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Lokale rekenkamers of accountants:
wie rijdt een scheve schaats?
Riiden lokale rekenkamers een scheve schaats als zij kiiken naar de
betrouwbaarheid van de jaarrekeningen van hun gemeentenT Dat beweren
Petra van Lange en René Vierbergen in hun bijdrage 'Toezicht door lokale
rekenkamers: een scheve schaats' in Overheidsmanagement 12. 200ó. Aan de
betrouwbaarheid van de jaarrekeningen van menige gemeente schort volgens
Leo Verhoef nogal wat en daarom ook aan de daarbij steevast voorkomende
goedkeurende accountantsverklaringen. Lokale rekenkamers die hiernaar kijken,
zijn dus heel goed bezig. Drs. L,W. Verhoef

e zijn Petra van Lange en René Vierbersen
dat zij zich zo druk maken over het f€it dat
er lokale r€k€nkàmers zijn die zich bezir-

houden m€t de betrouwbaarheid van jaarrekenin$n
van hun gemeenten7 Petn van Lange is directeur van
de inteme accountantsdienst van gemeente Rotterdàm;
René Vierbeqen is dir€cteu van de int€rne accoun-
tantsdi€nst van Den Haag. Zij lijken mij ni€t de eerst
aansewezen€n in een dergelijke discussie. Of rien ,ij die
rekenkam€rs als pott€nkijkers, als een soort 'contro-

leur van de €ontroleur'7 Wat is er mis m€€ als contro-
leu$ word€n gecontÍole€rd, ,eker waar h€t gaat om
zoi€ts belangdjks als de jaarrekening, het verantwoor-
dingsdocument van h€t tem€€nt€bestuur bij uitstek 1

De feiten: d€ jaarr€k€ningen van Rotterdam over de
jar€n 1998-2005 meldden een p€r saldo voordelir saldo
van baten en lasten van € 311 milio€n. In werkelijkheid,
zo w€€s mijn ondeEoek uit, hield RotteÍdam in die jaren
€ 917 rniljoen ove/. E€n v€rs€hil van €60ómiljoen.
Er zijn er die dit boekhoudfraude noemen. De totale
opbrengst OZB, om d€ cijfers enig r€liëf te geven,
bedroeg in di€ period€ circa € 1450 miljo€n. 'Creatief

boekhoud€n' en goedkeurende accountantsverklarin-
sen daarbij maakt€n onzichtbaar dat de h€lft m€€r dan
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genoeg was geweest. D€ jaarrekeniry 2004 meldde een
voordelig saldo van€ 104 miljoen. In werkelijkheid was
€r € 152 miljoen overgehouden. Rek€nkam€l Rotterdam
bevestigde in haar rappoÍt 'Elke euro telt' mijn bevin-
dins'�. Bit deze jaarr€keningen stonden roedkeur€nde
accountantsverklaringen van de interne ac€ountants-
dienst van Rotterdam.

De jaarrek€ninffnvan D€nHaagov€rde jaren 1997-
2005 meldden een voordelig saldo van € 1050 milioen
-waaÍom moet een tem€€nte zoveel belastinggeld
ong€bruikt op de plank laten liffen7 ln w€rkeliikheid,
hield Den Haar in die jaren € 1470 miljoen ovef. De
totale opbr€nFt OZB b€droeg circa € 940 miljoen. Bij
deze jaarrekeningen stonden goedkeur€nde accoun-
tantsverklaringen van de interne ac€ountantsdi€nst
van Den Haag.

De iaarrek€nin8€n van Dordrecht over de taren
2000'2005 m€ldden voordelig saldovan€ 173 miljoen.
In w€rkeliikheid, zo w€es nijn onderzoek uit, hi€ld Dor-
drecht in di€ jaren € 282 milioen ove/. Dejaarr€k€ning
2003 van Dordrecht m€ldd€ een voord€lig saldo van
t  94 mi l joen.  Mi jn onderzoek wees u i t  dat  dat  in  wer-
keliikh€id € óó milioen was. D€ iaarrek€ning 2004 van
Dordr€cht m€ldde een voordelir saldo van € 17 miljoen.
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Mijn onderzoek w€€s uit dat dat in werkelijkheid € 1ó
rniljo€n was. Rekenkamer Dordr€cht b€vestigde in haar
rapport 'Oude gewoonten' mijn b€vindingens. Bij deze
jaarekeningen stond€n goedkeurend€ accountantsver-
klarint€n.

