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Betreft: Rabobank, tr\Iijk bij DuursËede

Mijne heren,

ZoaLs te verwachten was, heeft de kwestie rond de jaarrekening 1986 van de
cobperati-eve vereniging Coóperatieve Rabobank B.A. Ëe Wijk bij Duurstede
aandacht gekregen van de pers. Onder de kop: "Accountant: Rabo voert
nisleidende boekhouding" verscheen in het Utrechts Nieuwsblad d.d.
L6 december L987 een artikel over de kwestie.

Naar ik begrepen heb, heeft de verslaggeefster allereersË met mij contact
opgenomen en gevraagd om commenËaar, hetgeen ik niet gegeven heb: ik ben
allereerst rekening en verantwoording schuldig aan de ledenvergadering
(welke in een eersËe ronde gehouden is op L2 oktober j.1.), en overigens
komt het nij ni-et waardÍ-g voor met u te communiceren via de openbare
medi a.
0m u moverende redenen heeft u er wel voor gekozen om middels de heer
!í. Lageweg commentaar te geven.
Door middel van dit schrijven wil ik een reactie geven op uw commentaar,
\À/aarmee ik tevens mijn eerder ingenomen standpunten nader toelicht.
Hierbij neem ik aan dat de verslaggeefster op een juisËe wíjze ur^I

commentaar heeft verwoord.

U stelt allereerst daË "de Rabobank in Wijk bij DuursËede zijn jaarverslag
overeenkonstig de interne regels van de centrale Rabo-organisatie heeft
opgemaakt " .
Ik moge u erop wijzen dat jaarrekeningen dienen te worden opgemaakt
volgens bedrijfseconomi-sche beginselen, zoals deze zijn aangegeven en
uitgewerkt in het Burgerlijk Wetboek boek 2 titel 8.
Interne regels mogen deze beginselen wel verder verfijnen doch uiteraard
niet strijdig zijn met algemene en in de wet aangegeven regels.
Ik meen in voorgaande door mij opgesÈelde rapporten en brieven en bij
and.ere gelegenheden in voldoende mate te hebben aangegeven dat de
jaarrekening 1986 strijdig is met deze algemene en in de wet aangegeven
regels.



Drs. L. W. Verhoef
registeraccountant

Dat de externe accountant, Moret & Limperg, de jaarrekening heeft goed-
gekeurd, doet hieraan niet toe of af. Ik meen lvloret & Limperg in voldoende
mate Le hebben aangegeven dat zíj op onLerechte gronden met de jaar-
rekening hebben ingestemd.
0f "zelfs De Nederlandsche Bank achËer het. boekhoudsysteem van de
Rabobanken staat" \^/aag ik ernstig te betwijfelen. Doch ook indi-en dit wel
het geval zou zíjrr doet zij dit eveneens op onterechte gronden. ZoaLs u
weet heb ik de kwesËie inmiddels voorgelegd aan De Nederlandsche Bank.

U stelt dat er geen winstegalisatie is toegepast, maar dat de bank slechts
gebruik heeft gemaakt van de wettelijk aan banken toegestane "voorziening
algemene risicor s".
Ik moge u erop wilzen - zoaLs de verslaggeefster dit ook deed dat winsÈ-
egalisatie ook met behulp van de VAR niet is toegestaan. In de door De

Nederlandsche Bank vastgestelde voorschrift.en "Model jaarrekening van
geregistreerde instellingen" is uitdrukkelijk opgenomen: "De VAR nag
nimmer worden gebruikt voor winstegalisatie". (Dat overigens alom de
indruk bestaat dat banken zi-c]l- niet. aan dit verbod sËoren valt te
bet.reuren. )
Ik moge u erop wi-jzen dat dit deel van ur^r commentaar geheel niet ter zake
dienende is.
In de afgelopen achtereenvolgende jaren heeft de VAR in de jaarrekeningen
van Wijk bij Duurstede telkens op f 0 (nihil) gestaan, \^/aarmee zeLfs de
nogelijkheid van winstegalisatie meË behulp van de VAR was uitgesloten.
Het door mij gesignaleerde verschijnsel van winstegalisatie heeft zic}":'
derhalve buiten de VAR afgespeeld.
Het valt te betreuren daË Moret & Limperg u hiervan niet op de hoogte
heeft gesteld; dit zou u behoed hebben voor onjuiste berichtgeving
lwerzijds in de pers.

