
Leo VerhoeÍ: Eigen belang, belang van vriendies, partiibelang, zeg het maar...

'Het is een knoeiboel'
Accountant Leo Verhoef beschuldigt gemeenten en provincies
van boekhoudfraude

Veelgemeenten en provincies houden ieder
jaar meer geld over dan de burger wordt
verteld. In de financiële jaarrekeningen
is hierover niets terug te vinden, Volgens
accountant Leo Verhoef toont de krediet-
crisis aan dat provincies heel veel geld op
buitenlandse banken hebben staan. Rara,
hoe kan dat, vraagt hij zich af,
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Het kopje koffie dat wordt íngeschonken wordt gefinancierd door de
bijstand, meldt Leo Verhoef in zijn huis in Wijk bij Duurstede. Zijn laat-
ste werkgever was een groot accountantskantoor dat jaarrekeningen
van gemeenten en provincies controleerde en voorzag van goedkeu-
rende accountantsverklaringen. "Al vanaf dag 1 zag ik dat die jaarre-
keningen niet klopten en dus ook de goedkeurende accountantsver-
klaringen niet. lk zei er wat van maar daar waren ze bij dat kantoor niet
blij mee. Met als eindresultaat dat ik na vijf jaar via de kantonrechter
eruit moest. En een andere baan was niet zomaar gevonden, want ik
stond inmiddels bekend als die Verhoef die de vuile was buiten hangt.
Met mij gebeurde wat met menig klokkenluider in Nederland gebeurt:
je wordt onthoofd. Vandaar dat ik nu in de Bijstand zit."
Hij vindt het jammer dat het zo gelopen is, maar heeft geen moment
spijt van zijn keuzes. "Het is toch mijn taak als accountant te melden
als er niets klopt." Het was wel het begin van uitvoerig onderzoek door
Verhoef naar de jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Met
schokkende resultaten, allemaal keurig gerangschikt op zijn website.
Want vrijwel alle gemeenten en provincies sjoemelen met hun winst-



financië

en verliesrekenin-
gen. Ze hebben

volgens Verhoef

vaak meer geld

over dan daad-

werkel i jk in de
jaarrekeningen

wordt gemeld.

Het gaat om
miljarden euro's.

"Bij veel gemeen-
ten is het dus niet

noodzakeli jk om de
OZB jaarlijks te laten stij-

gen of ondernemers allerlei
belastingen op te leggen onder het mom van 'sorry burger, we zit-
ten krap bij kas'.
Jarenlang benaderde hij polit ici, collega's en journalisten. ,,Op

gemeentelijk niveau kom je vaak politici tegen die helemaal niets
snappen van de Íinanciën. Zo'n jaarrekening is te ingewikkeld vinden
ze en een accountant
heeft het goedgekeurd,
dus het zal wel goed zit-

deze persoon opeens een telefoontje van een bevriende politicus,
toevallig een burgemeester of gemeenteraadslid. En dan hoorde ik
niets meer."

Maar nu keert het tij, zo voelt de accountant. De kredietcrisis heeft
immers naar boven gebracht dat veel provincies en gemeenten geld
op de lJslandse bank lcesave hadden uitstaan en dat in een klao
kwijt waren. "En waar komt dat geld vandaan vraag je je dan af. lk
zat te wachten op deze ontwikkeling. Want nu wordt duidelijk dat
provincies en gemeenten wel degelijk meer geld binnen krijgen dan
ze uitgeven."

