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Bilthoven, 2 mei 2012 
 
 
Betreft:  Tuchtklacht tegen de heer M.A. Noorlander RA (KPMG Accountants N.V.) 
 
Hierbij dient SOBI een tuchtklacht in tegen de heer M.A. Noorlander RA,  wegens het ten onrechte 
goedkeuren van de jaarstukken 2010 van de Stichting Vestia Groep (Vestia).  
 
De klacht omvat drie onderdelen:  
 
1. De jaarrekening en het daarmee verbonden jaarverslag (inclusief het verslag van de RvC) bevat 

onvolledige en misleidende informatie over door Vestia gekochte/verkochte rentederivaten. 
2. Het eigen vermogen van Vestia per eind  2010 is te hoog weergegeven. 
3. Het resultaat van Vestia over 2010 is te hoog weergegeven. 

1 Onvolledige en misleidende informatie over rentederivaten 
In de jaarrekening en het jaarverslag zijn de verplichtingen jegens de banken die voortvloeien uit de 
rentederivaten niet, althans onvolledig, weergegeven. De in de derivatenconstructies opgenomen 
voorwaarden zijn onvoldoende uiteengezet, waardoor geen inzicht in de grootte van de risico’s 
wordt gegeven. Er is zelfs geen indicatie van risico’s of potentiële of maximale verliezen gegeven. 
 
In de jaarstukken wordt gesteld dat Vestia zich heeft ingedekt tegen het risico dat de rente op haar 
langlopende leningen in de toekomst zal gaan stijgen. Er zijn in de markt inderdaad rentederivaten te 
koop die uitsluitend in waarde stijgen wanneer de rente op langlopende leningen in de toekomst 
stijgt. Wanneer die rente stijgt worden die derivaten meer waard en kan de koerswinst dienen als 
(gedeeltelijke) compensatie voor het nadeel van de verhoogde rente die men op zijn langlopende 
leningen moet betalen.  
De koper van dit soort eenvoudige rentederivaten heeft uitsluitend de verplichting om bij aankoop 
van het derivaat een aankooppremie te betalen en heeft verder geen verplichtingen, dus ook geen 
risico's. Deze rentederivaten zijn enigszins te vergelijken met call-opties op aandelen.  
 
 
Aankoop van risicovolle derivaten 
Vestia heeft zich niet beperkt tot de aankoop van deze risicovrije rentederivaten. Vestia heeft 
risicovolle rentederivaten gekocht waarin ze extreem zware verplichtingen op zich heeft genomen. 
Essentieel in deze tuchtklacht is dat deze verplichtingen en de daaruit voortvloeiende risico's niet uit 
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de jaarrekening of het jaarverslag blijken. Uit die stukken kan slechts worden opgemaakt dat er grote 
risico’s bestaan maar niet hoe groot die risico's zijn. En over de exacte voorwaarden is helemaal niets 
vermeld.  
 
Op bladzijde 16 van de jaarrekening is vermeld dat, wanneer de rente op de kapitaalmarkt zeer fors 
daalt, beleggingen ter grootte van € 976 miljoen ook worden ingezet ‘voor depotstorting bij banken 
als zekerheid voor de afgesloten derivaatovereenkomsten.’  
Uit het bestaan van deze verplichting blijkt dat Vestia overeenkomsten met banken is aangegaan die 
Vestia onder bepaalde omstandigheden kunnen dwingen reusachtige aanvullende zekerheden te 
verschaffen. Omtrent de aard van deze verplichtingen is niets vermeld.  
 
Het aangaan van deze overeenkomsten mag overigens niet worden aangeduid als inperking van 
risico's maar moet worden aangeduid als vergroting van risico's. Ook wat dit betreft geven de 
jaarstukken onjuiste informatie. In de jaarstukken wordt namelijk op meerdere plaatsen gesteld dat 
de derivaten zijn aangekocht om risico's te beperken. 
 
 
Vestia heeft derivaten aan haar bankiers verkocht / aan- en verkoopprijzen gesaldeerd 
Op bladzijde 23 van de jaarrekening is vermeld:  
'De swaptions geven het eenmalig recht aan de bank om op een bepaald tijdstip een interest rate 
swap aan te gaan op een vastgesteld percentage. Dit percentage is nooit hoger dan 4,5% voor een 
looptijd van 30 jaar. De ontvangen premies zijn verdisconteerd in de interest rate swaps.’  
 
Niet vermeld is op welk bedrag dit recht betrekking heeft. Kennelijk heeft Vestia een of meer 
rentederivaten aan haar bankiers verkocht en nog wel met het karakter van een putoptie!  
Het is ongehoord dat een klant aan haar bank het recht geeft om interest rate swaps aan te gaan. 
Zulke extreme verplichtingen behoren volgens SOBI uitgebreid te worden toegelicht. 
 
De verkoopopbrengst van dit derivaat is niet getoond maar volgens de tekst op bladzijde 22 van de 
jaarrekening gesaldeerd met de aankoopkosten van gekochte derivaten. Doordat 
verkoopopbrengsten met aankoopbedragen zijn gesaldeerd wordt het totale volume van de 
derivatentransacties in ernstige mate gemaskeerd. 
 
 
2 Het eigen vermogen van Vestia per eind 2010 is te hoog weergegeven 
De marktwaarde van de derivaten is ultimo 2010 circa € 557 miljoen negatief maar de derivaten zijn 
tegen kostprijs in de balans opgenomen. De kostprijs blijkt niet uit de jaarstukken maar zal zeker 
groter dan nul zijn geweest. Het geaccumuleerde verlies op deze derivaten het is dus aanzienlijk 
groter dan € 557 miljoen. Het eigen vermogen per eind 2010 is volgens de balans € 747 miljoen maar 
moet gecorrigeerd worden voor het verlies op de post derivaten. Het eigen vermogen per eind 2010 
is dus aanzienlijk minder dan € 190 miljoen en vermoedelijk zelfs negatief. 
 
Op blz 22 van de jaarrekening is vermeld: 'De interest rate swaps bestaan uit payer – en 
receiverswaps. Het nominale en marktwaarde bedrag is dan ook gesaldeerd weergegeven.’ 
Deze saldering van essentiële activa met essentiële passiva is volstrekt ten onrechte goedgekeurd.  
 
 
3 Het resultaat van Vestia over 2010 is te hoog weergegeven 
Eind 2010 had Vestia € 123 miljoen bij de banken gestort als zekerheid  voor deze banken. In 2009 
was dit € 47 miljoen. Daaruit blijkt dat de risico's en de verliezen op de derivatenportefeuille in 2010 
met bijna € 80 miljoen zijn gestegen. Die verliezen zijn buiten het resultaat gehouden. Aangezien 
over 2010 een netto winst van € 55 miljoen is verantwoord is in werkelijkheid een verlies geleden. 
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De heer Noorlander heeft eind april/begin mei 2012 zijn goedkeurende verklaring ingetrokken, dan 
wel door KPMG Accountants N.V. laten intrekken. Daarmee staat vrijwel vast dat deze verklaring 
onrechte is afgegeven. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
P.T. Lakeman, 
Voorzitter SOBI 


