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VERKLARING

afgelegd in de ledenvergadering van Codperatieve Rabobank B.A. te
Wijk bij Duurstede d.d. LZ oktober L987 door Drs. L.W. Verhoef,

lid van de Raad van Toezícht.

Voorzitter,

De taak van de Raad van Toezicht van de bank wordt aangegeven in
artikel 28 van de statuten, waar staat:
"De raad van toezicht oefent Eoezicht uit op het bestuur van de

bank en draagt ervoor zorg dat de wet, de statqten, het huishoudelijk
reglement, alsook de voorschrj-ften en regeli-ngen van de centrale
bank worden nageleefd. "

De taak van de Raad van Toezícht van de bank met betrekking tot de

jaarrekening wordt aangegeven in arËikel 55 lid 3 van de statuten,
waar staat:
"De raad van toezicht onderzoekt ... de door het bestuur opgemaakte

jaarrekening en brengt van zíjn bevindingen verslag uit aan de

algemene vergadering. "

Het verslag van de Raad van Toezicht beËreffende de jaarrekening 1986

vindt u op pagina 26 van het jaarverslag over 1986.

Artikel 58 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, in titel 2,

\^raar de wetteli jke bepalingen inzake de coóperatieve vereniging zijn
opgenomen, zegti
"De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de besËuurders en

door de commissarissen (in het geval van de bank zíjn dit de leden

van de Raad van Toezicht); ontbreekt de ondertekening van een of meer

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden nelding gemaakt."

Yoorzitter,

Blijkens de laatste regel van pagina 26 van het jaarverslag ontbreekt

de ondertekening van één van de leden van de Raad van Toezicht, namelijk
die van mi jzeLf.



Als reden wordt Ëerecht opgegeven dat ik nijn goedkeuring onthouden heb.

Ik heb nanelijk daarom geweigerd de jaarrekening te ondertekenen, omdat

de in de balans r^Teergegeven algemene reserve als grootste bestanddeel

van het eigen vermogen nieË de aangegeven grootte heeft van f. L.289.151,

maar van slechts circa f 200.000, hetgeen ongeveer f 1.100.000 minder

is; tevens omdat i-n de afgelopen jaren Ëot en met 1985 de winsten van

de bank te hoog zL jn r^reergegeven met een bedrag van in totaal circa
f 550.000 en voorts omdat over 1986 geen winst is behaald, zoaLs de

winst- en verliesrekening aangeeft, van f 145.393 doch een verlies is
geleden van circa t 350.000.

Yoorzitter,

Dit betekent dat de vereniging f 1.100.000 armer is dan dat de balans

aangeeft; dit bedrag is voor f. 550.000 ontstaan door een berekening

van te hoge winsten i-n de jaren t/m f985 en voor f 500.000 door een

berekening van een te hoge winst in L986.

Vergeeft u mij de afrondingen, waardoor het sommetje niet helemaal klopt.

Deze berekening van te hoge winsten is het gevolg van het bi-nnen de

Rabo-organisatie gehanteerde (e.r overigens verboden) systeem van

winstegalisatie. Dit betekent dat in jaren van een verlies toch onder-
aan de winst- en verlj-esrekening een winstbedrag wordt neergezeË, welk
winstbedrag overigens vrij willekeurig wordt bepaald. DiË betekent dat
in jaren van een grote winst onderaan de winst- en verliesrekening een

kleiner winstbedrag wordt neergezet, welk winstbedrag overigens ook op

vrij willekeurige wíjze wordË bepaald. Binnen dit systeem is het de

bedoeling dat de bedragen van het flatteren van de winst- en verlies-
rekening in slechte jaren de bedragen van het deflatteren van de

winst- en verliesrekening in goede jaren elkaar opheffen. Door middel
van (en duidelijk gezegd: verboden) boekhoudkundige manipulaËie worden

de op deze manier optredende verschillen in de winst- en verliesrekening
afgeËrokken van de werkelijke kosten en in de balans weggeboekt op een

wins t egali satierekening.



Ondat de achter ons liggende jaren voor de bank verliesgevende jaren
\^laren is deze egalisatierekening (voor de boekhoudkundig onderlegden:
debet op de balans) inmiddels opgelopen tot circa f 1.100.000.

Voorzi tte r,

Bij nijn verkiezing door de ledenvergadering enige jaren geleden zijn
a1s mijn hoedanigheden aangegeven: economisch doctorandus, register-
accountant, als openbaar accountant verbonden aan één van de grote
accounËantskanEoren.

Het mede om d.eze reden verkozen worden in de Raad van Toezicht geeft
extra verantwoordeli jkheid.
Het zaL u duidelijk zíjn dat de jaarrekening van de bank hierdoor
steeds mijn bijzondere aandacht heeft.
Het zaL u dan ook duidelijk zijn dat, toen ik eenmaal goed begrepen
had hoe een en ander "rnrerkte", ook omdat ik zo goed weet dat dit
systeem van winstegalisaËie ten strengste verboden is, ik voor nijzelf
besloten heb aan de jaarrekening van de bank nieË mijn handtekening te
verbinden.

Voorzitter,

Over deze kwestie heb ik in de afgelopen LZ maanden enkele rapporten
geschreven die ik aan u\,rr bestuur, aan de accountantsdienst van Rabobank

Nederland en aan orrze accountants, MoreL & Lirnpêrgr heb doen toekomen.
De kwestie waar het om gaat heb ik uitvoerig besproken met heË hoofd
van de accountantsdienst van Rabobank Nederland.
Deze deelde mij mee dat ik welis\^raar gelijk had, doch dat, als hij nij
gelijk zou geven en dus de onËbrekende f 1.100.000 door Rabobank

Nederland zo! laten uitbetalen, er nog zoveel meer Rabobanken ook voor
deze subsidie in aanmerking zouden moeten komen, \rraarËoe Rabobank

Nederland niet bereid zou zijn.



Tot op heden hebben oÍrze accountants, Moret & Limperg, niet gereageerd.

ZíJ hebben evenwel toch een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening

gegeven.

Yoorzitter,

Ik kom aan het einde van mijn verklaring.
Ik heb geconstaËeerd dat de jaarrekening van de bank een volstrekt mis-

leidende voorsËelling van het eigen vermogen aan heË einde van 1986 en

van heË resultaat over 1986 geeft.
De algemene reserve bedraagt niet t I.289.151, maar slechts circa
f.200.000. Over 1986 is geen winst behaald van f 145.293, maar een verlies
geleden van circa f. 350.000.

De jaarrekening voldoet derhalve niet aan de eisen van artikel 362 van

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Ik heb geconstateerd daË heE hoofd van de accounËantsdienst van Rabobank

Nederland toegeeft dat ik gelijk heb.

Voorzitter,

Ik meen dat een ledenvergadering en dat leden die zLchzeLf serieus nemen,

en ik neem aan dat dit vanavond het geval is, geen genoegen mogen en kunnen

nemen met deze jaarrekening.

Ik besluit mijn verklaring met een dringend beroep op de ledenvergadering
om geen genoegen Le nemen meË deze door het bestuur opgemaakte jaarrekening
en om derhalve deze jaarrekening af te keuren.


