
J aaruekeningen vol fouten
Behaluz Zuid-Holland zíjn

ook wle onilere 2emeenten en

p rc vinci e s o n z o rgvul il ig
geueeí in hrnf anriêle
vmlaglegging, betoogt

L. VethoeJ. Een
auo un t a n lsv er kl aing b i e.l I
geeh ehleele g.trdntie. Nieuwe

afaíres hunnen volgens hen

níet uítblíjven.

DE ÁFFAIRE vàn de bankiers-
praktiiken in zuid-Holland had
niet alleer t€ mak€n met geheiEe
bêsluiten en íal€nde controle,
mrar ook met simpelweg €€n 8e'
brek ae aandacht van politieke
b€stuurders v@r de fnanciële as-
pectcn \án hun provhci€ €n ge-
m€€nte. Die weÍd g€voed door dc
Hmewnd sl€chte finmcióle vêr
llagsqins door die overheidsli-

Dê iaarekening 1998 var Zuid
Holed, die al in april beschik-
basl was, liet in de balans rien dat
de vordêringên waren opgelopen
rnr 400 milioen naar 820 milio.n
gulden en d€ schulden ru 940
milio€n naar 1350 niljoeD sulden.
Was ni.mand dó eÍlreme omvang
en toenme En de bedngen €n de
oprdlend karige toêlichting d!ar-
bii opgcvallen, oí wBs het zelG zo
drt ni€nand de iaarr€kèrins €cht

Di€ taarrêkenin8 1998 van
zuid-HoltDd bestáat uit 450 pa-
gii'a'r booÍdevol ook voor gê
schoolde lêzers oDb€srÍpelijke
ciifer8 en tekstên, vols&ekt Íoute
en v€el t€genstrijdig€ infornati€.
Dit tl18 mmkt dai êen .rrtenlid of
gêneentenads[d die a.n e€n der-
seliike jaarÍêkenins b€sinl !l snel
ontno€died Íaalt en êmee op-
houdt. Dit kohr dé d€mocntische
controle niet len gorde. Nog er'
8er: dc foute idoÍnatie rt ieder-
€€n'totaal op h€t verkeerde been.

Zo zêgt de ÍÊkêning 1998 wn
zuid'Ho ud ên 6k de Énbie-
dinglbricÍ dsaftii, dat eÍ êcn sddo
mr bat€n m lat n i! rian 41 mil-
jo.n guldên. Maar zondet dat de
lerer vsn de iaanEkenins dat in de

gal€n heft, zijn er brten en lasten
buiten de rekening echouden en
zijn er bedragen in de rekening
opgenoinen di€ nel baten €n la!'
len nieb le Inaken hebben. In
werk€liikheid is er slechts êen sal
do van 17 miljoen suld€o. En wái
verd€r t€ denken van ontbrekende
ah.hnjvin8slateD, rentelasten
over niet bestaande schulden, te
hoog weergêgeven verplichtins€n,
oí zelG compleel ontbrekende
verplichtinsen? De itrekenins
zel laat, na ênig sp€urweÍk, zien
dat de ontbrekende baten eo lar-
ten samen met dc ten onrechte
opgenom€n bedrag€n circa 190
miljoen suld€n bedrasen.

Mêt de iaaÍrekening 1997 vaÍ
Zuid-Holland was het niet beter.
Het werkeliike seldo bedÍo€g nr
alw@r enig opt€l- en afl.€kwerk
niet 25 milicn, zoals de rekenins
aDs.f, mad 74 milioen sulden.

over de iaanekenins 1997
schreí ik in december 1998 aan
Rovincial€ Staten van Zuid'Hol-
land, over de iaan€kenins 1998 in

saldo eindisen van (alwer) der-
tien milioen, .eNijl het in werke-
lijkheid sl€chls 2e3 miljoen w8s.
Noord Itollud sloot de rekening
1997 af met €en saldo van negen
nilioen, hoewel het 415 milioen
m@st zitn! Noord-Holland pre'
senteerde rêntelasten van 17 mil
j@n ov€r leningen die in werke
lijkh€id niet bestad.

En wat t€ denk€n vên de ge'
woonte die NooÍd-Holldd,
UtÍecht en zuid'Hollmd hebben
om van activil€ilen di€ wél be-
g.oot mren her om enige r€den
niet zijn uitsevoerd, toch koí€n
op lenemen, zodat h€t lijkt ofdie
activit€iten toch ziin uitgdo€rd?

