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Bankierende gemeenten
Registeraccountant Verhoef voert al jaren eenzame stÍijd tegen ondootzichtige
gemeentelijke cijfers over inkomsten. Nu krijgt hij invloed in politiek Den Haag
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hoef pottqz€tspitdenopdoo.i ollrstrtrtê
verzwijgrn. Na aoalys€ vao vicÍbondcÍdjaáÍ-
rclcningctr van hondcÍd gpmêcntêÍ, spreett
hij van '€en ho€*noudftaud€ vatr niljardetr
euÍo's' t€n koste vao tle belastingbcláleÍ (zie
oot 'CijfeÍs oÍbctouwbaaÍ' op pagim 15).

Veóo€f vo€n al jaren €€D €etrzsme stsijd
t€gen ondoorzichtige g€mêentelijLe ÍÊtenin-
gen en aÍogaot€ wethoudeÍs van Finarciër,
Sinds koí viDdt hij wcertlank in dc Hiágsê
poliliet- OpneÍkclijk, wrít de ongeschrcvetr
Íegels v€óieden BiBetrhof-politici zich t€
bemocicn mêt lokalc. finaociële kwcstics.

CDA-sraatssêcÍetods loop Wijn (B€lás-
tirgetr) lÍ€cg errd€r ditjaar oog heel bestuuÍ
lijt NêdeÍland ovêr zich heln toen hij dê inba'
ligheid van dê gemeenlen bckeldc. Hij had
uitgerekend dst de lotale lastetr in de afgelo-
p€D tien járr nct 82 pÍoc€Dt stegetr. Dit jarl

cmccnoen zitten op zwoÍt raad, zo wil
hct hrrdÍctkigc voorood.el. Maar
volg€Ds Íegisleraccount Í L0 Ver-

tomt darÍ nog êens 7,3 pÍocent bij. De CDA-
b€windsn D suggerEêrde {tat het krbinct d.
bclastingyrijheid vatr gemc€Dtrmdeo aatr
bandetr wil leggeD. Want in dêzê êcoDomisch
dotrkere tijden z.t het kóinct dc tering Dà.r
d€ DcÍiÀg, maaÍ voêreÍ de gcmec cn huÍ lÀ-
riêvcn sch8rftocloos op.

'ft heb €€ns Íondgekrken in Amsteídam.
Ik ben mê Íot gescluokten van de vooÈccl-
den ltn geld over de balk smijten,' veÍdíl€
WiF in Forun, het blad vao wêÍkgevênoÍga-
nisatie VNO'NCW: Zo bckeldc hij hct potjc
'leuk en spannend' waÀuit projc.ted yoor
nielproblêemjodgerEn woÍder betaatd. Ook
bês{hr€€f hij zijtr ergemis ov€r de I niljo€n
eum perjaar voor een speciale busdicost biÈ
nen de grachtengordel wárÍvan volgcN Wijtr
nicmatrd gebruik naltt.

Wijn dacht dat hij stÍaffeloos zijn gal kon
spuwcn, marr dit lsg toch aflteÍs. Amster-
daln rêag€€Íde wo€d€nd. De VeÍeniging vaD
Ncd€daflls€ GÊmeent€n eist€ in €€n pmt€st-
bÍi€f aatr CDA-p.emieÍ Jan PeteÍ Ballêncode
dat hij Mjo tot dc orde zoo roêpen. YVD-ni-

nistrr G.Íit Zilm vsD Financiën li€t zijtr
stlll$ecÍctlds openlijk valeor 'Wat .wijn

wil, is itr stÍijd net de Íegcls van dc B[ÍopêÁe
Unic.' OokYltDÍninistcr Jobm Renkes van
Biníedandse Zsketr was v€mntwardigd.

'De g.hee elijkebelsstiqtarieveo, daaÍ
mo€t jc met je Haagse potêo varaf blijven,'
b€vdtiSl Keês Vêndrik (GroeDlinks) de no-
Íes. MarÍ het mistig€ vàtr d€ gen€€ntelijkê Í€-
kening€n is weer wél e€tr puDt waaÍovcÍ het
Binnenhof zich nag buigcn. 'Ik heb vsrk
coDlá.t met gem€€n0eraadsl€den van Groetr-
Litrk| die op vÍeend€ dingen soit€n. E€D ge-
m€€nhlijke jráIlek€nhg mo€t io é€n oogop-
slag h€l&[ zijo, máar is dat rooit. wethoudcn
$,uivea hitfuche \Íagcn wcg mêt êcn hautain:
"Volg u ee$t marr eeÍs een cutsus gemeêtr-
trlijke boe.thouding.-

Register|ccoudtantVcÀocf de€dVendÍik
€€D siDp€l€ nethod€ ratr d€ hatrd om itst te
stellen of €€n gem€êtrte ronmelt met è cij-
feIs: zijn dê bar€n hoger dar dc las0en. dan
necmt hct cigen vêrmoged op dc bslans dien-
ovêrÊcnkomstig toe. VÍllen de l$0en hogeÍuit
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dan de baten, dan ldnpt h€t eigen vermogen
met eên b€drag dat pÍêcies gelijk is aan dit n€-
gatiev€ saldo.

