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Hoofddirectie

drs. P.M. Burghouts
Eindhoven, 1 oktober I9B7

De heer drs.L.W. Verhoef R.A.
Kersengaard 13,

3962 JR WIJK BIJ DUURSTEDE

Geachte heer Verhoef,

Gaarne wil ik reageren op uw schrijven van 2 september LTBT
dat u richtte aan de Hoofddirectie van Rabobank Nederrand.
De door u aangesneden problematiek is deels van
accountantstechnische aard; daarnaast bevat uw brief aspecten
die direct verband houden met de wi jze waarop onze orga-nisatiefunctioneert - In een aantal gesprekÉen tussen onze accountants-
dienst en u is reeds ingegaan op de accountantstechnisctre
aspecten. Het rijkt mij te ver voeren in het kader van dit
schrijven tot herhaling van argumenten te komen.

Als lid van de Raad van Toezicht van d.e Rabobank wijk bij
Duurstede heeft u onder meer als taak de door het Béstuui
opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en van dit onderzoekverslag uit te brengen aan de argemene vergadering. Een enander is geregeld in de statuten van uw bank. rn áezelfdestatuten is vermeld dat de jaarrekening moet worden ingericht
conform de voorschriften van de wet en dat Rabobank Nederlandvoorschriften en richtlijnen kan geven met betrekking tot
zaken welke de jaarrekening betreffen, zoars waarderingen,
afschrijvingen, voorzieningen e.d. uit uw betoog meen íx i.
moeten opmaken dat u zich met (een deer van) dezevoorschriften en richtrijnen niet kunt verenigen. Zoars reedseerder opgemerkt heeft deze aangelegenheid inmiaaers geteid
tot een aantal gesprekken met de regional-e accountantádienst
en de reiding van de accountantsdienst van onze bank. Door
dezen heeft afstemming plaatsgevonden met or,ze externe
accountant, Moret en Limperg. Mij is gerapporteerd dat uwzienswiJze op zl-ch niet strijdig is mèt dè-wet, doch dat ook
onze zienswijze daarin past.
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Ook vanuit de Nederlandsche Bank als hoogste toezichthoudster
op het Nederlandse bankwezen is nimmer een aanmerking gemaakt
op de door ons gepraktiseerde en door u bestreden inrichting
van de jaarrekening. Wij zien dan ook geen aanleiding orlze
verslagleggingskoers te wijzigen in de door u voorgestane
richting.

Ik kan mi J zeer wel voorstellen dat u dit teleurstelt. Van
mijn kant betreur ik het ectrter dat een en ander voor u tot
consequentie heeft dat u de jaarrekening van uw bank weigert
te ondertekenen en hiervan kennis geeft aan de algemene
vergadering van uw bank.

Terecht merkt u in uw schrijven op dat het beleid van onze
organisatie erop is gericht te kunnen beschikken over
gekwalificeerde leden van de beheerscolleges. In de komende
jaren zaL op de beheerscolleges een toenemend beroep worden
gedaan Ïrun kwaliteiten ten goede te laten komen aan het
functioneren van de bank. Dit zaL van hen veel energie vergen.
Een energie die gericht zal moeten zijn op het belang van een
goed lopende coóperatieve bank. In dat licht heb ik toch wat
moeite met uw niet aflatende pogingen uw visie erkend te
krijgen in een aangelegenheid die in materieel opzicht weinig
bijdraagt aan een beter functioneren van de bank.

Het besluit van de Hoofddirectie haar voorzitter in overweging
te geven terug te komen op z:-1n voornemen Rabobank Nederland
te vertegenwoordigen bij de opening van uw nieuwe bankkantoor,
houdt zeker verband met het feit dat het niet is uit te
sluiten dat binnen de leden van uhr bank enige onrust ontstaat
over de gang van zaken, zulks als gevolg van uw kanttekeningen
bij de jaarrekening. Het lijkt dan minder juist een
vertegenwoordiger van de Hoofddirectie een feestrede te laten
houden waarin - gezien de aard van de bijeenkomst - niet kan
worden gereageerd op deze onrust. Zulks geldt zeker indien uw
kanttekeningen bij de jaarrekening aanteiding zouden zí3n voor
publiciteit.

Zoals ik reeds eerder aangaf, is niet te verwachten dat onze
organisatie traar wijze van verslaglegging zal aanpassen in de
door u voorgestane richting. Indien u echter in uw zienswijze
volhardt, betekent zurks dat u jaar na jaar in de jaarrekening
zult moeten laten opnemen dat u de jaarstukken niet hebt
ondertekend. Dit rijkt mij een ongewenste situatie die u mijns
inziens ernstig zal belemmeren in de uitoefening van uw taken
als lid van de raad van toezicht. Het zal. ook leiden tot een
permanente spanning in de colleges en tussen de bank en
Rabobank Nederland. In dit licht kan ik niet stellen dat de
zienswijze van de regiodirectie terzake van uw functioneren
als lid van de Raad van Toezicht van.realiteit is ontbloot.
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Immers u zou als bestuurder aan een organisatie verbonden
blijven die op een wijze opereert waar u het principieel mee
oneens bent. Ik zie dan ook geen aanleiding de regiodirectie
in overweging te geven u hiervoor haar excuses aan te bieden.

Ik betreur het dat wij in d,eze zaak niet tot elkander zí1n
kunnen komen.

Hoogachtend,

rgËóuts
!Íerkgebied Aangesloten Banken

dtis . P.


