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Lokalerekenkamers
of accountants:

wie rijdt eenscheveschaats?
Riidenlokalerekenkamerseenscheveschaatsalszij kiiken naar de
betrouwbaarheid
van de jaarrekeningen
van hun gemeentenT
Dat beweren
Petravan Langeen RenéVierbergenin hun bijdrage'Toezichtdoor lokale
rekenkamers:
eenscheveschaats'in Overheidsmanagement
12. 200ó.Aan de
betrouwbaarheid
van de jaarrekeningen
van menigegemeenteschortvolgens
LeoVerhoefnogalwat en daaromook aan de daarbijsteevastvoorkomende
goedkeurende
accountantsverklaringen.
Lokalerekenkamersdie hiernaarkijken,
zijn dusheelgoedbezig.Drs. L,W. Verhoef

e zijn Petravan Langeen RenéVierbersen
dat zij zich zo druk maken over het f€it dat
er lokale r€k€nkàmers zijn die zich bezir-

houden m€t de betrouwbaarheidvan jaarrekenin$n
van hun gemeenten7
Petn van Langeis directeurvan
deinteme accountantsdienstvan gemeenteRotterdàm;
RenéVierbeqen is dir€cteu van de int€rne accountantsdi€nstvan Den Haag.Zij lijken mij ni€t de eerst
aansewezen€n
in eendergelijke
discussie.
Of rien ,ij die
rekenkam€rs
als pott€nkijkers,als een soort 'controleur van de €ontroleur'7Wat is er mis m€€alscontroleu$ word€n gecontÍole€rd,,eker waar h€t gaat om
zoi€tsbelangdjksals de jaarrekening,het verantwoordingsdocument
van h€t tem€€nt€bestuur
bij uitstek1
De feiten: d€jaarr€k€ningenvan Rotterdamoverde
jar€n1998-2005
melddeneenp€r saldovoordelirsaldo
vanbatenen lastenvan€ 311milio€n.In werkelijkheid,
zow€€smijn ondeEoekuit, hield RotteÍdamin diejaren
€ 917 rniljoen ove/. E€n v€rs€hilvan €60ómiljoen.
Er zijn er die dit boekhoudfraude
noemen.De totale
opbrengst OZB, om d€ cijfers enig r€liëf te geven,
bedroegin di€ period€circa € 1450 miljo€n. 'Creatief
boekhoud€n' en goedkeurendeaccountantsverklarinsen daarbijmaakt€n onzichtbaardat de h€lft m€€rdan
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genoegwas geweest.D€ jaarrekeniry 2004 melddeeen
voordeligsaldovan€ 104 miljoen. In werkelijkheidwas
€r € 152 miljoen overgehouden. Rek€nkam€l Rotterdam
bevestigdein haar rappoÍt 'Elke euro telt' mijn bevindins'. Bit deze jaarr€keningen stonden roedkeur€nde
accountantsverklaringen van de interne ac€ountantsdienst van Rotterdam.
De jaarrek€ninffnvan D€nHaagov€rdejaren 19972005 meldden een voordelig saldo van € 1050 milioen
-waaÍom moet een tem€€nte zoveel belastinggeld
ong€bruikt op de plank laten liffen7 ln w€rkeliikheid,
hield Den Haar in die jaren € 1470 miljoen ovef. De
totale opbr€nFt OZB b€droegcirca € 940 miljoen. Bij
deze jaarrekeningen stonden goedkeur€ndeaccountantsverklaringen van de interne ac€ountantsdi€nst
van Den Haag.
De iaarrek€nin8€n van Dordrecht over de taren
2000'2005 m€lddenvoordeligsaldovan€ 173 miljoen.
In w€rkeliikheid,zo w€esnijn onderzoekuit, hi€ld Dordrecht in di€ jaren € 282 milioen ove/. Dejaarr€k€ning
2003 van Dordrecht m€ldd€ een voord€lig saldo van
t 9 4 m i l j o e n .M i j n o n d e r z o e w
k e e su i t d a t d a t i n w e r keliikh€id € óó milioen was. D€ iaarrek€ning2004 van
Dordr€cht m€lddeeenvoordelir saldovan € 17 miljoen.
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Mijn onderzoekw€€suit dat dat in werkelijkheid € 1ó
rniljo€nwas.Rekenkamer
Dordr€chtb€vestigde
in haar
rapport'Oudegewoonten'
mijn b€vindingens.
Bij deze
jaarekeningenstond€ngoedkeurend€
accountantsverklarint€n.
In hun bijdraS€noemenPetravan lanSeen René
Vi€rb€rgen
ook de lokalerekenkam€r
van Amsterdam.
De jaaÍekeningenvanAmsterdamoverde jaren19982005 melddeneenper saldovoordeligsaldovan baten
en lastenvan € 112miljoen.In werkeliikheid,
Amst€rdam in die iaren€ 2592milio€n over6.De boekhoudftaudebij Ahold veible€kter bij. De totale opbrenfft
OZBbedroeg
in die p€dode€irca€ 1133miljoen.'Cr€
atief bo€khouden'en roedkeuÍendeaccountantsv€rklaringen daarbii maakt€n onzichtbaar dat de hele
OZB in die jar€nongebruiktop de plank bleefliggen.
De jaaEekenins2005 melddeeenvoordelirsaldovàn
€ 45 miljoen. In werk€lijkheidwas er € 208 miljoen
overgehoudenó.
R€t€nkamerAmsterdambevestisde
aan
de Semeenteraad
van Amst€rdammijn b€vindinr,. Het
mas zo zijn dat de follow-up door Rekenkam€rAmstêrdam door onvoldoende
deskundisheids
en d€ bericht,
gevingin h€t Parool,aan duid€lijkheid
te wensenov€r
li€ten,het doetaandebevindiryennietsat
Inrniddelsb€l€€k ik de jaairekeninsenvan zo'n
200 g€meenten
en provincies.
De uitkomstenzijn v€rbiist€rend:all€naal hoogstonbetrouwbar€€n dus mis
jaaÍekeninsedo.
l€idend€
In circa 15 reprelentati€v€gevallenklaagd€ik de
betreffende
accountants
aanbij deRaadvanTuchtvoor
Áccountants.Hier onder waren ook de accountants
van Den Haàren Dordrecbt.In alleBdallenzijn mrjn
bevindingenbev€stisd.Dat d€betreffendeaccounrams
vanwegepÍoceduÍ€€l brodd€lwerkvan de tuchtrechter ongestraftblevcn,doet aan de juirtheid van mijn
b€vindinsennietsaf111
De auteursschdjvendat d€lokàlerekenkamerszich
niet mogenb€zighoudenmet de betrouwbaarheidvan
d€jaarrekeninten.
G€meentewet
artikel1822€gt:'E€n
door d€ r€kenkàm€ringesteldondcrzo€knaar de r€cntmati8heid van h€t door het getnccntebestuurgevo€rd€
bestuur bevat geen controle van d€ jaaÍekening als
bedoeldin artikel 213 tw€€d€lid', waar staat oat e€n
accountanten niet de r€kenkamerde jaarrekening
moet controleren op b€trouwbaarheiden het voldoen
aan de relevantewettelijk€ b€palin8€n,in dit r€val het
overheids

