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I"lijne heren,

Inleiding

Het bestuur van de cotjperatieve vereniging Coóperatieve Rabobank B.A. te
Wijk bij Duurstede en ik, lid van de raad van toezicht van dezelfde
vereniging, hebben - zoaLs u inmiddels bekend zal zíjrr - elkaar gevonden
itzake de problematiek met betrekking tot de jaarrekening 1986 van
"nijn" vereniging.
Naar ik aanneem bent u ook betrokken geweest bij de wijziging van de
jaarrekening, zoals deze aan de ledenvergadering ter goedkeuring ï^/as
voorgelegd.
Gehoord nijn verklaring in de ledenvergadering, dat ik, als lid van de
raad van toezicht, nij met de jaarrekening als geheel kon verenigen, en
kennis genomen van de aan de jaarrekening toegevoegde passage omtrent
het tekort van de V.A.R., heeft de ledenvergadering de jaarrekening
goedgekeurd.

De aan de jaarrekening toegevoegde passage omtrent de V.A.R. luidt:
Voorziening Algemene Risico
De voorziening heeft beÈrekking op het algemene risico dat wordt gelopen
uit hoofde van kredietverlening en de uitoefening van het overíge
acËieve bankbedrijf. In de kredietportefeuille zijn ultimo 1986 verlies-
risicors begrepen l^taarvoor de huidige V.A.R. onvoldoende dekking geef t.
Door middel van de Vereveningsregeling V.A.R., welke van toepassing is
op alle Rabobanken, zijn garanties verkregen rrraardoor het risico per
31 december 1986 in de kredietportefeuille van de bank voldoende is
gedekt.

Conform de Vereveníngsregeling zaI de bank verliezen uit risicors, welke
zijn gegarandeerd, voor haar rekening nemen, voor zover haar bruto-
resultaten in toekomstige jaren dit toelaten en nadat ondermeer de
reserves van de bank op een voldoende peil zijn gebracht.

In de huidige omstandigheden mag wordep verwacht dat de bank nagenoeg
het gehele brutoresultaat, voor zovet niet nodig voor belasÈingen, in de
komende jaren zal toevoegen aan de Voorziening Algemene Bedrijfs-
risico t s .
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Kwaliteit jaarrekening na wijziging
Uit de toegevoegde passage blijkt een tekort op de Voorziening voor
algemene risicors. Dit toegeven van een "t.ekort op de V.A.R." is een
andere weergave van mijn ontkenning van het vordering-karakter van mijn
zogenaamde "onduidelijke debetpost" ad f 838.454, verhoogd met een
bedrag om de V.A.R. op een acceptabel minimum te krijgen, door mij
gesteld op circa f. 250.000 à f 300.000.

Het bedrag van het tekort op de voorziening (circa f 1.100.000) is
uiteraard gelijk aan het bedrag r^raarmee het eigen vermogen te hoog is
weergegeven.
Het bedrag van het toenemen van dit tekort in het verslagjaar (circa
f 500.000) is uiteraard gelijk aan heË bedrag r^raarmee het jaarresultaat
(voor vennootschapsbelasting) te hoog is weergegeven.
Met de toegevoegde passage wordt thans aangegeven dat het in de balans
weergegeven eigen vermogen ten onrechËe wordt l/eergegeven a1s
(f 1.289.I5L + f 198.B87 =) f 1.488.038, en dat de in de wins!- en
verliesrekening r4Teergegeven winst voor belastingen ten onrechte wordt
rlTeergegeven als f" L82.5L2.
Aangezien in de passage niet de hoogte van het tekort noch de toename
van dit tekort wordt aangegeven, geeft de jaarrekening niet een "zodanig
inzicht dat een verantl^roord oordeel kan worden gevormd omtrent het
vermogen en resultaat", zodat de jaarrekening niet voldoet aan (artikel
362 var.) BW 2 titel 8, en geeft de jaarrekening geen getrouw beeld van
de grootËe van het eigen vermogen en van het resultaa!, zodat de
jaarrekening ten onrecht.e een goedkeurende account.antsverklaring heeft
verkregen.

hlel bevat de jaarrekening thans voldoende informatie om een leden-
vergadering verantwoord te laten beslissen of zij deze wensen te
accepteren als "rekening en verantwoording van het beheer over het
afgelopen jaar" (statuten, artikel 55 1id f).
In de passsage wordt gesproken over "garanties, waardoor het risico in
de kredietportefeuille voldoende is gedekt". Deze stelling is onjuist.
zoaLs door míj a1 eerder is betoogd gaat van de vereveningsregeling
V.A.R. geen enkele garantie uit met invloed op het resultaat en daarmee
op het eigen vermogen.
Echter, in de passage zelf wordt dít laatste bevestigd, doordat
duidelijk wordt gesteld dat de vereniging zerf de verliezen uit de
risicots voor haar eigen rekening neemt, en dat het tekort op de v.A.R.
(in de komende jaren) ten laste van het ei-gen resultaat komt. Hieruit
blijkt duidelijk dat, wat het karakter van de garanties ook moge zÍjn,
de waarde daarvan (voor het eigen vermogen van de vereniging) nihil is.
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Komende jaarrekeningen

