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lnzake klacht st icht ing SOBI/de heer M.A. Noorlander RA

Edelachtbare Heer,

De heer M.A. Noorlander RA ("Betrokkene") verzocht ons hem bij te staan bij de tegen hem door Stichting
SOBI ("Klager") ingediende klacht.

ln le id ing

Betrokkene is registeraccountant, werkzaam bij KPMG Accountants N.V. ("KPMG"). Betrokkene
is sinds medio 2010, tezamen met zes teamleden, betrokken bij Stichting Vestia Groep
("Vestia"). Betrokkene heeft de jaarrekening 2010 van Vestia van een goedgekeurde
controleverklaring voorzien. Voor 2010 was Deloitte de accountant van Vestia.

N.B. Vestia is een grote Nederlandse woningcorporatie die ult imo 2010
circa 89.000 woningen, waaronder circa 7.250 overige
verhuureenheden (zoals bedri j fspanden en winkels) verhuurde.
Vestia is een instel l ing, die door de r i jksoverheid is erkend als
woningcorporatie en dient daarmee het belang van volkshuisvesting.

Op 2 mei 2012 heeft Klager een klacht tegen Betrokkene ingediend. Kern van de klacht is, aldus
Klager, dat Betrokkene ten onrechte de jaarrekening 2010 van Vestia heeft goedgekeurd. De
klacht bestaat vervolgens uit  drie, door Klager genummerde, klachtonderdelen:

- klacht 1: er is onvol ledige en misleidende informatie over rentederivaten in de jaarrekening

2010 opgenomen;
- klacht 2: het eigen vermogen van Vestia per eind 2010 is te hoog weergegeven (gezien het

verl ies op de post derivaten) in de jaarrekening 2010;
- klacht 3: het resultaat van Vestia over 2010 is te hoog weergegeven (gezien de verliezen op

de derivatenportefeui l le) in de jaarrekening 2010
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1 .3 Het klaagschrif t  van Klager is kort en niet op al le punten even duidel i jk. Zo wordt in al le klachten
gerefereerd aan derivatenproducten die door Vestia worden gebruikt, maar wordt de werking van
deze producten niet of nauwelijks geduid. ln hoofdstuk 1 van dit verweerschrift zal dan ook eerst
worden ingegaan op de werking van (verschi l lende soorten) derivaten, en de wijze waarop daar
binnen Vestia mee werd omgegaan.

1.4 Vervolgenszal  in  hoofdstuk2 naderworden ingegaan op k lacht  1,  en zal in  hoofdstuk3 nader
worden ingegaan op de klachten 2 en 3 gezamenli jk.

N.B. Het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 zi jn door Klager reeds
overgelegd. Betrokkene zal dat bij dit verweerschrift niet nog een
keer doen.

2 Derivaten

algemeen

2 .1 Derivaten zi jn f inanciële instrumenten waarvan de waarde afhankeli jk is van pri jsontwikkel ing van
een onderl iggend product zoals valuta, aandelen of rente. Een derivatencontract wordt met name
aangegaan om fluctuaties in kasstromen gerelateerd aan andere financiële instrumenten
(bi jvoorbeeld betal ing van variabele rente inzake leningen) af te dekken (te "hedgen").

2.2 Het beleid van Vestia is er op gericht om circa 85% van de kasstromen voortvloeiende uit
investeringen, herfinancieringen en renteconversies in een jaar te hedgen overeenkomstig het
treasurystatuut van Vestia. Vestia dekt daarbij de variabiliteit in kasstromen voortvloeiend uit
huidige en toekomstige rentebetal ingen gerelateerd aan huidige en toekomstige leningen af.

2.3 Kort en goed: Vestia dekt het kasstroomrisico als gevolg van het renterisico af (vergelijk ook
jaarrekening 201 0 pag . 21122).

