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Geachte raadsleden en fractieassistenten, 
 
Tijdens de brainstormsessie met raadsleden over onderwerpen voor het jaarplan 2009 van de 
rekenkamercommissie, is door één van de aanwezige raadsleden als mogelijk onderwerp geopperd om 
aandacht te besteden aan de jaarlijks terugkerende brieven van de heer Verhoef inzake de jaarrekening.  
 
De kritiek van de heer Verhoef richt zich op de geldende verslaggevingsregels, opgenomen in het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Derhalve schrijft de heer Verhoef soortgelijke 
kritieken aan alle gemeenten in Nederland, ook aan Woerden.  
 
Wij hebben toegezegd om u te informeren over onderzoeken die in het recente verleden door andere 
rekenkamers naar aanleiding van de kritiek van de heer Verhoef zijn uitgevoerd. Tevens geven wij hieronder 
de reactie van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) op de steeds terugkerende 
kritieken van de heer Verhoef weer. 
 
1. De Rekenkamer Amsterdam heeft in een “Reactie op de brief van de heer Verhoef inzake de 

jaarrekening 2005” enkele van de kritiekpunten van de heer Verhoef gedeeltelijk ondersteund. Deze 
brief is als bijlage gevoegd. 

 
2. De Rekenkamer Rotterdam heeft in een onderzoek bij het jaarverslag 2005 de accountantscontrole 

2005, de bestuurlijk relevante bevindingen uit het verantwoordingsproces en het jaarverslag 2005 van 
de gemeente Rotterdam onderzocht. Door de heer Verhoef is in een persbericht geclaimd dat dit 
onderzoek zijn kritiek onderschrijft, maar de Rekenkamer Rotterdam heeft zich van dit persbericht 
gedistantieerd. Het rapport “Elke euro telt” is desgewenst terug te vinden op de website 
www.rekenkamer.rotterdam.nl. 
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3. Het NIVRA stelt in een reactie op 13 maart 2006: “Voor wat betreft Verhoef: zijn kritiek was terecht 
voorzover de weergave in jaarrekeningen van voor 2004 niet consistent en helder was. Van een 
onjuiste weergave was echter geen sprake, laat staan van fraude. De goedkeurende verklaringen van 
accountants zijn terecht gegeven, hetgeen diverse malen door de tuchtrechter is bevestigd. Het 
probleem lag dan ook bij de verslaggevingsregels, een situatie die inmiddels aanmerkelijk is verbeterd 
(hoewel het altijd nog beter kan).“ De volledige reactie is als bijlage gevoegd. 

 
 
Aangezien de kritiek van de heer Verhoef zich primair richt op de landelijk geldende verslaggevingsregels 
(BBV), hebben wij besloten om dit onderwerp niet in ons jaarplan op te nemen. 
 
De rekenkamercommissie hoopt u dat zij u op deze wijze voldoende heeft geïnformeerd. Uiteraard zijn wij 
altijd bereid een nadere toelichting te verstrekken. 
 
 
Namens de Rekenkamercommissie, 
Met vriendelijke groet, 

 
N.T.M. Persoon, voorzitter                                                              
 
 
 
 
 


