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Betreft: Rabobank. Wijk bij Duurstede

I'Íijne heren,

Sinds enige jaren ben ik lid van de Raad van Toezicht van de codperatieve
vereniging Cociperatieve Rabobank B.A. te Wijk bij DuursËede.
I"Íet veel interes se en ue t ins temni ng heb ik dan ook kennisgenomen van urd

memorandum "De rol van de Raad van Commissarissen in het bankwezen" d.d.
3f december f986 en de onlangs daarover in de pers verschenen berichËen.
Ook de toespraak van uw dÍ-recteur, de heer l'Ír. II.J. IuÍuller, gehouden
tijdens een door Moret & Linperg georganiseerd symposium "Ilet toezicht
door commissarissen bij financiële instellingen"r êr afgedrukt in de
Staatscourant d.d. f3 november L987 onder het opschrift: "Amateurisme
in raad van commissarissen krediet.instellingen onaanvaardbaar", heb ik
met veel belangstelling gelezen.

In de aanwijzigingen zoaLs gegeven in genoemde memorandum en toespraak
herken ik verschillende die ik in de vervulling van nijn functi-e heb
trachten Ëe verhlezenlijken.
In nijn opvatting omtrent míjn taakvervulling, mede ingegeven door de
statuten van "mijn" vereniging, gaat mijn bemoeienÍ.s met de jaarrekening
van die vereniging verder dan een voor kennisgeving aannemen van de door
de interne accountantsdienst onder verantwoordelijkheid van heË bestuur
opgenaakte jaarrekening en de daarbij overgelegde goedkeurende
ac countant sve rklaring .
De jaarrekening wordt door mi j grondig bekeken, met name of deze voldoet
aan het in de staËuten aangegeven vereisLe van "rekeni-ng en
verantwoording van het beheer" aan de algemene ledenvergadering.

Op grond van zeer goede en nog nooit weerlegde argumenten ben ik de

stellige mening toegedaan dat de jaarrekening f986 van "mijn" vereniging
een zeeÍ nisleidende voorstelling geeft omtrent eigen vermogen ultimo
1986 en van het over 1986 behaalde resultaat. Om deze reden heb ik dan
ook geweigerd de jaarrekening, zoals voorgeschreven in Burgerlijk
Wetboek boek 2 artikel 58 lid 2, te ondertekenen.



Drs. L. ïV. Verhoef
registeraccountant

Deze onthouding heb ik niddels een verklaring (zíe bijlage) toegelicht in
de algemene ledenvergadering d.d. L2 oktober f987 waarin de jaarrekeni-ng
ter goedkeuring werd aangeboden.
De vergadering is daarna, voorafgaand aan de stemming omtrent de goed-
keuring, door de vaorziEter voor onbepaalde Ëijd geschorst.
Pas daarna, hoewel mijn eerste officiële schrifËelijke actie al dateert
van 6 september f986, is een discussie op gang gekomen met de accountant,
i.c. l"Íoret & Linperg, €o de hoofddirectie van Rabobank Nederland.

In deze discussie is ook de rol van De Nederlandsche Bank aan de orde
geweest. l"lede omdat ik nij niet aan de indruk kan onttrekken dat omtrent
die ro1 een verkeerde voorstelling wordt gegeven, meen ik er goed aan te
doen u in de kwesLie Ëe betrekken.

Omtrent de tot op heden bereikte conclusies volsta ik thans met u toe te
zenden (behalve de eerder vermelde verklaring in de ledenvergadering):

brief d.d. 13 november L987 aan Moret & Limperg
brief d.d. 3 december f987 aan l"Íoret & Limperg
brief d.d. 9 decenber L987 aan !ÍoreË & Linperg.

Tot nadere toelichtingen ben ik uiteraard gaarne bereid.

Gaarne verneem ik nader van ll.

Hoogachtend,

L,-^^, 
- -(-l

Drs. L.W. Verhoef

C.c. Bestuur, Directie, Raad van Toezicht van
Rabobank B.A. , Wi jk bii Duurstede
Iloofddirectie Rabobank Nederland
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