Maar hêt iaads€l vatr de gemeentefinaF
cièn is dàt d€ colleges yan Burgerne€sleÍ en'Wethouden 

doodleuk een negatiefsaldo prc
sent€Íetr in combinatie met e€n gÍoeieÍd veÍ
mogên. Of een positief saldo met e€n kÍim-
pênd veÍnogen. V€ndÍil: 'Zo proberen d€ ge
m€€nt€tr tegenvallers te maskeren of kweken
ze heimêlijk reserves.'

Conclusie? 'Vaak gerft de rekeniDg geln
getrourv be€ld vaÍ dê situatie iD €en ge
meetrt€. Dit is strijdig Ínet her Bêsluir Begro-
tiog en Verantwoordbg. D€ accountant mag
zulke stulken niet go€dk€uÍen.' stellen Staf
Depla etr Kris Douma. D€ b€ide PvdA ka
meÍled€n staaÍ ook al in contact met accoun-
taÍt Verhoef €n h€bb€n de zaal in kam€nra-
geD aatrgekaaÍ.

Met onderhoudsreserv€s voor wegen of
rioleÍingen heeft WD-kamerlid Willibrord
van B€êk geen mo€ite. AndeÍs ligt her met de
spaarpotjes die geneentebestuurders aanleg-
g€n om later leuke dingen voor de mensen te
doen. Van Beek 'Een gemeelle is ge€n bank.
Blijft er geld ovê., dan moêten de lokÀl€ lasten
omlaág.'

Van Beek ergeÍ zich aan de gemeentetr
die de hratiês vatr de huizen met 50 proceDt
v€rhogen, mam w€ige.en het bela$bgta.ief
dienover€eDkonstig ie verlageD. Resultaat:
e€n foÍs hogeÍe onroeÍendezaalóelasting
(ozb). ondanks alle beloft€n dat de feit€lijke
lastendruk niet Ínag stijgeÍ. Kan het zijn dat
g€meenten zich zo vooÍbeÍeiden op de af-
schafrng van het g€bruikeÍidêel van de ozb-
b€lasting. waano€ h€t kabinet Balk€nende II
deze zom€r besluil?

De gemeenten kijgen namelijk compen
satie en dàarom lijkt het handig om juist op
het ond€rdeel ozb-taÍiêven nog gauw e€n
spnntje re trekken. Dan katr de gemeeníe later
flinke compensatie claimen. 'Wat dat betreft
kan e€n g€meente hdeÍdaad beter de ozb dan
de to€ristetrbelasting veÍhogen.' zegt Ven
dÍik. Om de comp€nsatie te beÍekênen, kiest
h€t kabinet echtêr een ijkputrt dat een aantal
jaren achter ons ligt.

Van Be€k: 'Ik waarschuw
wethoudefs daamm niet ten
koste van de eigeD burg€rs met
€lkaar te gaan wedijveren om
de compênsatiegelden.' Of zij
dit advies opvolger, is twijf€l-
achtig. Van Be€k Gemeenten
roepeí altijd dat ze pmb€fen te
b€zuinigetr, maal dat het helaar
niet lukt. Meleetr grijp€n ze
naar het middel van de belàs-
lingverhoging.' DeÍ,la voor-
spelt dat de raadsverkiezingen
van volgend voorjaar in het !e
ken staan van de lokàl€ lasteÍ.
'En datis mtuuÍli.iktêrecht.' r

I eo verho€f r58t weÍhe als
L regiíeraccountant bij Van
DieÍ & Co en bij VB Accoun
tants. Door €ên t€ kritische hou,
ding makte hij zijn baan kwijt.
Oveíuigd van zijn gelijk. bleef
hij strijden t€gen de boekhoud-

Amsterdam hield volgens
V€.hoef vorig jaar geen 60 nil

lang van de ozb \Íijwaretr zotr-
der in de Íode cijfen oe belan
den.

