeo, warhtgeldverpliótingen

s vakóntiegeld- en vakantiêdàgenveÍplich'
tingen. In têgenpraak met alle a(countante
verklaingen bij dezê jaarêr€ningen, geven
dezê jaênekeningen du, totaal 9éán
betrowbaaÍ b€€ld vàn de omvang en de
sámêníêlling van het v€Ímog€n €n het

H€t anikel rugg€rê€rt dàt het opmakên van
dit soort jaarrek€ningen verpliót it volgent
dê olde ComptabiliteiBvoo6óriften (CV)

..q. het nieuwe B€3luit bêgroting en vêÍant-
'áooíding prcvioci€i en geneenten (88\4.

Deze b€weing is rên dèle juid gíotèndeb
oniuin. De Cv Íhíê!ên owrduidêlijk voor
dat de íêkening het saldo van alle bateo en
laíen moest weêrg€ven.
Voor a(countànt zin Í dê volgêndê ínogè
lÍkheden: Als hêt opvolgên vên CV c.q.8BV
leidt toi ê€n onHíou'^barê jaarÍekêning"

moet dê êccountancve*laring ínzake d€
bêtrcuwbaêíhêid luiden: 'Geeft ge€n
g€trouw bê€ld'. en inzàke het voHoên aan
w€ttelijke voor!tuiften:'ln overêeníem'
ming met CV c.q. 8BV'. Wanneer ipÍake it
vàn eên bêríouwbàre iaanek€ning die in
íÍtd is mêt cv c.q. BBV moet de a€coun-
tantsverklaring luiden: 'Ge€Ít eeo getrouw
b€eld, voldo€t niet àan cv cq. BBV'. Echtei
dit soort a(countan$verkladngen ben ik
(ten onrerhte dur) nog nooit t€genqeko-
m€n. Het nieuwe 88V h ê€n en àl bíoddêL
werk. In het artikel wor.n gesproken over
e€n rclatie tusen dualilmêen in@ingvan
het BBV Diê rclatie ir êr niêt! Ouàlismê

houdt in dat wethoudêÍ! geêo lid zijn van

Volq€ns het BBV heet dê wiítst'en-v€rliesrÈ
kening'programmarekening'- Flauw€*ul!
Laten w€ het be€íiê g€woon bij z'n naam
no€men:'winí€n-veÍlies.ekening' of leke'
ning van bàtên ên làstên'.
Hêt BBV laat de inridting vàn de begrotinq
en de rekening oveÍ aan d€ gemeenteraad.
Die inrióting dut is vaak allerbedroevendí!
seg.otinsen en jaaÍereningen waar ie
niets aan hebt vanw€ge d€ hoge mate van
abstr.ctie. Het ártikel n€ldt dát het BBV een
€tegoial€ winn€ílveÍli6rekening niet
meer verpliót ttêtL Maar wat war er mit aan
de eh van dê oudê Cv dat gêmeêntê6a&lÈ
.hn kennÈ nemên van en bGlitsen ov€l de
odvang 6n de p€6oneehk6ten, dê aÉ(hd-
vingstoctên ên dê rentêlàJtêít? wát wó êí
mis mêt de niet m€e. in hêt BBV opg€nomen
veÍpliclÍing tot hêr gêven vàn êen pe.ifi(atiê
van dê g€bnroÍt€n in de gÍondexploitatiÈ
project€n, proj€cten waar vaak h€eÍv€€lgeld
md gÍote ririco3 in oln gaàt? tn wat een
dom g€klêts o!€r het Burge.lijk Wetboêk en
de veÍgeliiking mêt CV c.q. gBV Temên ab

laarlilks terugkêrend€ aóeidrkosten g€rela'
t€erde veÍplichtingen vên vergelikbaar
volume', inveí€ringÊn in de op€nbare
ruimte met een mêátÍhappelijk nut en
'invéste ngên met eefl eonomiÍh nut' ,ïn
ojet all€€n ridi.ule pogingen tot het íeëÍen
van een zogenaamde eigenáed, maaÍ eÍ
wordeÍ veBaaode gelolg€i aan veóonden.

namelijk mÈleidênde jáaÍekeninsên.
Toepêssing van dat 8BV lêi(h rot êên g.ote
janboel in de verwerking vàn (sommige)
vane activa en akhríjvingskosten en an de
velw€Íkins van biivoorb€€ld pensio€nver-
pli€htingen en vakantiegeld- ên vákêntie-
dagenvêípliótingen en dêsêmênhàngende
koíen. En wàt te zeggen vnn een ?esultaat
voor b€nemming' €n een 'r€sultaat na
bestemming'? Beide bettaan niêt! EÍ k maàÍ
één rcsuft€at, en dat is het resultaat, namê-
liik het Èldo van de baten en de lasten.
Sërtáat e. in dit kader zoiets ab etgenheld
van gemeenten, zoak ook in dit artikel naaÍ
voren komt? lazekeÍ, maar dan uitsluitênd
in kwàlitátiêvê 2in: jàaríêkêningên êí
àc@untàntsvêíklaingên d.àr bi van €eo
Ercndêr{ê-màaa niwau!
De buryêrs vêídiêoên hêt coírftt te worden
geinfoímeerd oveÍ de b€stêding van hun
b€lslinggeld. Alt dat moet zonder BBvl
Vooí meêí iníormàtie over hel ontzàgwêk-
kend€ geknoei in menige gemeenteliikê
jaarfêk€ning, over hoe Juíhie omgaat mêt
aanginen van boekhoudfraudê, over hoe
eên laad van Tuót àccountanB vÍijryrê€kt
omdai geknoei blijkbaar vaker voortomt
en nog he€lv€el meer veMije ik naar

' LeoVeÍhoef is Íegrsteràc.óLntánt


