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GAÁT MU MET oM DUBBELTJES EN KWARBES. WE

HEBBEN HFI O!'ÈR VERSCHIIL€N VAN 5OM5 MEER DÁN

HoNDERD MrLroÊN.' R€c$rERAccouNraNr LEo VER-

HoEF (58) hËEFr vaN HÉr CoNTRoLEREN vaN .rÁaRREKE-

NINGEN VÁN GEMEEN]EN EN PROVINCIES ZIJN DAGÍMK

c€MMKr. ZUN coNclusrE: FR woRDT op GRoTE 5CHML

'wij bre.sen als belasunsbetaleG sêd bijelkaar veEe ijk ons met

êêndee lhoude6 'Met  d i t  versch i lda t je  ê  s  êêndee lhouder  van èen
bêdr t feên k lach t  k ln t  nd iênén á ls je  z le r  da t  een jaa Íeken ing  n iê t

goed s Dat equivê ent ontbreekt in overheidsland.

Nuttg werk, noemtVerhoef het. Kijkêi of de cÍfeÈ koppen en

nagaán otde activiteiten overeenkohen met de cijíeE Zjn vader
hêd een boêkho ldbureau.  De w iskundèe5 op  he t  gymnas um
gál hem êen goêdê básis 'Juist óvêr die wiskunde srruikelen veel

sildentên á.countancy. Een jaátrekening s in pf ncipê een gesoten

systêêm. Maar dê cónsstêntiê ontbíèêkt váák n dé doór mij

bêkêkênlaêrrêkêningên. l-let is mijn vak dat êr snêluii tê halèn.'

Inmiddè s hèêft Vêrhoêí dê jáatrekeningên ván meer dan 150



gehêenten en provincies doorgelicht. De

vier grotê gemee.ten hielden volgenszijn

berekening in dê atgelopei zêven à acht
jaar bijna 5.2 miljard euo ove.In huó jaár

relenihgên deden ze voorkomen a sofdat

circa 1,4 milja.d euro was. Eêi verschilvan

Hoe kán dir? Het hêeft te maken mer

óêchanismen binnen 9emee.ten en
prcvincies. Wethoudêrs roêpen: 'u begrljpt:

er i. geen geld'- Dus die ámbtenaren doen

Leo Verhoef:

knoêiêrs bêzig was. Dus werd ikvan hot
naar her gêstuurd ên doorqegeven als een
hëtê aardappè]. Zó doen we dat a laren,
kreeg ikte hor€n. Dit is êên gemeente/ Leo,

Omdat eÍ náár êigen zeggen altitd we eên
stok is tê vindên om dê hond mêe tê slaan,
wèrd hij in 1994 ontstasen. Hij nah hêt hefr
in eigen hand ên toog naar het p aatseltke

Politlebureau voor èên aang itê van boek-

houdfraude brj sèm€ênren. 
'Donner hàd

me laten wet€n dát dat dêjrÈtê wê9 w:s.

tvlijn zaak kwám tot aan hèt college van
procureuB-9ênêfaá1, maa. het heeit nlets

Evenmin ah zijn kláchtên bt detuchtraad
voor àccountànts. 5 êchts hiêÍ én dêárvond

hij med$tánders. Meêrmalên zát hij bij

een wethoud€r d e zei: Jê hèbt hártstlkkê
gêlijk, maar ik 9a het niët verrêllên aan

de gemeeiterààd want dan bên ik sêen

vêftoeí krabt z ch achtê, zljn brl : Hêt

schandae s veêlgrct€r dán dê boêkhold-
fraude a lêen. Het efge is dat iêdêrêên
het toedêkt. Kijkt de registêfáccountant
metzijn eryaring ln het bedrjísleven nlet
tê ongênuanceerd tegên de dingen à:n?
'k  les  een exêc t  verhaa lneer  En ja ,  d : t
valt dan in èen wereldje dat n êr gewênd

i5  aan exac të  v€rha  €n . lkon ihord  mê
van waardeoordelen. n mjn br€ven naar

9emêênt€ráden staat niet: 'op 
9Íond van

mti máátschappijvisie...', haar €r sta:t: 'die

4s m rjoèn moet 208 miljoen zÍn.'