2.4 Vestia maakt gebruik van verschi l lende (soorten) derivaten, al dan niet in een gecombineerde
vorm. Vestia had ultimo 2010 circa 365 lopende derivaat contracten. Van deze
derivatenportefeuille betrof (in aantallen gemeten) 54% zogenaamde "plain vanilla" interest rate
swaps, circa 25o/o swàptions en de resterende 21% waren gestructureerde producten
(grotendeels cancelable & cal lable swaps).

2.5 ln het hiernavolgende zal worden ingegaan op deze verschi l lende soorten derivaten, op de
marktwaarde daarvan en de margin cal l  verpl icht ingen, alsmede op de methode van
kostprijshedgeaccounting. Daarbij zal geen volledig gedetailleerd overzicht worden gegeven van
alle f inesses van dergel i jke f inanciêle producten, maar zal de algemene werking van de derivaten
in de genoemde categorieën nader worden toegelicht.

interest rate swap

2 .6 Een interest rate swap wordt met name gebruikt om renterisico's te beheersen of af te dekken.
De interest rate swap is een overeenkomst tussen een bank en, in dit geval, Vestia waarbij
part i jen rentebetal ingen tegen elkaar rui len. In de meest eenvoudige vorm, ook wel "plain vani l la"
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genoemd, kan onderscheid worden gemaakt tussen een payerswap enerzi jds en een
receiverswa p a nderzijds

Bij een payerswap betaalt Vestia een vaste rente en onfuangt zij een variabele rente. Een
voorbeeld: indien sprake is van een lening aangetrokken door Vestia met een variabele rente,
bi jvoorbeeld 3-maands Euribor, dan wordt het r isico gelopen dat door een st i jgende 3-maands
Euribor de rentelasten met betrekking tot die lening toenemen. Door het afsluiten van een
payerswap met een bank met een onderl iggende waarde ("notional value") gel i jk aan de
hoofdsom van de lening, wordt het r isico van variabele rentelasten uit  die teÁing weggenomen en
komt daar een vast rentepercentage voor in de plaats. lmmers: de variabele rente die Vestia van
de bank uit de payerswap ontvangt, neutraliseert de variabele rente die Vestia met betrekking tot
de lening met variabele rente verschuldigd is, tenvijl tegelrykertijd een vaste rente aan de bank
wordt betaald (de zogenaamde "f ixed leg"). De combinatie van lening met variabele rente en
payerswap resulteert er dus in dat per saldo sprake is van een lening met vaste rente.

Een receiverswap is feitelijk het omgekeerde van een payerswap en daarbij is Vestia dus de
ontvanger van een vaste rente van de bank en betaalt zij -per saldo- aan de bank een variabele
rente.

Een receiverswap of een payerswap kunnen ook worden afgesloten om eerdere payerswaps of
receiverswaps geheel of gedeeltel i jk te neutral iseren, bi jvoorbeeld indien de onde1iggende lening
niet langer aanwezig is of de ontwikkel ingen in rente daar aanleiding toe geven.

swaptions

Het woord swaption is een samenvoeging van de woorden swap en option; een swaption is een
optie op een swap. Er bestaan twee hoofdvormen van swaptions: payerswaptions en
receiverswaptions. Een payerswaption geeft de koper ervan het recht om een payerswap af te
sluiten (met de schrijver van de optie). Een receiverswaption geeft de koper het recht een
receiverswap af te sluiten (met de schrijver van de optie). Het moment van uitoefening van de
swaption (en daarmee de start van de onderliggende interest rate swap) wordt per swaption
bepaald, en zal verder l iggen naarmate de termijn van f inanciering die men wenst af te dekken
verder weg l igt (bi jvoorbeeld een f inanciering met een loopti jd of herf inanciering tot 50 jaar in de
toekomst)

Opties' dus ook swaptions, kunnen worden gekocht of geschreven. Bi j  koop van een optie wordt
tegen een vergoeding (verschuldigde premie) een recht verkregen; bry het schri jven van een optie
wordt een recht gegeven aan de koper van de optie tegen ontvangst van een vergoeding. Vestia
schreef swaptions.

