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Bijlageo -

ondeRerp Jaarekening 2007 van de gemêente Leidschendam-Voorburg

Geachte heer Verhoef

Uw bovènvermelde brieÍ hebben wij aan de raadsled;n ler kennisname doorgestuurd en
voor commenlaar aan de accountant voorgelêgd. De reactie van dê accountanl op uw
brief is als volgl:

"Leo VerhoeÍ heeÍl over dê aÍgelopên jaren tal van gemeenten ên provincies benadord met
brieven van eenzelfde strekking. CentÍaal thema is steeds dat hij van mening is dat, als
verslaggevingsvoorschriften voor het bedrijfsleven zouden wordên gehanteerd, de
uitkomst van dejaarekening eên ander beeld zou geven. De jaarrekening van gemeenten
en provincies wordt echlêí gêbaseerd op een eigensiandig normenkader, het Besluit
Begroling en Veíantwoording 2004 (het BBV), dat op essentiéle onderdelen, de'eigenheid" van gemeenten en provincies belrefÍende, bewust aÍwijkt van hel stelsel voor
hêt bedrijÍsleven. De jaarrêkening van Leidschendam-Voorburg oveí 2007 voldoet aan het
BBV en zowel het saldo van batên en lasten als de Íinancièlê positie wo.den, gezien de
goedkeurende strekking van dê accountantsverklaring, in overeenstemming met het 8BV
bepaald en gepresenteerd.

Verhoeí heelt overigens naast het benaderen van gemeentên en provincies ook
tuchtklachtên ingediend lêgen de controleíend accountants van deze provincies en
geme€nlen, overigens sleêds zonder succes. In alle ons bekende gevallen zijn de
klachten van Verhoeí ongegrond verklaard.

De kritiek van Vefioef richt zich op gemeenlen en prcvincies ên op de contaolêrend
accountants, maar zou zich naar onze mening moeten richlen, vanuit het belang van
Verhoef geredeneeíd, op de regelgeving. Overigens is het vermeldênswaard dat bii hel
opstellen van het BBV in 2004 de heer VerhoêÍ ook reeds de gêlegenheid heett gehad zijn
kanttekeningen bij de niêuwe regelgeving te plaatsên.

. Wij achten overigens dê termen "misleidend" en "boekhoudfraude' zoals dezê door
VeÈoeÍ worden gehanleerd uiterst ongepast, maar begrilpen dal dergelijk taalgebruik valt
onder de vrijheid van meningsuiting."
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Indiea u nog vràg€n h6êft krí{ u contact opnêm€n met do heer R. Lentz, s€cretaris van d€
co.nmissie v@r AEem€no Zaksn, têloÍoon 070-3008564 ot u kunt uw wagon stellon per ê-
mail op hêt adÍeg oÍlÍlbol€idschêndamvooóuro.nl

Mêt vÍien&llike gÍoot,
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