Ofschoon ambíenaren het
ninisleÍiê van FinancièD itr
kleine king vêrzek€rfl dat
'Verho€f eeD punt heeft'. li€t
minist€r Genit Zdm dê
Tweed€ Kamer oDlatrgs w€ten
dat hij het niet eetrs is net de ac,

De vvD bewiDdsmaD
houdt staande dat voor de gem€en0eD andeÍ€
boe*houdregels van kacht zijn dan vooÍ paÍ
ticuÍeÍen en b€drijven. VooÍ ale gêmêenlen
geldl niet de mÍnal€ regel dat het saldo van
de wiDst- en v€.lies.ekening (batetr etr lasten)
aan hel einde van het bo€kjaaÍ moet leiden lor
een even gÍote wijziging van het €igen vermo-
gen op de balatrs.

G€meeDtetr mogen al op vooÍhand b€dra
geD to€vo€gen ofonttrÊkken aan d€ financiële
reseÍv€s, Kwestie van lokale democntie etr
gemeentelijk budgetrecht, aldus de ministeÍ
van Finarciën.

Dit privilege komt de ovenichlelijkheid
var dê boèthouding mtuu.rlijk niet ten goed€.
Pikant is dat Zalm voor de 'inschattitrg' van
het EMu-lekoÍl alleÍlêi aanwllende wagên
mo€t stellen aan d€ gemeenten. Hun tekoíen
of overschotten telleD namelijk m€e vooÍ h€t
begÍotiígstekoí van de overheid. Dat mag
vatr de Economische en Mon€taiíe Unie
dechts I pÍoceDt b€drêgen.

Verho€fi 'E€n van de aanvullende vragen
waarop Zalm gla.ag antwoord wil hebbên, is
ho€veel inlomsten en uitgaveD de gemeenten
buiten hun winst, en verlies.€kening latetr.
Daarmee bevestigt de minister mijtr gelijk:
b€dragetr di€ duidelijk in de gem€€nlelijke re
keningen b€hoÍen t€ staan. worden wegg€-
moffeld.'

De accoutrtant, bij wie steeds m€€r wan
tÍouweode raadsleden aa*lopp€n met h€t
verzoek om ook eeís maÍ de bo€Liouding itr
hun stad 0e kometr kijken, heeft genoeg rete-
ningeÍ nageplozeD om !e stellen: 'Voor v€el
gemeenlen kan Zalm het antwoord op zijn
waag bij inij ophalen.'

Minister Zalm blijft echter g€lov€n in de
b€trouwbamheid van de geneentelijke cij-
feÍs- Niettemin gaf hij opdracht tot êen ondeÍ-
zoek naar de controle door accounIant!. Hij
wil onder meer weten waaÍom zij soms een
goedkeurende v€rklaring weig€retr.

'GijÍers on betrouwbaar'
Gmte steden hielden volgens accountant honderden milioen euro's
over: ze kunnen makkelijk jaren zonder onroerendezaakbelasting
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jo€n euro ov€r - zoals de gêmeente m€ldt ,
maar 400 miljo€n euro. Verhoet 'D€ hoofd-
slad koÍ met gemak d€ belasting achler*ege
laten.' De onro€Íendezaakbelasting (ozb) -
de belangrijbte belastingbÍon van gem€ên
ten - bracht 165 niljo€n eum op. Zonder ozb
zou Amsterdam altijd nog 235 miljoen heb-
b€n overgehouden.

D€ gem€ente kwam h de periode 1998-
2003 €ltjaar naar buiten met een klein posi
tief of rcgati€f saldo, in totaal circa 7 miljoen
euro. Verhoef b€cijf€í €chter e€n overschot
over die jaÍen van bijna 2 miljard. In diê pe,
riode bÍacht de ozb in totaal 800 miljoetr op.

Bij de gemeentê Den Haag bednagt vol-
gens de regislemccountatrt de 'bo€khoud-

fiaude' circa 400 niljo€n €uro. Ook Den
Haag kon volgens hem de afgelopenjaÍ€í de
hel€ ozb ovelslaan. VooÍ Rotterdam b€re,
kênd€ Verhoefeen 'fÍaude' van circa 550 nil
jofl euro. Op zijn initiatief deed een PvdA-
Íaadslid aangifte bij justitie.

Andere voorbeeiden: ïlburg (250 mil-
joen), Eitrdhoven (2tn Íniljo€n)en Haaflem
merme€r (250 Íniljo€n). Ook dêze gêmeenten
koden volgens Verhoeí hun burgeÍs jaren-

Hoe veel rekent de gemeente?
Wat u zoalaan de lokale ovehead kwiit bent
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