In hun bijdraS€ noemen Petra van lanSe en René
Vi€rb€rgen ook de lokale rekenkam€r van Amsterdam.
De jaaÍekeningen van Amsterdam over de jaren 1998-
2005 meldden een per saldo voordelig saldo van baten
en lasten van € 112 miljoen. In werkeliikheid, Amst€r-
dam in die iaren € 2592 milio€n over6. De boekhoud-
ftaude bij Ahold veible€kt er bij. De totale opbrenfft
OZB bedroeg in die p€dode €irca € 1133 miljoen. 'Cr€

atief bo€khouden' en roedkeuÍende accountantsv€r-
klaringen daarbii maakt€n onzichtbaar dat de hele
OZB in die jar€n ongebruikt op de plank bleef liggen.
De jaaEekenins 2005 meldde een voordelir saldo vàn
€ 45 miljoen. In werk€lijkheid was er € 208 miljoen
overgehoudenó. R€t€nkamerAmsterdambevestisde aan
de Semeenteraad van Amst€rdam mijn b€vindinr,. Het
mas zo zijn dat de follow-up door Rekenkam€r Amstêr-
dam door onvoldoende deskundisheids en d€ bericht,
geving in h€t Parool, aan duid€lijkheid te wensen ov€r
li€ten, het doet aan de bevindiryen niets at

Inrniddels b€l€€k ik de jaairekeninsen van zo'n
200 g€meenten en provincies. De uitkomsten zijn v€r-
biist€rend: all€naal hoogst onbetrouwbar€ €n dus mis
l€idend€ jaaÍekeninsedo.

In circa 15 reprelentati€v€ gevallen klaagd€ ik de
betreffende accountants aan bij de Raad van Tucht voor
Áccountants. Hier onder waren ook de accountants
van Den Haàr en Dordrecbt. In alle Bdallen zijn mrjn
bevindingen bev€stisd. Dat d€ betreffende accounrams
vanwege pÍoceduÍ€€l brodd€lwerk van de tuchtrech-
ter ongestraft blevcn, doet aan de juirtheid van mijn
b€vindinsen niets af 111

De auteurs schdjven dat d€ lokàle rekenkamers zich
niet mogen b€zighouden met de betrouwbaarheid van
d€ jaarrekeninten. G€meentewet artikel 182 2€gt: 'E€n

door d€ r€kenkàm€r ingesteld ondcrzo€k naar de r€cnt-
mati8heid van h€t door het getnccntebestuur gevo€rd€
bestuur bevat geen controle van d€ jaaÍekening als
bedoeld in artikel 213 tw€€d€ lid', waar staat oat e€n
accountant en niet de r€kenkamer de jaarrekening
moet controleren op b€trouwbaarheid en het voldoen
aan de relevante wettelijk€ b€palin8€n, in dit r€val het

BBV In bovengenoemde situati€s was te€n sprake van
e€n controle door Íekenkamers van eenjaarrekening in
de zin vàn 'accountantscontrole'. Erwaswèl sprake van
e€n beoordeling van de toereikendheid van de b€tref-
fende jaarr€keningen; dat past uitstekend in de w€t-
t€lijke kerntak€n van lokale rekenkamers: ondezoek
naar doelmatigheid en do€ltrefÍendh€id. ràarrekenin-
gen die niet betrouwbaèr zijn, ,iin niet toereik€nd, en
zijn ínuikend voor €€n do€ltreffend en doelmatis func
tioneren van een ffm€€nte in al haar geledingen. Der
gelijke iaarrekeninren zijn alleen bruikbad in de open
haard. Overisens lijkt mij de compet€ntievraas in d€z€
kwestie nietde meest spannend€ vraag.

Rekenkam€rs ofaccountants: wie djden een sch€ve

Leo veÍhoeÍ Aoet at jarcnlans ondeÍnek naar de be-
trouwbdarheid van gemeenteliike ianÍekeninsen ën de
dewdeliikheid van de daatbij vooÍkonende soedkeu-
rcnde dceountantsverklaringen. Leo Verhoef was d.co n-
tant. Ziin bevindingen loeÍden hen ontslag op. Meer
over ziín onàetzoek en àjn bevindingen is te. ',tinden op
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