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BetrefL: Rabobank. wijk bij Duurstede

I"lijne heren,

Op 4 december j.1. heb ik net de heren Mr. O.I^1.A. Baron van Verschuer en
Drs. P.M,. Burghouts, respectievelijk voorzitËer van de Raad van Beheer
en lid van de Hoofddirectie van Codperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), de problenatiek van de jaar-
rekening 1986 van Codperatieve Rabobank B.A. te !,lijk bij Duurstede
besproken.

Nogmaals heb ik uiteengezet \{aarom ik van mening ben dat ik als lid van
de Raad van Toe zícht van de coóperatieve vereniging Coiiperatieve Rabobank
B.A. te Wijk bij Duurstede meen dat deze jaarrekening niet voldoet aan de

daaraan te stellen eisen en waarom ik derhalve deze jaarrekening nieË
mede kan ondertekenen.

ZoaLs te verwaehten was zíjn rdij in deze bespreking in het geheel niet
tot elkaar kunnen komen; integendeel: ik ben des te meer ervan overtuigd
geraakt dat de jaarrekening een misleidende voorsËelling geeft van eigen
vermogen en resultaat.
Door de heren Verschuer en Burghouts is bevestigd hetgeen ik u in nijn
brief d.d. 13 november j.1. geschreven heb:

door het ni-et opnemen van de Ëerugbetalingsverplichting van uit hoofde
van de Vereveningsregeling VAR ontvangen "subsidie" rlorden winsten en
verU-ezen van "mijn" vereniging op lange Lermijn geëgaliseerd.

- het is niet de bedoeling en als zodanig is de Vereveningsregeling
VAR ook ingericht - om op de vailÀrege de "subsidiebaten" oÍlLstane
vordering uitkeringen te doen.

door het van jaar op jaar laten sehommelen van deze vordering worden
winsten en verli-ezen van achÈereenvolgende jaren op korte termijn
geëgaliseerd.
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Door de heren Verschuer en Burghouts is Ëoegegeven dat voor deze
gedragslijn geen andere motivering is te geven dan het feit dat deze
meghodiek al jaren achEereen is gevolgd. IIet zal u niet verbazen dat
deze motivering voor mij volstrekt onvoldoende is.
Verder voerden de heren Verschuer en Burghouts Ee hunner verdediging aan
dat deze praktijk werd gesanctioneerd door de aecountantsl i.c. Moret &

Linperg.
Ik heb de heren Verschuer en Burghouts erop gewezen dat het hun moet

zíjn opgevallen dat in de nu al langer dan een iaar durende discussie
nog geen echte argumenten zí jn aangedragen, waaruit de toelaatbaarheid
van de gevolgde gedragslijnen bliikt.
gok uw brief d.d. 20 november j.1. geeft geen antwoord oP de door mij
gestelde vragen. Ik heb u daarop gewezen in nijn brief d.d. 3 december
j.1.
Is het nieË zo dat beantwoording van mijn vragen mijn gelijk bewijst?
Immers, de Vereveningsregeling VAR laat niet toe om te stellen dat mijn
"onduidelijke debetpost" een vordering is op de organisatie vamrege door
de organisatie overgenomen verliezen op debiteuren boven de reeds uit
hoofde van de Vereveningsregeling Finaneieringsverliezen op de

organisatie afgewentelde verliezen. De door mij gevraagde specificatie
r"r de t 838.454 (ultino 1986), f. 7L.454 (le versie 1986), en f. 311.965
(ultino f985) is gewoonweg niet te geven.
Uw "verschrijving" van "dubieuze vorderingen waarvoor geen voorziening
werd gevorrnd" in plaats van "... waarvoor een voorziening..." is
rrrrràhijnfijk nj.et toevallig. Zíj berust ó!-een misvatt,ing van de

inhoud van de Vereveningsregelingen en van de consequenties van die
regelingen voor de jaarrekení-ng.
Het zaL s inniddels ook duidelijk zijn dat in uw opËiek voor de afname
van de "onduidelijke debetpost" in de le versie 1986 geen verklaring te
geven is.
Op het merkwaardige feit in de balans ultimo f985, waarin de
"onduÍdelijke debetpost" ad f 311.965 meer bedraagt dan de voorziening
voor dubieuze debiteuren ad t 305.000, heb ik u reeds getrezen in orLze

bespreking van 4 november j.1. en nogmaals in mijn brief d.d. 3 december
j .1.
tlet zaL niet toevallig zíjn dat de nij in de bespreking van 4 november
j.1. toegezegde verklaring van dit verschijnsel ontbreekt in uw brief
van 20 november j.1.
Balansbijlagen Ti/aarop de berekening van de toevoegÍ.ng VAR ad f 280.000
- r^raarom ik u gevraagd heb - bestaan niet. Ook bi jlage 9c geef t die
berekening niet.
Iladden deze bijlagen we1 bestaan dan
aangegeven fouten (f 3.682 in plaats
van f. 22.548) niet gemaakt hebben.

zou u Inaarschijnlijk de door nij
van f 4 .539 en f. 23.405 in plaats
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t{et enige juiste antwoord op de door nij gestelde vragen luidt dat de
"onduidelijke debetpost" niet anders voorstelt dan "geactiveerde
verliezen" en dat de toevoeging of vermindering op deze post niet anders
is dan een "oppoetsen" dan wel "afromen" van het resultaat.

Ik heb de heren Verschuer en Burghouts voorgehouden dat, zo de jaar-
rekening 1,986 van Codperatieve Rabobank B.A. te Wijk bij Duurstede zou

worden voorgelegd aarL de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amst,erdam, deze jaarrekening ongetwijfeld zal worden vernietigd.

Is het niet één van de taken van een controlerend accountant om erop toe
te zien dat aan het matching-prineiple (ieder jaar zíin eigen lusten en

lasten) en in concernverhoudingen - aan het beginsel van "deali-ng at
armts length" (iedere tot een groep behorende rechtspersoon zLjn eigen
lusten en lasten) de hand wordË gehouden?

Ik meen stellig dat u niet in alle redelijkheid kunË volhouden dat de

jaarrekening van Wijk bij Duurstede (en niet die van !íijk bij Duurstede
alleen) aan daaraan te stellen eisen voldoeË.

Nu iedereen (Bestuur en Raad van Toezicht te Wijk bij Duurstede, Raad

van Beheer en tloofddirectie van Rabobank Nederland) zich achter de

accountant.sverklaring "verschuilt", hoewel wetend dat de jaarrekening
verre van correet is, geef ik u in ernstige overweging urr verklaring in
te trekken.

Iloogachtend,

Drs. L.W. Verhoef
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Bestuur, Directie, Raad
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