De swaptions werden door Vestia regelmatig afgesloten in (gelijktijdige) combinatie met reguliere
interest rate swaps. Er was in die geval len een combinatie van twee derivaten die in sam"Àhang
werkten. Het ene derivaat zorgde voor een indekking op korte termijn; de swaption voor een
mogeli jke indekking voor de periode daarna. De premie die door Vestia werd ontvangen vanuit
de geschreven swaption, werd niet in cash ontvangen, maar werd gebruikt om de zogenaamde
"fixed leg" (vgl. 2.7) van de gelijktijdig afgesloten interest rate swap naar een lager niveau te
brengen. Deze werkwijze is door Vestia consistent toegepast door de jaren en É niet
ongebruikel i jk in de woningcorporatiesector.
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De swaptions die door Vestia zijn afgesloten zijn, eveneens als de hiervoor beschreven interest
rate swaps, zijn standaard producten van de banken met standaardcondities.

qestructu reerde prod ucten

Vestia onderscheidde in haar treasury beleid ook de categorie van zogenaamde gestructureerde
producten. Het gaat dan in overwegende mate om cancelable & cal lable swaps. Cancelable en
callable swaps zijn derivaten met een optie-karakter die de bank (de wederpartij) het recht geven
een interest rate swap op enig moment te beëindigen (cancelable swap) respectievelijk te slarten
(cal lable swap). Dit zal de wederpart i j  ui tsluitend doen indien dit  voor die wederpartry op dat
moment naar venruachting een economisch voordeel oplevert. De stand en verwachte
ontwikkel ing van de kapitaalmarktrente zi jn hierin belangri jke determinanten. Ook de cancelable
en callable swaps die door Vestia zijn afgesloten zijn standaard producten van banken met
standaardcondit ies.

marktwaarde van derivaten en margin call verprichtinqen

De marktwaarde van derivaten is met name afhankelr jk van de verhouding tussen de inkomence
en uitgaande (rente)kasstromen, rekening houdend met de waarschrjnl i jkheid van die kasstrorne^
en de renteontwikkel ing. Een voorbeeld. Bi j  een payer swap is de inkomende kasstroom geli lk
aan de marktrente, terwijl de uitgaande kasstroom een vaste rente is. lndien de te ontvangen
marktrente daalt beneden of stijgt boven de in de swap overeengekomen te betalen vaste rente
krijgt de swap (voor Vestia) een marktwaarde die negatief is (indien de te ontvangen marktrente
daalt beneden de te betalen vaste rente) respectievelijk die positief is (indien de ie ontvangen
marktrente stijgt boven de te betalen vaste rente) of. Die marktwaarde wordt ook bepaald áoor de
resterende looptijd en het "notional bedrag".

N.B. Voor Vestia geldt dat sprake is van reningen met een lange
resterende looptijd: het vastgoed van Vestia heeft een economische
levensduur die kan oplopen tot 50 jaar, en van de langlopende
leningen kan de resterende looptijd ook oplopen tot 50 jaar. De
derivaten waarmee het renterisico op deze leningen is afgedekt,
kennen daarmee ook een lange resterende looptijd.

Zoals uit het voorgaande al blUkt, kleven er vanzelfsprekend risico's aan derivaten. Zoals aan alle
f inanciêle instrumenten r isico's zi jn verbonden en overigens ook aan andere transacties.
Risicovrije transacties bestaan niet. Zelfs aan staatsobligaties zrjn risico's verbonden zoals de
huidige crisis ons leert.  lndien de marktrente (t i jdel i jk) anders beweegt dan veruvacht kunnen
ongewenste effecten ontstaan; dat is nu eenmaal inherent aan elke financieringstrategie al dan
niet met een daaraan gekoppeld derivatenbeleid. In het huidige volat iele economische kl imaat
waarbij rentebewegingen sterk afhankelijk zryn van crisisreacties van financiële markten, sturing
door centrale banken van landen alsmede de ECB, is dat zeker het geval. Naast het r isico van
bewegingen in de marktrente ziin er ook risico's zoals het kredietrisióo (zal de tegenpartij wet aan
zi jn verpl icht ingen kunnen voldoen?) en l iquiditeitsr isico zoals hierna zal worden beschreven.

