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Accountant Leo verhoefvecht verbeten tegen vermeende overtreding con

WIJK BIJ DUURSTEDE _ AI
vijfjaar bestookr l,eo V€rhoef
collega's die her gekno€i in
d€ huishoudboekjes van
pro\,'rncres en gemeent€n
goedkeuren. Zijn missie lijkr
niet vergeefs: hij siSnaleert
de eerste scheurtjes in het
pact tussen publieke
bestuurders en accountants.

DE BOZE BURGER
ReSisteiaccounrani Leo Verhoef
(56) baseên zijn oprimisne onder
andere op de behandeli.g van de
rwaalf zaken diê hij voor de Raad
van Tucht voor A.countan$ heeft
geb.acht. De voorzirter van de
rlchtraad is Huib willems. Hrj is
ook v@rzitter van de Ondeme-
dinsskamer, die t@zier op de nale
ving van hêr Blrse.lijk werboek
door private bedrijvên. De compta-
bilitei$vooBchriften vooÍ lok,lê
overheden zÍn, waar her 8aàr over
her "getrouwe beêld', seheel iden
nek- Nêt zomin als het ondernemin.
8en roeSêstaan N opbrengsren en
kosten buiren de win$ en verlieÍe
kening te laten, is dát geneenrên e.
provincies ioegestaan.i

willems is volsens verhoêf de
aangewezen man om anrwoord te
geven op de qaaS die z,jn leven
behee6Í: ovenÍeden provincies en
Semeenten diê compiabilireitsre
Sels óóu wel ot niet? Verhoef: De
Jaane(enrngen van lereweS de
meeste Semeenten en próvincies
kloppeó in her geheel nier. c.ore
bedragen worden nieÍ in de winsr,
en-verliesr€k€nióg verantwoord.
Dar is boekhoudfràdê. Verder vol-
doen ook de meesr€ bàlansen in
Seen velden ófweEen aán de daar
aán re srellen eisen. Dar zijn

De eigen ber@ps8roêp, die hem
in 1994 mer rechterltke Soedkeu
rinS uu de beroepso.ganisarie zette,
wil daar niet aan. De reáciies van

t

Leo verhoef: ,De boekhoudfÍaude bij Ahold valr in het oiet vergereten bi; a6bi;deente;;;;;ncies.;

beschoufi Verhoef als venragings
en àfleidinssmatueuwes die voor
hen juNi en aansporins ztn om
doorre gam. Hiiheeftniets meer te
v€rliezen. Als accounránt zijn
i.middels de deuren van b€driiveo
en overh€den voor heh seslorcn.
Ab inrenm manàger heefl verhoef
minder nrssen dd hij zouwensên.'Burge6 wordr vaak een beeld
vóorseschoreld dar de semeemê
kàp bij kas zit. Daardoor moeren
bijvoórbeeld semêenrelijke lasren
ómhoog.In werkeltjkheid is ervàák
sprake van zee. gÍore oveB.boÍen.
Wethouders en anbtena.en vinden
daàr nikr ve.keerd aàn. Die zeg-
8en:dat aaan we de semeenreraad
nier aan de neus hanEen. stel je
voordát ze met plannen komcn om
dat seld un te seven of de ozb re
verlagen. Daar kÍnnen we naNur
lijk niet aàn beSinnen.

verhoeíbeêft bij.Justitie aanSiÍtê
sedáàn ran deze vemeende boek
houdfráde bt de gemeenre
Àhsterdam, die in de afgêlopen vijf

jaar volSens hem is opgelopen ror
€ 2,2 mrd, bij Rofterdàn (€,r40
nln), Den Haag (€430 mln) en
Ute.nt (€lzlo mln). De provin.ie
celderland knoeide dê àfselopen
jareó, volEens vêrhoel voor € 3s0
mln en Noo.d Holland voo. € 320
nln. 'De boeldoudfraude bij Ahold
vah dàarbij i. bet nier.'

De hardnekkigheid van vêrhoea
laar zich verklaren. Tor aan 1989
werkre ik áh accountànt br.j van
Dien+co. op nijn expenise werd
een bèroep 8edàán door ber kan
toor \ts, het woeSere Verificarie
Bu.eau der Nederlandse cêóeen
ren. Ik trofjaanekeóinsen aan die
van seen ká.t klopren, fraar rocb
eêó goedkeurende accountantsver
ldarins kregen. Het la8 in dê liln
van nr.ln opdrachl od daaroverêen
k.itisch gêllid te laren ho.en.

zijn colleSa's waren bet hele
maal niet merhem eens. Hij kon ze
e. n'er van overruigen dàt er vol
g.ns hen nogal wai nier delgde in
de Semeêntellke boekhoudjnSen.

