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Het Wijkse balkonne{evan de famllie
VeÍhoef moet het voorloplg zonder nieuwe
veÍflaag íellen. Tot gote spijt van
mevrouw VeÍhoef. Haar man, Leo Verhoef,
heeft het te dÍuk met zijn strijd tegen
onbetrouwbare gemeentelijke en
provinciale jaarrekeningên.'De chaos is
met geen pen te beschdjven.'

AndÍé de Vos

De eenzame

Leo Verhoef
e diehstdoende agente in hetpolitieb!,
reau van Wijk bij DuuBtede wisr niet
hoe ze het had, Watte doên merdeze

strijd van

keurige, nogalvasthoudende màn, die aangit
r. kvam doenvan boekhoudfraudcdoorhet
besR'urván hrar eigen Íadj€.'zê vers(hoor
\an kleur, wisr óietwat ze emeeàanmoest,'
nemoreert LÊo verhoeí met plezieí.'Maar
ui'cindelijk ben ik keurig geholpen.'
\ cÍhocÍ is inmiddeh ook op het Wijkse poli-
bebureau cen bekende figuur. Hij deed e.
JidlaiÍtc van boekhoudÍiàude regen negcn
pro\ incies en gemeenten, te begin.eó regen
rfn,loonplaats wijk bii Duurstede, die bi al
r:rn pncedures 3ls p.oefruin dient. De aanAif
:e. ntn ecn nieurve fase in Verhoefs eenzàme
rnJ d rcgen ondeusdelijke jàanekeningen,
d ie al kidde tot hon.lerden brieveD aan
gemeenten en provincies, en enkeleverloreó
zaken loor de Raad vanTu.ht vooraccoun-
rints ziekàdef) Nu zijn praktij k ak nrte.im,
managei doorde economis.be maláise op
.en laag pi!e Íaar, werpt Ve.hoef zich ,ner
h.rn ietrhde cncrgic op zijMeltuitgercepeó

De kritiek van Verhoefis 5impel. cemeehrcn
cn provh.ies houden inkolníen en uitg.!en
buiten de jàaDekening, goochelen met resêF
ves, subsidiet, voorzieningen cn inveÍeringeó
en eeven dàÀrdoorseeó reèel beeld van de
Íinanciêle 5ituatie. 'Hei is niet dechts een
kwestie vrn gebrek aan trrnsparantie;
gemeentelijke jaarekeninseó zijn onbe
ttouwbaaf. De c,jfers kloppen nict. En de
áccóuntants ke!ren ze goed.'
Verbocfs stnjd tegeó de ondeuAdeli.jkc
gemcenteujke jàar.ekening datee( van eind
Jaren tachtig, toen hij in dienst trrd bÍ
accountantskantoor \ts, het voormalige Veri
flcàticbureau NedcrlaDdse gêheentcn,
inmiddck opgegràn in Deloitte&Iouche. De
chaos dic ik daarzag, is mergeen pen te
beschrijven coedkeurende accounranrle.kla-
rinsen bij jaarrekeninscn dievanaeen k.nr
klopten. lk kwam uit het bedij fsleven, was
geweDd hoc men daar mct jaamekeningèn
onAing. Maarnee,kreegikte horen, dit i\ dc
overheid, daargaát het heel ande6.
VerhoetLrok alsnelaaó dc belbij zijnba,cn,
maarvond gecn gehoor. zijn conrinne kritiek

Ídrd hnDDh.ld

maakte2ijn positie onhoudbaar. In 1994
werd hij ontslagen bij Deloitre&Touche.
VeMijtbaar, oordeelde de kánton.echter,
want Verhoef wcrd op zij n ww-uitkering
gekort. Sindsdien is VerhoeÍactief als inrerim-
mánager, want als accountanr komt hij
nergens áán dc bak. 'Het is niet één accoun,
taDtskantoor dat aao deze praktijken
meewerkt, ze doen het allemaal. En de ambte
lijke topdoeteráán mee. Niemànd durfr her

Behalve Leo Verhoet Hij vraastjaarrekenin-
gen op bij gemeenten en provincies en zer
2ich meteen kopje koffi€ aan zijn bureàu op
dê entresol in zijn woonkamerdie ah kantoor
fungeêrt. Opde grond liggen in keurige
stápels jàànekeningen van diveBe gemeen tên
eD provincies. Eerste strp: het vcrgelijken vàó
het saldo vàn de winst en verlieÍekening met
heteigen veÍmogen. Als die niet overeenko,
men weet vcrhoefvoldoende: erzijn baten en
laÍen briteo de jaarekening gehouden.
'Binnen vijfminuten zie ik ofcr iers nieÍ klopt.
VeNolgensga ik cen paaruur aleken hoe die
baten en lasten verantwoord worden. Her