BBV In bovengenoemde
situati€swaste€n sprakevan
e€ncontroledoorÍekenkamers
vaneenjaarrekening
in
'accountantscontrole'.
dezin vàn
Erwaswèlsprakevan
e€nbeoordeling
van de toereikendheid
van de b€treffendejaarr€keningen;
dat past uitstekendin de w€tt€lijke kerntak€nvan lokalerekenkamers:
ondezoek
naar doelmatigheid
en do€ltrefÍendh€id.
ràarrekeningen die niet betrouwbaèrzijn, ,iin niet toereik€nd,en
zijn ínuikend voor €€ndo€ltreffenden doelmatisfunc
tionerenvan eenffm€€ntein al haargeledingen.
Der
gelijkeiaarrekeninren
zijn alleenbruikbad in de open
haard. Overisenslijkt mij de compet€ntievraasin d€z€
kwestienietde meestspannend€
vraag.
Rekenkam€rs
ofaccountants:
wie djdeneensch€ve

Leo veÍhoeÍ Aoet at jarcnlans ondeÍnek naar de betrouwbdarheidvan gemeenteliike
ianÍekeninsen ën de
dewdeliikheid van de daatbij vooÍkonendesoedkeurcnde dceountantsverklaringen.
Leo Verhoefwas d.co ntant. Ziin bevindingenloeÍden hen ontslagop. Meer
over ziín onàetzoeken àjn bevindingenis te.',tindenop
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