Verho€f raakte gelsolee.d en zjjn
arb€idscontÍaci werd opgeagd,
zonder handdtuk en met e€n kon
tinS op de WW' 'Dat È mij inde.rijd
óverkomên e. dar wil ik nu r€.hr-

Accountanrs beho.en, zo viDdr
ve.hoel professionals re zijn die
met een deskundiEe en objecrieve
blik .aar de cljfe.s kijkeó. voor
prov,noes en Semeenren wêrkten
bij !ts al óiet de beste accoumants.
sinds de eonomische dip van de
.jarên tácbrig hebben ook de àndere
Srote acco!nra.$kanioren de loká-
Iê overheden àls een mogeltkheid
gezien tor vergroring van bun
frark. DááÍoe hebben zij mense.
wegserroklen bi \ts en geneenÍe-
lijke accoumánrsdiensren. In de
loop derjaren heêft dir ror incesru
euze roestánden Seleid. Dar alles
maakt her vandaag voor áccoun
tantskántoren moeilijk re erke.nen
dat mrjn kitiek tere.hr n. Daamee
zorden ze erkeónen dar ze al die
af8elopen jaren hebben zitten
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beschouwr verhoef ak venragiógs
en áfleidinssmaMerwes die voor
hem jutst een amsponn8 ztn om
door re sam. H'iheeftnie6 meer re
vêrliezen. Als áccountanr zij.
inniddels de deu.en ván bedrijven
ên overheden voor hem Sesloten.
^b inte.in nanaSer beêft Verhoef
minderkl8sen dan hij zotr wense..

'Bur8e6 word( vaak een beeld
voorgeschorêld dat de 8€meenre
káp bij kas zir. Daardoor moeren
bijvoóÍbeeld semeentelijke lasren
omhooS.In werkeltkheid is er vaak
sp.ake van zeer grót€ overshoiten.
Werho0ders en ambrenáren vinden
daar oiks vêrkeerd aan. Die ze8
gên: dár gaan we de gemeenÍeBad
meÍ aán de neus hangen. Stel jê
voor dat ze ne! plannen kornen om
dat seld uit te geven of de ózb te
verlà8en. Daar kuónen we nartr!.
lik niet aan beE'nnen.'

verhoef heeft bij jusririê àansiíie
8e<laàn van dez€ vemeende b@k-
houdrraudê bij dê seneenre
Afrste.dam, die in de afgelopên vijf

jae volsens hem È opSelopen ror
€2,2 ntd, bij Rotterdam (€.140
nln), Den HaaS (€430 min) en
Urecht (€140 óln). De provincie
Celderland knoeide de atgelópen
laren, volgêns Verhoeí voor € 3s0
nln en Noord-Holland voor € 320
mln. 'Dê boekhoudftaude bij Àbold
valt daarbij in her niei.

De hardnêkkisheid van Verhoêf
laat zich verkla.en. 'Tor àan 1989
werkte ik als accolnranr bij Van
Dien+co. Op mtn expenis€ werd
een bero.p gedaan door her kaó,
roor \ts, her vroêgere Verifi.atie
Bureau der Nededandse cemeen.
tên. Ik rrofjáàÍekeningen aan die
van gêen kam nopten, maar toch
een Soedkeurende a.counra sver
klarinS kegen. Her las in de lijn
vá. oijn opd.àchr om daàrover een
kitis.h geluid re laten horên.

ztn .ollesat wàrên her hele.
màalniermerhen eens. Hij kon ze
er md van oveíurgen dar er vol
Sens hem nósal war nietdeugde in
de Semeemeltke boehordinsen.

verhoef raakte geisoleerd en zijn
arbeidsconrracr werd opgezegd.
zonder handdruk en net een koF
tins op de !vW. Daris DÍ i.denrjd
ove.kómen en dat wil ik nu recht-

Accouniànts behoren, zo vindr
verbóef, profesionals te zijn die
mei een deskundiSê ên objecrieve
blik naár de cufe6 kijken. Voor
provjncies ên Semeeorên werkrer
bij lts al nieL de beÍe accouótànrs.
Sinds de economische dip vàn de
jaren racbtig hebben ook de anderc
Srore accounràn$kantoren de loka
le ovê.heden als een nosehjkheid
sezien tot ve.srorinS vàn hun
óarkt. Daarroe hebben zi.j mensen
we88eÍokken bt lts en semeenle.
I'jke accounranrsdiensten. ln dc
loop der jarèn heefi dir 1ot incesru
eoze roesranden geleid. Dar alles
maakr her vandaag vóor acco{n
tantskamoren moeil'Jk re erkennen
dat btn kririektêrechi is. Daamee
zoudcn ze erkenn.n dat ze al dic
algelopen Jaren hebben zirren

vc.hoeflaar zi.h óier van de wijs
brengen, ook nier roen her Niwa
poosde hem àáí re klageÍ ht de
Raad van Tucbr, oódàthrj het zijn
rcdes bet beroep in diskediet
bra.hr. Volstrekt kansloos_ Ik treed
op àls bÍrger, niêt áls accountant.
Iedere burger heeít her rechr om
vermeende missrand.ó bij de ovêr
bêid aan de kàak re srellên.'

rot dan blijfr verhoeí jaáreke
nrnScn ván provincies en gemeen
r€n napluizên. Hij he€ír êr een dag-
raak aaó. Ik beb ióbiddels dêjàar
.ekenngen van zón rachtis
gedeenten en provincies bekeken,
van lele al enkelejaren a.btereen.
Ik word er nier chagrijnis van, ook
alvind ik dàt her imusen wel hêêl
erg lans duoft voordar er eindelijl
iers aan wordr sedaan.'