'Cemeentelijke jaarreken i ngen zijn
onbetrouwbaar. De cijfers kloppen niet'
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seld Nis ik niet, maarde verantwoording
, rnbreekt dikwijls. Sons moct ik Íhate.en
, nn de coDÍructies die worden gebruikt, fta!r
het tr natuurli.jk eigcnliikom te buileó.
\ls Verhoef eenmaàl heeft gevonden waarde
ilruren zitten, Saat er ecn briefuit naardc
rÈDreenteraad of provincialc staten. Iic brict
r:r 5 r rDdáárd in zijn computer, allecD namen
j bedragen hoevenwo.den aangcpu\t. soms
i.rdt hij gewlagd oó litleg Ie geven a.n
:enrccnteraadslcden, ot 2elh wethouders en
roofdcó finan.iên. Maarnog niet één
{.meÈnte heelt de boekhouding wezenlijk
rangepast a1sgelolg!an zijn kritische kantte
krnrngen. lk heb wel eens een wetboudef
{ctprcken die óe belemáálgelijk gá1. Maár
h,i decd er nieLs mee: Als ik bij de ráad
!)rgeeídrt we het niet goed doen, beD ik
biinen tien nrintrten wethoudeÈaf. wantdie
I Ji rrekenins k wel ooder mijn veranrwoordc-
Ll kheid tot ÍaDd gckonen.' zo houdcn
J Drbtenaren, accountants en politiek verant
\oordelijken deze werkwijze in stànd. De
È nige die het zon kunnen aanpakkcn is dc
,jemeenteraad. Maar gemeenteraadsleden
?rjn of helemaal Diet seínÈressee.d injàarè'
kcningcó, oíze hebben er geenverst.ndván.'
\\'Í Vc.hoeÍ het meest dwarszit is dat de
btbokken r.countants een naar zijn mening
i. { È recht beroep doen op de comptabiliteite

,ooNhrilten er de vermeende verschillen
: r$en o!erheid en bedrij fsleven. 'Niemand

,nrkent drt er báien en lásten buiten beeld
rl,l\en, Nraf het mag zo, dus we doen het
ro is de redenering. Nu gebeuren er wel
I egehj k dinsen die ook volscns dc coInptabi-
)ritsvoorc hrifteo n ict ftdgeo, mà!r kx
laan'rn; bctrouwbàaiheid is iets aóde6 dao
.inrpehlcgvoldocó uó dc.cgeh. Hct is de
:iak ran ccn accorntant om duideliik, dar wil
/.gscn, bcsrijpclijkvoorcen leek.rl5 hel
r.n,ddeldc raad\lid, uiL te leggen,hoede
r inan. i . [ ' \ i tur i ie  i ! . l ] r t  kàn in  rwint ig  prg i
nn s Ir1 pliJts dáiNán worden vohtrekt
'r r o€sukelrjke boekwerkeo van honderden
! lJd, ijden gepresenteerd, waar mutaties in
:c.cnes briten dejaanekenins blijven, sonrs
^iddcfdar er een toelichdng bijÍaat. Dan
I,rdl€ $elzeggen datgemeenten eo bedrijfs-
:i.n niet Der elkaar te verselijkeo z'jn, maal
..:r I.ountant die daarmcc akkoordgaat, is

. rn, I  onpn, lc$n,neel . '
. - . .  nuNe rcgels in hetBcdui t  B(-grot iós

. .:rn h\ oordins (BBv) vetur.ht Verhoef
.  . . . : \ f rbercr iDg.  DenieuweklereDvrn
.  , .  : :  notmt h i jhetBBv.  Hi j  z ie tbet  in

lfuistocht in ciifers
Ong€veêÍ z€ventig jaarrek€ninSen h€eft
têo verhoef iÍmiddelr gecontrole€rd op

zt'dar z.lcr hr.|n.r .r voor d.
R..d v.||rudÍ
DaàÍvan wat d€ €€Í5t€ t€8€n VeÍho€f relí
omdàt hij zÍn kÍiti€k op de .ccountànt
van Wijt bij DuuÍstede niet e€rí had
overgÊbÍa(ht op de accountant z€lf.
verhoeíwon die zàaL omdat hÍ zÍn
lÍtdel als buÍEêr hàd gÊulL van de viií
tien zalen dle Verhoeft€gen de ac.oun-
tana van w-tk bÍ Dl]u|5tede ïê1, D€n
BoÍh, Hengêlq UÍeót AmêÍsfooÍt
ZaànÍad, Dên Haagi DoÍdÍe(ht ên d€
pÍovin.i€s UtÍ€chL NooÍd- en Zuid-
Hollànd en celdeÍland àanspande

eerste plaats als eeD redactioDele aanpa$ing
!an de Co'nptabilireitsvoorÍhriiteo. Sommi-
ge fouteo worden be6telcl, andercgciotrod!'
ceerd. 'Het BBV is een gemiste kans, het biedt
geen garantie dat jaarekeningeD ntr
betrouwbaarder wo.den. Niet alle leenÍes

