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Drs. L. W. Verhoef
registeraccou n ta n t

Kersengaard 13

)62 JR U'ijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede,2 september 1987

De hoofddirectle van
Rabobank Nederland

Croeselaan 1B

352L CB UTRECHT

líljne heren,

Ondergetekende maakt deel ult van de Raad van Toezlcht van de
verenlglng Coóperatleve Rabobank B.A. te Wljk bij Duurstede.

Op zeer goede gronden en na lntenslef onderzoek ben tk de nenlng
toegedaan dat de jaarrekenlng 1986 van deze verenlglng geen juist
beeld geeft van de grootte van het elgen vermogen en van het
resultaat over 1986.
Naar nljn stelllge overtulgtng bedraagt de algemene reserve ultl.ruo
1986 nlet f 1.289.151 doch f 227.364 etr ls er over 1996 geeu
nettowí.nst behaald van f 145.393, doch ls er een nettoverlles
geleden van f. 916.3.94.

Na anpele oven*'egtng en 1n belangrlJke mate Í.ngegeven door Dtj bfj
de staÈuten en de uet opgelegde verantwoordelljkheld, welke
bovendlen wordÈ vergroot door utjn speclfleke deskundlgheld op grond
uaarvan 1k door de ledenvergaderlng Ín de Raad van Toezlcht ben
verkozen, heb tk besloten on geen aedewerklng te verlenen aan een
door de Raad aan de ledenvergaderlng ult te brengen posltief advies
lnzake de jaarrekenlng, alsmede om de jaarrekenlng nlet te
ond ert ekenen.

Naar lk heb begrepen 1s deze zaak lnniddels 1n uw college besproken.
Naar 1k eveneens heb begrepen heeft u naar aanlelding hiervan
besloLen dat uw voorzltÈer, de heer Drs. H.H.F. }lijffels, niet
zoals eerder vras toegezegd aanwezlg za1- zljn bfj de openlng van
ons nl-euwe bankg ebour" te tll jk bl j Duurstede op l december B. s.
Langs informele weg heeft nÍj al enlge keren de lnformatie bereikt
dat het de menlng ls van de reglo-dlrectle dat ik ontslag zolr dlenen
te nêmen als lld van de Raad van Toezicht. Een en ander bevreemdt
IDtj ten zeerste. Niet alleen propageert u ten zeerste het cobpera-
tleve karakter van de Rabobank-organisatie, doch ook is het zelfs
éên van de expllciet ultgesproken onderdelen van ons aller
"voorgenolnen beleid op hoofdpunten van de gezalenlljke aangesloten
banken" oa hoog gekwallflceerde Ieden van de beheerscolleges te
hebben. Bovenstaande uitingen betekenen toch niet : "We1 kwaliteit,
maar je noet er geen last van hebben"?
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Ik rnoge u er op wi jzen dat het conflict tn ltijk blj Duurstede geen
lokaal conf l1ct 1s, waarvan u meent zlch te moeten distanti'éren, doch
dat het gaat om een kwestie die verre uitstijgt boven een lokale
aang el eg enh ei d .

De fout in de jaarrekenlng van de bank te Wijk bij Duursrede doet
zlch bij vele andere aangesloten banken eveneens voor.
Het rechtzetten van deze fout betekent een grot.e geldstroom tussen
alle aangesloten banken; welllcht gaat het om f 100 mlljoen (on de
gedachten te bepalen). Met deze lndicatle is de zaak voor u welllcht
belangrljk genoeg om aandacht aan te besteden.

Kort sanengevat kornt het probleem - ntj beperkend tot de jaarrekenJ-ng
van l,lljk bÍj Duurstede - hlerop neer dat de winst- en verllesreke-
ningen over de afgelopen jaren zljn "opgepoetst" met een bedrag van
circa f 1.100.000. De tegenrekening hiervoor op de balans ls een
wl-nstegallsatlerekenlng met een evengroot debetsaldo. Inhoudelljk
wordt door de Accountantsdl,enst, en ln navolging daarvan door het
bestuur, deze wí.nstegallsatlerekenlng beschouwd als een vorderÍng op
Rabobank Nederland ter zake van verleende fÍnanclëIe ondersteunLng.
Naar nlJn overtulgtng Ís deze flnancl'éle ondersteunlng noolt verleend
en bestaat de vorderÍng ln haar geheel nlet.

On mljn gel1jk, dan urel het gelt jk van het bestuur, aan te tonen en
daaroee uit de irapasse te geraken, stel lk u voor dat u een keuze
naakt ult êên van de twee nogeltjkheden:
1' Rabobank Nederland ontkent het bestaaa van de vorderlng ad

f 1.100.000 van Rabobank Hfjk bfj Duurstede op Rabobank Nederland.
Door deze ontkennlng vordt het nÍ-et bestaan van de Ln de bal-ans
oPgenomen vorderlng bewezenl de Jaarrekenlng 1s derhalve onjuÍ.st.

2. Rabobank Nederland betaalt onvoorwaardeltjk (roet náme zonder enige
terugbetallngsverpllchtlng) à fonds perdu met valutadatum
1 januari 1987 f 1.100.000 aan Rabobank Wijk blj Duurstede. Door
deze betallng wordt het bestaan van de in de balans opgenomen
vordering bewezenl de jaarrekenlng Ís derhalve juist.

Voor wat betreft de onderbouwing van nljn mening rnoge tk u verwljzen
naar nijn notafs d.d. 6 september 1986, 5 decenber L986, 2 februari
1987 en 27 februari 1987. Deze noËars zljn aanwezig bij de regLo-
directle en de AccountaSrtsdienst.
Voor wat betref t de (berekening van de) tekortkorníngen Ln de jaar-
rekenlng 1986 moge 1k u verwijzen naar nljn (als btjlage bijgevoegde)
nota d-d. 2 septenber 1987.
Gaarne ben ik bereid u êên en ander te komen toelichten.

Gaarne verneem 1k uw keuze uit de hierboven aangegeven tlree
nogelÍjkheden en zle ik de eventuele uitvoeríng daarvan gereallseerd
word en.

Met veel genoegen zou ik uw voorzítLer willen begroeten blj de opening
van ons nieuwe bankgebouw op I december à.s..
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Gaarne zaI ik de excuses van de reglo-dl-rectÍe aanvaarden voor hun
mlnder-eoóperatief geacht gedrag jegens een lid van een Raad van
.Toezicht die zi jn taak j egens de leden s erieus opvat.

Hoog acht end ,
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Drs. L.W, Verhoef

Bijlage

C.c. Raad van Toezlcht, bestuur en dlrectie van Coóperatieve
Rabobank B.A. te Wi jk bij Duurstede