Ondernemer betaalt dubbel
Ondanks dat alles is de accountant verbaasd dat er nog steeds niets
gebeurd is. "Eigenlijk zouden burgers en bedrijven tegen gemeenten
moeten zeggen: hier met dat geld. Want let wel, er ligt daar ook
veel ondernemersgeld. Een ondernemer is namelijk zowel burger als
ondernemer en betaalt soms dubbel belasting. De motorrijtuigenbe-
lasting bijvoorbeeld, daarvan gaat 40 procent naar de provincie.,,
"lk heb ooit eens met een Kamerlid gesproken die direct tegen mij
zei dat ik deze strijd niet via de politiek ga winnen omdat er te veel

belangenverstrengeling
is. Veel polit ici wil len
carrière maken en als
ze dit aanpakken, dan
kunnen ze die carrière
wel vergeten. Destijds

geloofde ik die politicus niet, maar ik ben er nu achter dat je dit alleen
kunt winnen van onderaf, via de belastingbetaler. Want geloof me als
ik zeg dat ik vrijwel alle politieke partijen hierover gesproken heb.
Allemaal gaven ze me gelijk, maar niemand deed er iets aán.,,
Verhoef hoopt dat de kredietcrisis mensen eindelijk doet nadenken
over hoe gemeenten en provincies met hun geld omgaan. ,,Bij Ahold
in Zaandam is het de vraag of er echt sprake is van boekhoudfraude,
terwijl daar oud-bestuurders strafrechtelijk worden vervolgd. Maar
iets verderop in Amsterdam zijn ze op het stadhuis minstens zo fout
bezig. Daar houden ze over de periode 1998 tot 2007 zo,n 2,6 miljard
euro achter. Voordat ik het graf in ga zet ik dit recht. ((

Verhoef heeft de resultaten van zijn onderzoek met'naam en rugnummer'

uitvoerig gepubliceerd op zijn website www.leoverhoef. nl.

:,.--ft*ï

'Allemaal gaven ze me gelijk, maar
ten' Dat zijn dan onze niemand deed er iets aan.'dames en heren volks-
v e r t e g e n w o o r d  i g e r s .
Maar iedereen houdt toch ook thuis zijn huishoudboekje in de gaten?
En ik vraag me ook af of ondernemers wel eens een blik werpen in de
gemeentelijke jaarrekening. Zij hebben daar best kijk op en zouden
ook moeten zien dat er iets niet klopt. Meestal gaat het puur om het
rangschikken van de cijfers en je ziet het werkelijke beeld. Eigenlijk
zijn gemeenten en provincies te stom om een goede boekhoudfraude
op te zetten". lacht VerhoeÍ.

Muur
"lk stuitte vaak op een muur en die muur bestaat vooral uit mensen
die er een verborgen agenda op nahouden en die allerlei redenen
(kunnen) hebben om niets aan de misstand te wil len doen: eigen
belang, belang van "vriendjes", parlijbelang, zeg het maar. Als ik dan
sprak met een Tweede Kamerlid en ik had hem overtuigd dan kreeg

Hoogleraar: 'Verhoef heeft een punt'
Volgens emeritus hoogleraar accountancy Hans Blokdijk heeft Verhoef altijd een punt gehad met zijn beschuldiging dat gemeen-
ten en provincies geld achterhouden. Hij benadrukt echter dat gemeenten en provincies tot een paar jaar makkelijker geld ron-
den achterhouden dan tegenwoordig. Nieuwe wetgeving maakt dit moeilijker. "Toch is het voor veel gemeenten nog mogelijk in
een persbericht een bedrag te noemen dat in bepaalde zin klopt en ook een erg gewenst bedrag is. Gewenst in dte zin dat je
bi jvoorbeeld bepaalde belastingen kunt verhogen. Dat dit  niet alt i jd klopt kun je al lemaal wel zien in de jaarrekeningen, al leen zi jn
er maar weinig mensen die deze uberhaupt inki jken. ' ,
Dat gemeenten en provincies meevallers niet altijd melden kan Blokdijk zich ook wel weer een beetje voorstellen. ,,De politiek wil
dergel i jke meevallers alt i jd direct gebruiken voor bi jvoorbeeld de aanleg van een park. Maar die part i jen houden er geen rekening
mee dat het onderhoud daarvan ook jaarlijks geld kost. Je kunt dat geld maar één keer uitgeven. Dus gemeenten en provincres
verstoppen dergelijke meevallers. "
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