De naam Verhoeíis inhlddêLs een begrip.
'Já, maar dat Íkttesen metê wêfkên in
plaáts vên voor mir', zegt hj lachend.'lk zit
in dê bokkadè bij De Teregraaí. MÍi pe6

b€richten wordên êr als spam uitgegooid.'
Zo gaat dat mêt dê 'klokkênl! ders' wêêrtoe

Verhoeízich rêken! werknemers die op hun
wèrk êè. errstige misstand constaieerdê.,
dezê aên de orde neden, haar veryolgêns
nu lop  rêkès t  k regen. 'Je  word t  gez ieó  a ls

Het controlerên vánÈátrekeninsen en het
bijhouden van zijn 100 mêgábite wébsitê

mêt 'êeó omvansr i j kdosêr  over  dè  o .sè-

kênd€ boekhoudÍraudes bj de lokal€ ovêF
he id ,  nemen een groo t  dee lvan z in  t l jd  in

bêslag.'lk ben nu bezis mët hêt in beêld

brengen va. de provin.i$. Die hebb€n

een heleboe geld over Oat zijn zo'i bêètje

bêle99in9sc ubs gewoÍden.

Daarnaast g€eftverhoêÍ mêt namê aan
gemeêiteraadsleden cu6ussen b€grotins

enjaatrekening van gemeenten èn provin

cles,'Êen gemee.teraadslld dènkt: 'Dit ls
ingêwikkè d' en durft niette zêggeó dat het

orduidelljk is, maar ik he en het als onzin.
Mjn  verhaa s  hee lhe lder :  eên p lus  eên

Ter ilustratie van de bedrag€n die e.

omgaan n de door hem geconstate€rde

boekhoudrÊudes, neeót hij de onrcercnde
zêákbe lás t ins (OzB)a lsvoorbèe ld . 'De

vêrgêlijking mèt dê OZB geêft het nodige

reilèí aan de getallen. Wa.t de meeste
mensen denker 'ee . ,  twee,  d r le ,  vêe ' .

'Mijn verhaal is heel

he/der: een p/us een

pius een rs drie'

Amsterdam had van 1998 tot 2005 de OZB
kunnên ovê61ààn ên dan ios hadden ze
niet n dê fode cijrec aêzêtên.'
verhoèÍdraait niêr om dê hêrê brij hêer.
'amsterdam hiêld in d € pêriodê bijn: 2ó00

mljoen euro ovêf, têfrll dê gemeente

dëed voorkomên akoí dat 112 miljoen

eurowás. De boêkhoudfGlde bij ahotd

vêfbleêkr êrbi', a dus de resÈteraccoun

iant 'oké, hêi gêd wordt niêt in eigên

zak gêstokèó. H€t blijft e€ens'hênsèn'

voo. het zogenaahde wêlen weê ván dê
gemeente. Mêar in íeite hebbên wê het

ovèr leugên ën bedros en de bêlansên

die bêstaan om dêze sltuaiiê ln stánd tê

houden.' verhoeí is eÍ, zoê s hijzegt, e ke

dag mee bezg: ' kw êên miss tand áan

de ode s te  en .  Én ikwr  rëhab i i ra t€  van

mezef, want ik ben ten onrêchte ontslagen.
De does te  inge.  opene ige i l j kpárê l iê | . '  {

'Het is als een kaartenhuis.

ledereen houdt elkaar de

hand boven het hoofd'

allwal dhó.'n àun bèst. Aan het eind

En tE!itri lÉoÍt dè boêkhouder naar de
rerhóudÊr ríddó hèdedêling dat zê wêé1

ik h@@l íriljós hêbbên ovê,9êhoudên

Maar datverháa gaat de wereld n êt in.'

Dênkzijdê activiteiten van Verhoeí kwamên

er verschillende zakên boven táíê|. zo

saí de Amstêrdamsê Rekênkamêr hêm
gêlijk inzakè hêt ovêGchor ovêr hêrjáar

2005: niet 45 miljoên maar 208 mijoèn.

zijn bêvindingen krijgen ln de p€6 niet dê

aandachidie ze zouden froeten krijgen,

aldus verhoef. Een eênvoudige oplo$ng

is niet voorhanden.'Op het óoment datze

zê99en LêoVerhoef hêêft gelijk', zegsên

ze in feite dát ze in hetveÍleden hun wê

niet soed hebben sedaan. En dat kijsen

de mènsèn binnen die organisaties hh

strot niet uit. Het is al5 een kaartenhu s.
ledereen holdtelkaar de hand boven het

M s s E
Zijn'mi$ie' begon in íeite op de eeBtê dag

datveftoêf blnien liep bijvBAccountants,
het vroegere veriiicatiebureau der Neder
landse Gemeenten, 'Dat was in 1989.lk
zág metéen: dit it een grote puinzooi. Maar

sêèf maáf èêns toê darjè árs ondeskundige

I