Het aanvullen van de jaarrekening met de gewraakte aanvulling was een
goed gevonden compromis om uit de ingetreden impasse te geraken, zonder
de grote belangen op de achtergrond (bestuur, hoofddirectie, interne
accountants, externe accountants, D.N.B.) te schaden.
Ondanks geurengde gevoelens heb ik gemeend deze belangen te moeten
respecteren. trIelber^tust heb ik de ledenvergadering (11 januari j.1.) niet
gesLuurd in de richting van een afkeuring en haar niet weerhouden van
een goedkeuring van de jaarrekening.

Het moet echter aan alle betrokkenen duidelijk zijn dat het continueren
van de thans gevonden oplossing Ëot de onnogelijkheden behoort. Het is
niet voor te stellen dat voortaan de jaarrekening van Wijk bij Duurstede
en a1le jaarrekeningen van aangesloten banken in dezelfde situatie als
van die te l{ijk bij Duurstede (een honderdtal?) een onjuist eigen
vermogen ea resultaat blijven rdeergeven.

Te nemen maatregelen

Yereygsressreselrse-Eeeg!lee!!ti4rgeel
Zeer wel begrijp ik de ï^rens van het voorkomen van negatief uitkomende
winst- en verliesrekeningen van aangesloten banken. Het za1 een ieder
inniddels duidelijk zijn dat de Vereveningsregelingen V.A.R. en
Reserveringsbijdragen tekortschieten in het. voldoen aan deze wens.
ZoaLs door mij a1 eerder betoogd zullen deze beide vereveningsregelingen
moeten worden vervangen door valide regelingen, waarschijnlijk door één
nieuwe regeling en we1 door een Vereveningsregeling Resultaatbijdragen.
Gaarne stel ik mij beschikbaar - onder nader te stellen condities - een
nieuwe regeling mede te helpen ontwikkelen.
gepelrge-(Lgeygegrss-ees)-y:4:8.

De voorziening voor algemene risicors is een voorziening als zovele
andere. DaÈ wil zeggen dat de aard van de risicots waarvoor de
voorziening is gevormd, de hoogte en de toegestane toleranties
(afwijkÍngen) bepaalt. Voor zovex er behoefte is aan w-instegalisatie,
dient deze gerealiseerd te worden binnen de toegestane toleranties in de
waarderingen van activa en passiva, en derhalve ook van de V.A.R.
Ook de richtlijnen van D.N.B. zijn duidelijk: "De V.A.R. mag nimmer
worden gebruikt voor winstegalisatie".
De vraag doet zich voor of, indien de voorziening voor dubieuze
debiteuren nÍeË alleen rekening houdt met verr{achte verliezen op bekende
dubieuze debiteuren doch ook een stelpost bevat voor verr^rachte verliezen
op onbekende dubieuze debiteureÍr, er iiberhaupt op grond van bedrijfs-
economische en juridische gronden nog een V.A.R. mag worden gevormd.
I^Iaarschijnlijk dient deze vraag ontkennend beantwoord te worden.
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Terecht schrijft de wet (BI^r 2, artikel 362 1-íd 3) voor dat "de winst- en
verliesrekening .... sEelselmatig de grootte van het resultaaÈ
weergeeft".
Het stelselmatige in het bepalen van de post "Toevoeging voorziening
algemene risicors" heb ik in de jaarrekeningen van Wijk bij Duurstede
nog nooit kunnen ontdekken.
A1 eerder heb ik het vermoeden geopperd dat er binnen de Rabo-
organisatie geen regels bestaan omtrent stelselmatige bepaling van
minimum- en maximum-hoogte van de V.A.R. en van de jaarlijkse toevoeging
daaraan.

Met mijn schrijven d.d. 27 Í.ebruari 1987 deed ik u een simpele methode
met beËrekking tot het bovenstaande aan de hand.
In wezen is een aldus bepaalde V.A.R. een aanvulling op de voorziening
voor dubieuze debiteuren en wel voor de onbekende dubieuze debiteuren.