Gem€enlen doen het niet m
ders. Het geneent€bestuur ve
Utrecht besloot dat de r€kening
over 1997 moest eindigen mer een
saldo ean twee milio€n d@r z€
venlien nilioen ad bsten en las-
ten buiten h€t zicht le laten. In
199E gaat het no8'bete/: in plaats
van in de rekenins het w€rkefiike
nêsatiev€ saldo van 178 nili@n te

hetzelfd. laken een pak. Ik h€b in
de afsêlopen iren de terrekenin-
gen van h€€l wat gemc€nten en
provincies bekeken. Goed€ h€b ik

Overál word€n balen en l$ten
buit€n zichi sehouden - en in
meer oí mindere nate troí ik de
íouten aan die zuid'Holland ook

opvÀlleDd is dat biial diej.aft
keningen goedkeurende accoun
lanllvêÍklaÍing€n ran alle grote I
kanioren slaan. Ho€ het to€zicht l
door het ninislerie vd Binncn
lsdse zlk€n op p.ovinciB
we.kt weten we sin& de bankier
safraire van zuid-Houand. Hoe
het toezicht door provinci€s op
gemeentên a'erkt, kunnên we

Nagencg alle hieÍvoor ge
no€mde gemeenten en provinci€s
h€b ik miiD bwindinsen oiteoeds
voorselegd. ze verwiizen aleínaál
naar dê goedk€ur€nde accolln-
tnntsverklarine; het Íeit dat de toe-
zichthouder (hinistede c.q. pro-
vinci€) h€t all€lnaal wél scd
vindt, en dat andercn het ook ,o

Vahaf iuÍ 1997 prcbeer ik hèt
bestuor van het NIVRÁ (Ned€r-
lands Instituut van Rcgislemc-
countaÍts) t€ overtuigen van het
bestaan van bovensb.nde problè
men. Het b.stuu weDí hier niet
op in te gam. Vanal dechbd
1997 prob€er ik d€ mintuter \rJl
Binnenlandsc zak€n te oveÍtuí
gen van het bestad vd boveD-
stadd€ prcblenen. Mijn brisên
worden inhoudcliik niet bemt-

Met d€ begrctingen waarin en
wrrrm€ê provinciê en gem€€nt€-
besturen d€ koers uitzett n voor
kon.íd€ jdn, is h€t nèt e dre-
vis sestcld als met d€ jasrrÊkenir-
gên. M€t b€hulp vd d€ze bcgm
lingen en iadekenins€n wordt
€chter wel lokaal Nederl.Id bê-
stuurd, woÍdt b€slist over de
noodzaak b€laldngen te r€rhog€n
en wordt beslist ovéÍ hêt r€l of
niet doorgËan van al dln niet
noodzikelijke activiteiten.

In dit klirnast kon eerr praktiik
als in Zuid-Holand uitêÍsárd hecl
go€d ontstàan. Het wchten ir op
en volsende á.flaire.

LW, vcóo.t l. ..d*É.@u'lm

Provincie Noord-Holland
presenteerde rentelasten over

niet-bestaande leningen

áuguíus Tot op hed€n ontving ik
sl€chts de mêdedelins dat mijn
brieí van decemb€r vorig iaaÍ was
zoekgeraakt, maar inmiddels

Zuid Holldd h se€n uiizonde
ring. zeeland presenteerde over
1997 êen voordelig saldo van drie
nili@n, t€Miil er in we.keliik
heid een negatieÍ saldo ws van
acht milioen. Ook hier dezefde
t€korlkomin8€n als in Zuid-Hol
land, zoals fictieve r€ntelartên van
zevên miljoen gulden over niet be
staande lening€n. De provincie
Utr€cht deed h€t over 1997 voor-
komen of er €en voord€li8 saldo
was vm d€íier nilio€n guld€n,
tePiil er in wrft€liikheid een te-
kort van ren miljoen sulden wa'.
Dêre|Idê provincie liel d€ reke
niÍg ov€r 1996 met en voord€lie

ionen, pres€nt€eí het gemeent€-
bestuu. een positi€f saldo van 26
milio€n. Ámhem over 1997: een
negatieí saldo van vijl miljoen, t€r
wiil er in $,erkelijkheid en posi
tieí saldo wn vijftig nili@n w,s.
Breda over 1998: *n positief sal-
do vs Erticn Ínili@n, terll''ijl
het werkêuik. saldo van dê baten
en de láíen een rnilio€n n€gatief
isl En vrst te denken vd D€n
Heg over 1997? D€ rekeDing
sloot met €en saldo vu 989 mil-
ioen, naar 460 milioen aan baten

Am€rsfood, Ànstelveen, Apel-
doom, Eindhovên, Hrslem, Hee-
rcnveen,'s'HeÍtogenbos.h, Hou-
t€n, Lid€n, Middêlburg, Nmr
den, Nieuwesêin, ïrel wiik bii
Duuistede (nÍn €is€n woon-
plaats), Z€ií, Zwoller overal van


