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Geachte heren Lakeman en Hendriksen,

Na,overleg met ds voorzitter,van dc Accou$tantskarner, fiu. M-8. Werkhoven, die Íot 12 augustrrs in het
buitenland verblijft, bericht ik u narnens hem in aansluiting op de brief aan u van 24 jrrli jl. in deze zaak
het,volgende.

HeÍ was de bedoeling om de aan u bekende brief van de AFM van23 juli2012 voor commentaaÍ voor
te leggen aan de partrjen in deze zaak. Per abuis is daaraan geen uitvoering gegeven maar is bij brief van
24 juli20l? am u bericht dat aanleiding was gevonden de behandehng van de klacht van SOBI voor
onbepaalde tíjd op te schorten. De brief van 24 juli 2012 kunt u daarom als niet geschreven
besohouwen.

Bij,dezen stel ik u alsnog in de gelegenheid om binnen drie weken na heden aan de voorzitter van de

Acoountantskamer te laten weten hoe u aankijkt tegen de verzoeken van de AFM in haar brief van 23
julï.20l2.Inmiddels is over de brief het een en ander geschreven in de media. De AFM heeft de

beweegredenen voor haar verzoeken nader toegelicht en SOBI heeft daarop commentaar geleverd.

Bij,de beslissing op de verzoeken van de AFM zal de voorzitter ook in zijn afweging betrekken dat
voorshands beschouwd het ne bis in idem beginsel niet per se meebrengt dat een klacht van een nieuwe
klager tegen dezelfde betrolckene niet meer in behandeling kan worden genomen als er eerder een klacht
over dezelfde kwestie door een vorige klager is ingediend, in de situatie dat de latere klacht is
gebaseerd op andere feitelijke geg€vens dan die waren zungevoerd ter onderbouwing van de eerdere
klacht. Wel speelt in dit verband een rol dat de Accountantskamer een beperkÍe behandelingscapaciteit
heei in die zin dat zij slechts op een klein aantal van haar acht accountantsleden een beroep kan
doen voor de behandeling van deze zaak. Zoals u lveet zijn er in de loop der jaren meerdere
accountantskantoren betrokken geweest bij de controle van de jaanekemng van Vestia; het lijkt
wenselijk bij de samenstelling van de behandelend kamer daarmee rekening te houden. Gelet op deze
overwegingen is het denkbaar dat de al ingediende klacht en de nog in te dienen klacht op dezelfrle
dag na elkaar worden behandeld door dezelfde leden van de Accountantskamer. Dat betekent overigens
niet dat de behandeling van de klachten gevoegd rnoeten worden. Mag ik u verzoeken het voorgaande
mede te betrekken in uw reactie op alle in de brief van 23 juli jl. ingediende verzoeken van de AFM?
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Naontvangst van uw reactie eal de voorzitter een beslissing over de appointering van de door Sobi
ingediende klacht nemen. Indien dat ertoe zou leiden dat de behandeling daarvan vooralsnog zal worden
aangehouden in afuachting van de door de AFM aangekondigde klacht, dan zal na kennisneming van
de AFM-klacht door de Accountantskamer worden beoordeeld of voeging van beide klachtzaken
opportuun wordt geacht, waarbij alle aangevoerde belangen zullen worden afgewogen.

Kopie van deze brief is heden tevens per post verzonden aan mr. drs. M. Harari van de AFM.

Hoogachtend

n@ití*r mr. M,ts. V/erkhoven!
mr M.J. varL Lee
plv voorzitter