Wanneer eenmaal een acceptabel systeem voor het bepalen van de V.A.R. t
c.q. de voorziening voor (bekende en onbekende) dubieuze debiteuren, is
gekozen èn toegepast, kan bepaald hrorden hoeveel een eventueel tekort op

de V.A.R. bedraagt. (In de huidige systenatiek is dit niet eenduidig te
bepalen. )

leleslreeP99r!19
Mij is gebleken dat er grote onduidelijkheid en onkunde bestaat (tot op
hoog niveau binnen uw interne accountantsdienst) omtrent een juiste
bepaling van de belastingpositie van een aangesloten bank en de
verwerking daarvan in de jaarrekening.
Met mijn schrijven aan de heer Drs. L.B.M. vart Raay (regiohoofd-
inspecteur) d.d. l6 september 1987 heb ik uitvoerig uiteengezet l^lat er
allernaal is misgegaan met de belastingpositie in de jaarrekening van
I^lijk bij Duurstede.
Ik noge u verwijzen naar dit schrijven om daaraan richtlijnen te
ontlenen on herhaling (en waarschijnlijk niet in Wijk bij Duurstede
a11een) te voorkomen.

Kwaliteit interne_jegllgEggllg
De kwaliteit van de interne jaarrekening dient met betrekking tot enkele
belangrijke onderÍ/erpen sterk verbeterd te worden.
Het is een grote tekortkorning dat in de interne jaarrekening niet viel
af te lezen (met name voor niet administratief geschoolden) dat het
"eigen" verlies van de vereniging over 1986 f 343.977 bedroeg, en dat er
een "subsidiebate" I^ras verwerkt van f 526.489.
Eveneens is het een grote tekortkoming dat niet viel af te lezen dat de
V.A.R. f 0 beliep.
Een grote tekortkoming is het onvoldoende (snel) zichtbaar zijn van de
mutaties en onderlinge verschuivingen tussen de drie samenhangende
posten "V.A.R.", "Voorziening voor verwachte verliezen" en "Voorziening
voor omslagen uit vereveningsregelinge+".
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Eveneens is het een grote tekortkoming dat de (voorwaardelijke dan we1
onvoort/aardelijke) terugbetalingsverplichtingen ter zake van verwerkte
en/of ontvangen baten uit hoofde van de Vereveningsregeling V.A.R.
(f 838.454) en Vereveningsregeling Reserveringsbijdragen (f 16.862) niet
vielen af te 1ezen.

Gesteld kan worden dat goed ingerichte formulieren de blunders inzake de
verr^/erkÈe belastingpositie hadden kunnen voorkomen.
Ook de leesbaarheid en het syst.eem van verwijzing naar specificaties en
berekeningen van posten van de balans en de winst- en verliesrekening
(vice versa) behoeven grote verbeteringen.
Daarentegen kan een groot aantal formulieren (zoals betreffende de
I,I .I.R.-premies) zonder meer gemist worden.
Ook de aansluiting tussen interne en externe jaarrekening dient veel
beter aangegeven te worden.
In de interne jaarrekening ontbreken begroting en vergelijkende cijfers
van het vorige boekjaar.

Overige bezwaren tegen de jaarrekening

In mijn brief d.d. 2 september 1987 meldde ik mijn overige bezwaren
tegen de jaarrekening 1986, welke mogelijk ook zullen bestaan tegen de
jaarrekening 1987.
Ik verzoek u goede nota te nemen van deze overige bezwaren.

Beloning werkzaamheden

Sinds 6 september 1986 (uijn eerste rapport in deze "zaak", genaamd
"Bezwaren tegen de jaarrekening 1985 van Rabobank Wijk bij Duurstede")
zijn door mij ettelijke brieven en rapporten geschreven.
Hiertoe heb ik veel tijd moeten besteden aan research en uitzoekwerk.
Van de uitkornsten van dit alles hebben u, urnr organisatie, en uw
accountant veel geleerd.
In deze brief doe ik u belangwekkende aanbevelingen.
Mijn "opponenten" (en dat r^raren er vele) r^raren ten tijde van hun
betrokkenheid ( zeer) goed betaald.
Ik moge onder urir aandacht brengen dat ik aan deze "zaak" tot op heden
circa 180 werkzame ureÍt heb besteed.
De vacatiegeldregeling van nijn bank schíet ten zeerste tekort de
kwantiteit en kwaliteit adequaat te waarderen (4 besprekingen à f 105 =
r 420).
Mijn uren, besteed in dienst van mijn werkgever, worden gehonoreerd à
f. 225.
Een uurtarief voor de boven aangegeven 180 uur van f 150 is niet teveel
gevraagd.
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Ik moge u
f 150 =)
(1318417)

verzoeken te
f. 27 .000 over

overr^regen het mij passende
te maken op mijn rekening

honorarium van (180
bij de Postbank

lloogachtend,

Drs. L.W. Verhoef

C.c.: - Bestuur, Directie, Raad
Rabobank B.A., Wijk bij

- Moret & Linperg

van Toezicht van
Duurstede


