
Ontbrekende accountantsverklaring 

 

Buurtcoöperatie de Eester is de afgelopen jaren snel gegroeid, mede als gevolg van het feit dat wij op 

verschillende manieren gemeentelijke financiering hebben gevonden. Voor een deel gaat het om min 

of meer structurele subsidies (onder meer voor huisvesting, coördinatie, BuurtBel en BuurtBalie), 

voor een ander deel gaat het om incidentele projectfinanciering. Het gevolg van deze groei is dat wij 

qua overheidssubsidies de grens hebben gepasseerd waarboven de gemeente voor de definitieve 

afrekening een accountantsverklaring verplicht stelt.  

Na het sluiten van de boeken van de Eester van het jaar 2019 zijn deze ter controle voorgelegd aan 

een accountantskantoor. Net zoals dat met de controle van 2018 het geval was, heeft de accountant 

een aantal verbeteringen voorgesteld die wij ons zeker ter harte zullen nemen en voor een belangrijk 

deel al in de administratie voor 2020 hebben gerealiseerd.  

Maar er vloeien uit de verantwoordingsvoorschriften van de gemeente ook eisen voort die eerder op 

de maat van grote professionele organisaties als Cordaan en HVOQuerido zijn gesneden dan 

uitvoerbaar voor een bewonersorganisatie als de onze met een grote mate van vrijwillige inzet. Daar 

wringt nu precies de schoen. We zijn met de Buurtcoöperatie begonnen omdat we het belangrijk 

vinden om in onze buurt verbondenheid en verbeteringen tot stand te brengen, niet om een steeds 

omvattender administratief controlesysteem op poten te zetten.   

Dat probleem hebben we al eerder bij de gemeente aangekaart en ook onze accountant worstelt er 

mee. Hij moet ons toetsen op criteria die voor dit type bewonersorganisatie niet precies passend zijn,  

maar hij kan niet anders dan constateren dat we er dus niet helemaal aan voldoen. Dat is de reden 

waarom hij uiteindelijk geen goedkeurende verklaring heeft kunnen opstellen. Wel is hij bereid om 

zich samen met ons tot de gemeente te wenden om daar in gesprek te gaan over het feit dat 

bepaalde eisen en voorwaarden die de gemeente verbindt aan de financiële verantwoording van 

burgerinitiatieven en bewonersorganisaties in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn.  

Wat voor het bestuur van de Buurtcoöperatie echter het allerbelangrijkste is dat de accountant 

tijdens zijn zeer uitvoerige controle van onze boekhouding geen enkele onrechtmatigheid heeft 

aangetroffen. De uitgaven zijn allemaal verantwoord. In essentie is er dus niets mis.  

Het probleem waar wij steeds tegenaan lopen (het speelde ook al bij de accountantscontrole van 

2018) reikt daarmee ook verder dan alleen Buurtcoöperatie de Eester. Als de gemeente Amsterdam 

blijft vasthouden aan het beleidsuitgangspunt dat deze bewonersorganisaties een belangrijke 

maatschappelijke en democratische waarde vertegenwoordigen, dan is het zaak  daar een vorm van 

financiële verantwoording voor mogelijk te maken die past bij de schaal en aard van dit type 

organisaties. Daarover gaan we dus het komende jaar met de gemeente in gesprek.  

Dat moet een vorm van verantwoording zijn waar niet zozeer gedetailleerde protocollen en 

uitvoerige procedures voorop gaan, maar waarin hanteerbare eisen van zorgvuldigheid en 

rechtmatigheid centraal staan. Want in die opzichten is op de financiële administratie van 

Buurtcoöperatie de Eester niets aan te merken, daar is iedereen het over eens. Daarom gaat het 

bestuur van de Buurtcoöperatie ervan uit dat de ‘oordeelsonthouding’ van de accountant geen 

gevolgen zal hebben voor de resultaten van het boekjaar 2019. 
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