
Boel<houdfra ude bij gemeenten
en provrncres
Hoeveel OZB en MRB teveel betaald

In Steengoed van november/december 2004 vroeg registe raccou nta nt Leo

Verhoef in'Boel<houdfraude bij gemeenten in relatie tot de OZB'aandacht

voor het fenomeen van ongel<ende boel<houdfraude bij menige gemeente

en de schade die de belastingbeta le rs hierdoor lopen. Wat gebeurde sinds-

dien? Bijvoorbeeld, dat na de Rel<enl<amer Rotterdam en de Rel<enl<amer

Dordrecht nu ook de Rekenkamer Amsterdam het gelijk van Leo Verhoef

bevestigde.

Tekst dF. Leo V€rhocf, Eabt rr.cornt nt

Fl oelÍoudfraude komt nietÀlleen voor in her

JabedriiíslÈ.n. 
Her komr ool voor bi, vc.ls.mtrn.

L, rs en ?','vin' i€\. De omng bedtug \edeF
lmd breêd etteltke miljarden euro's. Bestat de neiging
in het bedrijfslren de cijfers mooier voo. re stellen dd
de rerkeiikheid, bij de overheid is het precies ande6om.
Overscholten en zeke. g.ote oveBchotten zouden de
belastingbêtalcc op het idee kumen brenge., dat de lokale
belastingd als OzB en opcenten MoioÍijtuigenbelsting
onlaag sóms zalfs drastisch omlaag, kunn€.. Bij Ansrer
dm is dr boelloudlÉude Lmiddel. opSelopen naar rÍ.d
2\  mi l i&d euro.  Amrerdm hàd mcl  grootBemak de
OZB de digelopen jd en Lunnen ovehladn. Lrep,ovin, ie
Noord Hollmd bad in 2005 met de helÍ vm d€ opgelegde
opcênten Motodtuigenbelàsringkunne.vokten.Mel

boeknoudÊaude werd dat in beide gsallen gemdkeerd. Gêmeenteraden en Pr@inciále Staten missen elke inte.êse
on de boekhoudfraude te lijfte gaan. tustitiê sêponeert
amsiften @ boekhoudfnude onniddenijk bij de @er-
heid. De Paad vm Tucht voor Àccountants eo in hoger
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beroep het collegevan Reroep voor het bednjÊleven laten

net procedureibuten er mder geschutter augeklaagde

a..ountdts vrijuit gaán. De burgeren belastnBbetaler

Boel(houdfraude
Heikent u het? Voonkaand àan Gder t.àr komt uw

genccnicbcstuur met de nededeling: U begriipt hel. Het

is allcnaal biizondcr kap, cr is b€slisr gccn nogelijldeid

voor dit of dat, en ef nlt un vc.hoging van dc oZB niei

reor l to re , '  l r  \up  dJá ,  I 'dn  dc l^ \J lc l , Jcn  \ r '

omhoog met percentages die zelfs de inflatie Íe boven gnan.

Is hetja. voorbij. dàn kont uw gemeentebesluu met de

jarekening oEr hctvooryandejaa. cn ccn pc.sberichr

dèàrover, dat door de lokale per klakkeloos s'ordt ovcrgc-

Daar zit een geweldig probleem. wut !h zou bttken dat er

over is gehouden, missciien wel heel veel È ore€ehouden,

2ou u als belástingbelaler zo màarkunnen corduderer dat

er voor veÍhoging van de loká]e 1àsten heLemaal geen aa!

leidn$ \fls. U zou hicf cn da. wellicbt kunnen .onciu.1c

ren, dat bijvoorbeeld de hele OzB niet nodig$ts. Dat &u

20 màar kumen leiden tot een actie van belástirgbetales

tot terugbetàlingván die onnodige belàsti|gen. Het zou

ook rc màar hel einde kunner betekenen var een roor

spóedige vethotrde6caÍière. wht bijvoorbeeld zou u als

bu.ger nn AtuÍêrdd doen, dlsusisrddt deopbrengí

OZB indepdiode 1998 2005 eer bedng r€s van cnca

€ 1.130 ftiljoen en Àmsterdam in diezelide feriode cnca

€ 2.600 miljoen heeft overgehouden? U zou des duivek

ztr. Dus besloot het Amderddse gemeenlebeÍuur u dat

niet n zijrjurrekeningcn tc1rnel1en, mdar u lt vertel€n

dat er in die perlode slechts € ll2 miljoen is oErgehoudcn.