Hocwcl Verhoef inmiddels aangiftc hceft

sedàu van bockhoudrfaude. bes.houwl hij
.le wijrc wufop seft eentcliike jà.trekenin
grn td \trnd koden, eerder rls onbet!ust
grklLtrrsrl dan a1\ borc opret. rtáldereD
kínócn /c  ook r ló ier .  Nl ! . r .het  i \  n iet  u i tge
noren d!tjc ftel hc( bockhdudkundig
geklungelde deuropen zer voor anderknoei
werk, wé1 met boze opzet.'
overbetwááromvanhetgekhngel ishr . tn iet
zo uitgesprokeD. Wellicbt is het dc nciging
lrn ambtenarenom tepottcn cn bedragen
buiten het zichtvan de raad te houden.
Imners, rn de meestejaarrckcninscn die
vcrhoef ondeEocht doen gcor.cnrcn zich
arnrer!oordan ze z'jn. Anrterdam zou
volgensVcÍho.f in d( p.riodc l99il-2ool
lielst I ,7 miliard eurc un ióko,n(eo buiten
de juÍrkrning hebben schouden, tled Haig
400 miljoen, Noord Hollard :130 NiljoeD.
'À.lisschjen zijn .Nbtenrkn bang dat ah die
bedragen bèkcnd worden. de geNeenteraad

w€g€ns het buiten de relening houdên
van baten €n laÍen verlooí veÍhoef er
één w€8€ns e€n proc€duÍ€íout. viÍ and€-
rê zàken v€ÍlooÍ hij omdat dê Raad van
Tucht weliswaaÍ eÍkend€ dàt eÍ bàtên en
làsten buiten de jaamkêning waÍ€n

8€houdên, maar dat dit wàs to€g€rtàan.
Vorigê wêek lpê€lde d€ zaak van veÍioeí
tegen nog eêns neSen accountants,

ElÍ aanSlÍrêr wÊfËni

bo.ld'oudÍÍ.ud.5
Iegen wijk bjj DuuEtede, Utrccht,
Amíed.m, D€n Hàà& AmeutooG Zaàn.
stad, Ti€len deprcvinciesNoord. en
Zuid'Holl.nd, tÍre(ht en C€lderlind
he€ít Veóoef bij de politie aangifte
gEdaàn van bo€khoudíÍaud€.

erallemaal lcukcdingen van wil guó doen.'
Wln t eífrd op hct besruur v.n gemeente en
proviócie heÈft de wiizev.n boekhoudeD
nrlurlijk wel. 'EÈn gemeente die zi.h
amcrvoo.doet drn'ic is, r.leerderde ozB
lcrhogcn. fn dn.r.hcrttde btrrgerlast !rn.
Bricvcn àaó dc ói.Àtc6eo de I weede
Kàóerheètt verboet ges.breven. íJok daar
'net wenrig succes. De woordvoerdes
Birnenlandse Za keD in de Kamer konen
zelf vaakookweer br.l gemceotcn cn provio-
cies !aDdaanwaarze ditsoortjaamckenin-
geD bebben lateD pa$ereD.'
Maar bet gevecht tegetr de bierkaaj gaat
voort. terhestcl is Vcrho.f5 bclugnj kÍc
drijlireer, mcerdan frustrutie. Drt wrs hct
in her bcgnt nnsch ien wèI, mrar Du niet
ftccr.lk r.u grààgweer un de drg willen
ió dit !rk.lk ben rccountint, drarligt mijn

'verhoef is i,rDiddelseeD begrip bij
(geóeeórelijk) .ccountro ts eD aldeli'raen
fin.n.iên. soD Èigen kuDnen zijn bloed wel
drinkeD, enkele gemeenteD weigereo nog
met henr te conrmuDiceren. vcrhocfis zclf
ook a laangeklaagd voordc Raad vanTucht .
De een nransknrÍtoch t bl,j ft n ict onopgc-
mcrkt. Tot !irotc tevrcdenhcid van veihóei,
d ie e lke Ícun betLr ig ing,  hoc k le inook, . ls
een Norele oveNinningziet. Het wccldje
begint aardjg in rcp cn roer te rakcn. Hct
gart nog ern kccrgord koncn, d..Nàn beó
ikovertuisd. Dus werpt vèrhoetzich elke
drg wee.op eeo nieuwe kwestie. HeI onder
houd vin Htrize verboeÍ nroet ervoorlopig
loor wijken. M ijn vrouw vraast me waarom
ik niet even lekker het balkoDnetje

je de deur open

' \4et boekhoudkundig geklungel zet
voor

\h i lder  nu i l  zoveelr rd heb,  nFÍ  rk  A
hebherhrer  veel re. lnr l  mee r  a rander knoeiwerk, wél met boze opzet'