Ten aaflzien van een door "De Nederlandsche Bank toegestane verevenings-
regeling om onderlinge risicofs op te vangen" stelt u: "Misschien heeft
Verhoef moeite met het principe van dat soort systemen, maar dan gaaË het
om een discussie die ver boven de Rabobank uitgaaË".
Ik moge u erop wijzen dat ik geen moeite heb met de bedoelde verevenings-
regeling. Ik heb wel moeiËe net een winst- en verliesrekening waarin
fictieve baten zíjn opgenomen (1986: f 526.489)r êo een balans waarin
ficËieve vorderingen zijn opgenomen (ultimo 1986: f 838.454) en waarin een
VAR - zeer ten onrechte op f. 0 (nihil) staat.
Ik noge u erop wijzen dat heË hierbij niet gaat om "een discussie die ver
boven de Rabobank uitgaêt", doch om een discussie over correcte en
eerli jke verslaggeving.

U stelt "dat de leden van de Rabobank in Víijk zídn geen zorgen hoeven te
maken dat zij ri-sicors lopen door een ongunstiger situatie dan de
jaarrekening aangeef t" .
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Deze stelling is op zíc};. zeLf juist doch geeft nog geen alibi om in de
jaarrekening de situatie (eigen vermogen en resultaat) met ficÈieve
vorderingen en baten aanmerkelijk gunstiger weer te geven dan zíj in
werkelijkheid is.

U stelt: "Dankzij die garantie is de financiële positie van de bank ni-et
minder sterk dan in het jaarverslag gepresenteerd".
Ik moge u erop wijzen dat ook deze stelling niet juist is.
De garantie die ontleend wordt aan de kruiselingse garantieregeling geldt
slechts jegens de crediteuren van de bank en de ledenaansprakelijkheid in
geval van een tekort aan middelen bij een onverhoopte déconfiture van de
bank (N.8.: van de vereveningsregelingen gaaË geen garantie wat dit
betreft uit).
Ilet feit dat een derde (i.c. de Rabo-organisatie) garant staat voor de
nakoming van de verplichtingen van Rabobank Wijk bij Duurstede geeft wel
zekerheid aan de schuldeisers dat de door de bank aangegane verplichtingen
zullen worden nagekomen, doch maakt de bank niet rijker. Deze garantie-
regeling maakt het nieÈ nogelijk om de kosten van de bank te verminderen
met ficÈieve baten en om de vorderingen van de bank te verhogen met
f ictieve vorderi.ngen.

Inmiddels is besloten de vervolg-ledenvergadering uit te schrijven tegen
L4 januari ê.s. Alsdan zaL de jaarrekening moeten worden goedgekeurd.
Ik heb u reeds voorgehouden dat, zo de jaarrekening f986 van de
coóperatieve vereniging Coóperatieve Rabobank B.A. te l^lijk bij Duurstede
zou worden voorgelegd aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam, deze jaarrekening ongetwijfeld zaL worden vernietigd.
Ik heb diË ook voorgehouden aan de accountants, Moret & Limperg.
Ik verzoek u dringend in overweging te nemen een beschamende gebeurtenis
als een afkeuring van de jaarrekening door de ledenvergadering dan wel, na
eventuele goedkeuring, een vernietiging van de jaarrekening door het
Gerechtshof te voorkomen door een onvoorrrraardelijke betaling per I januari
L987 à fonds perdu ad f 1.100.000 (winstegalisatierekening en tekort op de
VAR) aan de vereniging Coóperatieve Rabobank B.A. te l{ijk bij Duurstede.
Immers, eerst door deze betaling zaL de jaarrekening 1986 correct blijken
te zijn.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Drs. L.W. Verhoef

Bestuur, Directie, Raad
van Rabobank B.A., Wijk
Moret & Linperg
De Nederlandsche Bank

van Toezicht
bi j Duurs.tede