Boekhoudffaude dus mn zon € 2.s00 miljoen. De Áhord

boekhoudfruude Erbleekt cf b,j.

H(  b r  u  /e l l  se leen.  de  I  d t re \e , ' , rge , '  q_  u"  r i8 ,  1 f r

tueente en provilcie trekeke.3 Ik deed dat wel. Ik kcck ook

nur de jàarÍekeningen van Rotterdam er Den Haag en

n - ' d , e \ J r / o ,  l 0 d , ' d c , r g r m r r n r r n F r p . \ , r .  e . .
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De ctfen ztn representatiefvoor wat zicb in ons hek

land afspelt. Ámterdm had in de ja.en v.naf 198 de

ozB helemaàl kunnen ovenlàan zo.der in de rode cijfers

re komen. Rorlerdàm nrd mer dc helli sn de Be,nrd
\eerde OZB lunnen \o l ' l aan .  Den fLàB i j  in  lwFe i ' le i

opzicht opvallend. De ja.rlijke overs.hotten waaroee het

gemeentebestur vd Den Haag zelf nad buiien kwam,

waren al voldoend€ on ook in Den Hàag de hele OZB

achlêrwege t€ làten- Geen gemeenteráadslid die dad ook

zo over dacht. Bovendien werd er ook nog eens.uim 400

niljoen eu.o vezwegen.

U bent in het gelukkigè bezit Bn eeD auto? Een beldngrijk

deel (ongeve€. a0%) vá! de door u betaàlde Moto.ritui-

genbel&ding g@t náar uw proiincie. Hèeft uw p.ovinc'e

dat g€ld nodig? Kjjk eens naar de provincie Noo.d- Hol-

werkeltk vers€hil opcMRB

9 239 230 101

4 5 6 5 2 9 s

6  - 6  1 2  9 4

5 2 3  1 8  9 5

en provi!re? Klkr u een' op ww$.1c.'.'hoct nl. @

u inmiddels een respe.tàbele co.rcspondentie vindt met

ettelijke genenteÍaden en Provinciale Staten.

Accou ntants vri jgesprol(en
Bij al die misleidende jaatekening€. die ik heb aangetrof

fen, stonden doodgemocdeeerd allemaál goedkeurende

ac.ountantsverklaringen. Van alle bekende grote a..oun

tdrtskmtoren. In zo n I 5 re!'resenlatieve gevallen dicDde

ik een klacht in bt de Ráad van Tuchi voor A.countants.

D,e  wr ldedn dezezdd l .  / ' n  v inge ' ,  n ie rb t rJ .n .  Len,n .

dividuele àccountànl stÊffen voor een gemaakte fout is tot

daa. aan toe, maar 15 accountants ván alle grote a..oun

tantskantoren si.áffen is blijkbàd teveel gevràagd.

Wat zou u ervdn vinden als de inbreker in uw huis door
de re.trter werd v.ijgcsp.oken, omdat inbreken blijkbaàÍ

l (enn is  lus t i t ie  op  f inanc iee l  geb ied
Depefl<t
In circà 20 representatievc gsallen deed ik adgifie van
hur l ,h , ,ud l ' iude  í , ,  w l .herd  In  Be(hr Íe  in  een Fd
.ekening). Deze 20 gev.llen wden teanen goed voor

..n h.'cll-oudt'rude vrn zo n ' m Frd eu,o. sovie,o i,

de kennis bt lustitie over mi$tanden op $nan.ieel gebicd

erg beterk, m&r ook wi1 lustitie z n vingers niet branden

aan de door nij àdngekaatc nisstand. Dus,voor zover de

amgiftcn niei crgens zoekruakten, werden z een twee

drie geseponeerd. Ilierover diende ik Ua.hlen in bij de

hd,elTende Gerechr,hoven. voo'/oter /( ,(dgedd.n {c'

zijn er die botweg niet reageren), nelddèn ze, na dàd

al du niet een zitling aan gewijd te hebben, dat ik geen

pesoonlijk belan8 heb bij eên v.rvolsnrs En de misstud

Álsofhet ni€t óók over mljn belastirggeld gàatl

Bevestiging van geli j l<
Het valt op, dat in dczc ongelofelijke zaak nienand die er

zich professioneel mee bezig houdt, nijn gelijk ontkent-

Wat gebeurt, is dát iedereen er zich voo. weg draaitl 
'Ioch

is na hveel jaÍen stevige amdmgenige kente.ingmd

te nemen- Vorig jàd fluiste.dc de Rekenkamer Rotterdo

heel s.huchtèr ove. €€. drdefe werkeltkheid, do in 6c

Rotrerdade jaanekening werd voorgehouden e! lq€m

md d€/e l ide  ( , r le r .  a l .d ie  Lk  d l .án  de  Rorerd"m.eg,

Noord'Holland
(x € Í'ln)
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42 32 110

