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lndiening tuchtklacht j egens

de heer M.A. Noorlander RA

Edelaclrtbare heer,

De AFM is in het kader van haar toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door accountantsorganisaties en

exteme accountants een ondezoek gestart naar de ui$oering van de nrettelijke controle van de jaarrekening 2010

van de Stichting Vestia Groep door de heer M.A. Noorlander RA, exteme accountant vaÍr KPMG. ln dat verband

brengt zij graag het volgende onder uw aandacht.

Uit voormeld onderzoek lijkt voort te vloeien dat de uitvoering van deze wettelijke controle niet heeft

plaasgevonden in overeenstemming met de toepasseldke wet- en regelgeving. Naaraarrleiding hiervan bercidt de

AFM thans een trchtklacht voor tegen de betrok*en externe accountant. De AFM doet haar best de tuchtklacht zo

spoedig mogelijk bij de Accountantskamer in te dienen en venvacht daf.ài dd in ieder geval binnen 3 maanden

zal kunnen doen. [h tuchtklacht beoogt te voorkomen dat de betrokken exteme accountant in zijn toekonstige

beroepsuitoefening opnieuw misstappen zal kunnen begaan.

Zoals u weet heeft de Stichling Onderzoek Bedrijftinformatie (SOBI) op 2 mei 20l2bij de Accounlantskamer

eveneens een klaagschrift ingediend tegen de heer Noorlander. Deze klasht heeft betrld(ing op de uitvoering van

dezelfde wettelijke controle en zou aanleiding kunnen geven voeging van beide zaken te overwegen. In dat kader

merkt de AFM reeds op voorhand op dat er naar haar mening gewichtige redenen bestaan niet tot een dergelijke

vo€glng over te gaan. De AFM zal ter ondertouwing van haar klacht immers vertrouvelijke informatie die zij in
het kader van haar toezicht heeft verkregen in het geding brengen. Het is van groot belang dat de

vertrouwelijkheid van dezc gegevêns gewaarborgd blijft, hetgeen niet lrct geval is indien derden, zoals in
onderhavig geval SOBI, als gwolg van een eventuele voeging van procedures de beschikking zotden verkrijgen
over deze vertÍouwelijke gegevcns dan uel inzage daarin. Een voeging zou dan ook betekenen dat de AFM
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terughoudend zal moeten zijn met hêt in het geding brengen van vertrouwelijke gegevens en daardoor beperkt

wordt in de mogelijkheid haar klacht dzugdelijk te onderbouwen. Dat kan niet de bcdoeling zijn.

De AFM heeft, anders dan SOBI, kennis kunnen nemeÍr van de inhoud van ha onderhavige wettelijke
controlsdossier. De tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van het handelen van de heer Noorlanda zal waar nodig dan

ook in haar klaágschrift onderbouwd worden met stukken uit het controlcdossicr. Nu dc Accountantskamer,

alvorcns daarover uitspraak te doen" ten behoeve van haar uitspraak zo vollcdig mogelijk gelnformeerd dient te

worden over het handelen van de heer Noorlander, meent de AFM dat het belangrijk is dat de Accountantskamer

tijdig kennis neemt van zowel de inhoud van de klacht van de AFM als van hetg€en panijen daarover in het
geding naar voren zullen brengen. Dit dient naar de mening van de AFM in ieder geval te gebeuren voordat vonnis
wordt gewezen naar aanleiding van de door SOBI ingediende tuchtklacht.

Celet op het voorgaandc verzoekt de AFM u de behandeling van de door SOBI ingediende tuchtklacht op te

schorten en de door dc AFM in te dienen tuchtklacht met voorÍang te behandclcn. Mocht dit nietmogelijk zdn,

dan verzoekt de AFM u beide zaken in iedergeval gelijktijdig te bchandelen. Uiteraard streeft de AFM er naar de

procedure zo spoedig en vooÍtvar€nd mogclijk te doorlopen.

Kopie van deze briefis heden tevens per post verzonden aan de heer Noorlander en SOBL

De AFM vertmuwt ernp u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ziet uw reactie op haar verzoek graag

tegemoet.
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