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Mijne heren,

Met xnijn schrijven d.d. 2 september 1987 richtte ik nij tot uw college
inzake nijn bezwaren betreffende de jaarrekening 1987 van Coóperatieve
Rabobank B.A. te Wijk bij Duurstede, 1n de Raad van Toezicht Iíaarvan
ik zttting heb. Met nijn schrijven d.d. 1 oktober 1987 reageerde hierop
uw lid, de heer drs. P.M. Burghouts, namens - naar ik vooralsnog
aanneem - uw college.
Aangezien ik nij niet aan de lndruk kan onttrekken dat de heer Burghouts
- met alle respect voor zijn ongetwijfeld grote verdiensten voor onze
organisatie - niet goed de essentie van nijn bezwaren en derhalve van
mtjn ageren begrijpt, veroorloof ik nij enige kanttekeningen bij zijn
schrijven.

De essentie van mijn bezwaren is hierin gelegen, dat het stelsel van de

huidige vereveningsregelingen (net name de Vereveningsregeling Voor-
ziening Algernene Risico's en de Vereveningsregeling Reserverings-
bijdragen) niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen ten aanzien van
de jaarrekeningen van verlieslijdende banken. Voorts dat op volstrekt
ontoelaaËbare wijze winsten en verliezen van achtereenvolgende jaren
worden geëgaliseerd en vervolgens dat aan het bestaan van de kruise-
lingse garantieregeling ten aanzien van de jaarrekeningen van verlies-
lijdende banken volsErekt ontoelaatbare gevolgen worden verbonden.
Zeer pregnant heb ik dit ten aanzien van de jaarrekening 1986 van de

bank te Wijk bij Duurstede als volgt zichtbaar gemaakt in de volgende
vraag:

I^Ielke debiteur gaat er schutl achter de op de balans u1tÍmo 1986
voorkomende debetpost ad f 838.454 (door nij overigens berekend op
circa f 1.100.000)?

IIet stellen van deze vraag ls beslist niet van accountantstechnische
aard (wat dat ook overigens noge zijn), doch Ís een simpel recht van
ieder lid van een Raad van Toezicht (na al dan niet ampele bestudering
van de jaarrekening). A1 langer dan een jaar wacht ik op beantwoording
van de vraag.
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In mijn brief aan u d.d. 2 september 1987 vroeg ik of u die debiteur
was; uit de reactie van de heer BurghouËs (die de beantwoording
eenvoudigweg ontwijkt) maak ik op daË Rabobank Nederland zich niet
die debiteur voe1t.
OndaE een correspondenËie als deze zLch er niet toe leent om de

tekorËkomingen van de vereveningsregelingen aan te tonen, ben ik gaarne
bereid in uw rnidden één eí ander toe te lichten.
Zeer wel kan ik mij voorstellen dat het u niet past de (werking van de)
vereveningsregelingen ter discussie te stellenl mogelijk ligt er
zelfs een "taboe" op. U kunt het echter nij niet kwalijk nenen dat ik
de tekortkomingen heb "ontdekt".

Ik rnoge u erop wijzen dat uw accountantsdienst de door rnij gestelde
vragen op dezelfde wijze heeft beantwoord als de heer Burghouts dat
doet, nanelijk: niet.
Het zal u niet verbazen dat een verwijzing naar de externe accounÈant
en de Nederlandsche Bank ni.i weinig overt.uigend voorkomt: Ook zij
kunnen fouten maken. Overigens zal het zo zijrt dat juist vansege de

kruiselingse garanÈieregeling het de Nederlandsche Bank weínig zaL
uitmaken hoe foutief de jaarrekeningen van de aangesloten banken op

zíc}aze1-f zijn.

Indien aan de heer Burghouts gerapporteerd is dat roijn ziensvtijze niet
strijdig is met de wet doch dat ook uw zienswijze daarin past, dan is
aan hem foutief gerapporteerd. Immers, uw zienswijze is strijdig net
de wet. De voorschriften en de richtlijnen van Rabobank Nederland zijn
dan niet meer relevant.
Wellicht heeft de heer Burghouts zich door de verkeerde personen laten
rapporterenl het is niet gernakkelijk voor opstellers van regelingen
en/of voor degenen die aanvankelijk "groen licht" gaven voor deze
regelingen (interne en externe accountants, Nederlandsche Bank), later
te moeten Loegeven dat de regelingen tekort schieten.

Qverigens wens ik recht te zetten dat het aan mij te wijten zou zíjn
dat er thans een jaarrekening voorligt waarbij openlijk nijn hand-
tekening ont.breekË. Nienand was verplicht de jaarrekening op te maken
zoals hij opgernaakt is. Bovendien heb ik ruim tevoren aangekondigd
dat ik een jaarrekening, zoals die er thans is, niet zou ondertekenen.

Nog steeds ligt aan u de vraag voor om onvoorwaardelijk à fonds perdu
met valutadatum I januari 1987 f 1.100.000 aan Rabobank l,Iijk bij
Duurstede te betalen (door welke actie de jaarrekening 1986 pas
correct zal blijken te zijn). Ik ben het met de heer Burghouts oneens
als zouden rnijn niet aflatende pogingen in materieel opzicht weinig
bijdragen aan een beter funetioneren van de bank. Immers een correcte
jaarrekening en extra baten vail^rege uitzetting van de f 1.100.000
(x 7àÁ = f 82.500) dragen zekex bij tot een beter functioneren van
de bank.
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Overigens moge ik langs deze weg rnijn grote waardering uitspreken
voor inhoud en wijze van presentatie van de toelichting op het
"voorgenomen beleid op hoofdpunten van de gezamenlijke aangesloten
banken" door uw lid, de heer Dr. G.J.M. Vlak, op 25 septenber j.1.
in De Meern. Graag zie ik dat de leden van mijn vereniging het nij
nogelijk maken de uitwerking daarvan mee te maken; graag zaL ík aan
die uitwerking zelf meedoe-n.

De meningen van de heer BurghouEs inzake de opening van de nieuwe
bank door uw voorzitter (het intrekken van nijn bezwaren tegen de
jaarrekening 1985 was de prijs die ik moest beËalen voor het
verkrijgen van goedkeuring van de bouw door de regio-direct.ie) en
inzake de houding van de regio-directie jegens rnij noge ik thans
onbesproken laten. Uiteraard kan ik mij niet in die meningen vinden.
Overigens dient iedere betrokkene bij de onderhavige kwestie te
bedenken dat waar toezieht uitgeoefend wordt er een natuurlljke
spanning kan ontstaan ingeval van zich voordoende conflicten.
Ik kan nij niet aan de indruk onttrekken dat niet ieder van de
betrokkenen creatief met deze conflicten oogaat.
Met de heer Burghouts betreur ik het dat \.tij in deze zaak niet tot
elkander zijn kunnen komen.
I.Iellicht heeft dit schrijven alsnog een weg gebaand.

I{oogachÈend,

Drs. L.W. Verhoef

C.c. Raad van Toezicht, bestuur en directie van
Coóperatieve Rabobank B.A. te I,Ii jk bi j Duurstede
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