69 53 131

423 373 626

Gemiddeld was in dca leriode de helÍt aàn o!.enten

MotoÍttuigênbelaÍing mer d.n genoeg geweest- wa.

blijft dàt geld? De proviDcie Noo.d Holland is in belang-

riile màre r.n beleggrn8.Llub Beso,den. De p,'n in\ie

heeft volgens de balus ehd 200s 20 n s50 miljoen over

lolhge eurc. bele8d op depo,ir.{ekeninSen en andeÈ

b"ókekening.n. wclli, hl hdd u dat geld lie\e' up r$ ci8, n

bankekening zien staan.

Brieven aan gemeenteraden en
Provinciale Staten
Ik stuurde de afeelopen jden regelnatis brieven naar ge

meentenden en P.winciale Staten over de boeklroudliau-

de bi bu. gemeente ofp.ovincie en de scbade d@rdoor

mor de belastingbetaleB- Wai deden z€ c.meei Helemàal

nicts- De enkele @ds en staler eden die er wèl werk vur

maakten, werden vrijwel alrijd politiek tot ao de grond

to€ afgebmd, in i€dei gevál monddood gemaàkt. Hoe zii

het met uw volksveÍegenwoordigeb in uw eigen gen.ênte

2A



meentenad had mor gchotrden. Enige tijd later volBde iets

meer hooólar de Rekenkame. Dordrêcht. Het hdalde de

pe6 niet, want onze pe6 boycot mij. Koígeleden meldde

ook de Rekenkamer Ámsterdam, zijbet in een alw€er niet

c.ht duidelijk beri.ht, mljn gelijk over de Àmsterdamse

jàaÍekennrg 200s: nietcen ó\trs.hot vd 45 miljoen euro,

naar in werkelijkheid een oveGchot €n 208 miljoen €u.o.

Het Pdrool maákle melding hierover in een kortsar.ig

bcri.àt. Het viel hierdoor nàuwelijks op.

Goedl<euri ng jaa rrel<ening Amsterdamse

weliswa& gealármeerd door de erkeDnins En nrijn sclrjk

doo. dc Rckcnkder Àníerdan, náar gehinderd door

het fen .iat e.kcnning van en boeklroudfÍaude van 2%

nr iljard wel ecns zou kunnen bctekenen ddr dl die onnodige

OZA dan misschien aan dc bu.g€rs terugbetaald zou moe

ten worder, en gesteund door accountants die boeklloud

fràude goedkeure[ door tustitie die ongiften hierove.

toch scponeert, door de tu.htÍechler voor accourÍdts die

zich niet wil Mgen aan boekhoudfÈude bij gemeenten,

door ministen die qn de hocd cD dc.and weten màdr ook

hun vingers nietwillen branden, en door Tweede Kamer

leden die het hun lokllevienden niet nroeiltk willcn

n .Ken be loor  de  A n .erdam.e  gerppa,e ,àd  o f  2 l  lu r
jl. dat de zek i. de doofpot mo€Í belànden en keurde

uraniem zonder slag ofstoot willens en wetens dejad

rekening 2005 8oed. U las do. nietsover in uw knnt

U hebt als burger en b€laÍingbetaler het nakijkenivindt

u het a..epràbel, dat u mel valse roorsendsels bellsting

wordt aíhandig gemdakt? Laat u mij alleer vechteni

U leest er h€él aeel neer de. op de uitstekend gedocu-

mente€rde rehitê wwlevdhoeínl.

Bijvoorbeld in Dosier: Atuterdd' of in d m de vele

Leo Verhoef(59) wd tot àm 195 werkzam als accoun'

tut, achteeenrclgens bij van Did &Co. (opgeg@ in Pri-

cewaterhousecoope6) en tuáf 1989 bij VB Áccountants,

het roegere Venficatiebueau der Nederlmdse Gemen-

ten (opgegáan in Deloitte). Leo verhoêf{e.d eind 19e4

d@r de lantonrechter onhlagen, vanwege zijn kritiêk op

de terr€kedingen van veel gementen en prcvincies en de

gcdkeurende aaountantsverlddingen dà{bij. Sindsdien

d€elt hij het lot nn menise klokkenlulder B
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