Gebruikelt lk is dat de bank zogenaamde "margin cal l  verpl icht ingen" oplegt bry het afsluiten van
derivaten. Indien de marktwaarde van de derivaten vanuit het perspectief vanVestia negatief is
(en de bank dus een kredietr isico loopt), dient Vestia de bank van onderpand te voorzien Ín de
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vorm van het stal len van l iquide middelen bi j  de bank. Deze l iquide middelen staan dan niet meer
ter vrije beschikking van Vestia, hetgeen voor Vestia derhalve een liquiditeitsrisico oplevert.

N.B. Deze margin cal l  verpl icht ing vloeit  overigens niet voort uit  de
derivaatcontracten, maar uit de overkoepelende "CSA-
overeenkomsten" (Collateral Support Annex) die met banken zi jn
gesloten.

Van belang is dat deze margin cal ls niet tot een last voor Vestia leiden. Margin cal ls zi jn
kasstromen en die zi jn niet leidend voor het moment waarop baten of lasten worden genomen.
Zie RJ 135 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat, meer in het bi jzonder
paragraaf 202'.

"Op grond van aftikel 2.362 lid 5 BW worden de gevolgen van transactres en andere
gebeurtenissen verwerkt wanneer zij zich voordoen (en niet wanneer geldmrcde,ed i,,crCen
ontvangen of betaald) en worden zij in de jaarrekening verwerkt in de pertode ,',ea'.: z.
betrekking hebben. Aldus verschaft de jaarrekening de informatie over transact c*s e- a':.'=
gebeuftenissen in het verleden die bij het nemen van de economische bes/issrns e. - 3:
meesf nuttig is.

Bij de toerekening van zowel baten a/s /asfen wordt op grond van ar-tikel 2:384 lid 2 BW'
voo rz ichtig h e id betracht.

Het Stramien legt een directe koppeltng fussen de verwerking van baten en lasten en de
verwerking van activa en passiva. Als wordt voldaan aan de criteria voor de verwerking (of
het van de balans afhalen) van een actief of passief, wordt daarmee tevens voldaan aan de
criteria voor de simultane vetwerking van de bijbehorende bate of last.

Volgens het Stramien wordt een actief of passief venuerkt indien het waarschijnlijk is dat
enig aan die post verbonden toekomstig economisch voordeel naar of uit de rechtspersoon
zal vloeien en tevens de posf een kostprijs of waarde heeft waaruan de omvang met
betrouwbaarheid kan worden vastgesfe/d'.

Bovendien geldt dat in het geval de marktwaarde weer st i jgt,  de geblokkeerde l iquide middelen
(het onderpand) weer worden vrijgegeven door de banken en deze weer ter vrije beschikking van
Vestia komen. Al le soorten derivaten val len in beginsel onder de margin cal l  verpl icht ing, dus ook
de negatieve marktwaarde van eenvoudige interest rate swaps zullen tot een margin call
verpl icht ing leiden.

Derivaten kunnen dus tegelijkertijd risico's beperken en veroorzaken. In het voorbeeld van een
interest rate swap is sprake van het mitigeren van renterisico's, maar tegelijkertijd worden wel
liquiditeitsrisico's geaccepteerd. De balans die wordt gekozen tussen de respectieve risico's is
een kwestie van beleid van het bestuur en de commissarissen, en niet van de accountant
(vergelijk de paragrafen hierna over het derivatenbeleid van Vestia).

kostprijshed geaccou nti n g

De "normale" verslaggevingsregels die zien op resultaatbepaling kunnen in bepaalde situaties
leiden tot de (ongewenste) si tuatie dat in de winst- en verl iesrekening niet de economische
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realiteit van de afdekkingstransactie wordt weergegeven. Er is dan sprake van een zogenaamde
venrverkingsmismatch. Hedge accounting is een door de wet en RJ 290 toegestane methode
waarmee wordt bewerkstelligd dat afdekkings-transacties wel overeenkomstig de economische
real i teit  in de jaarrekening worden weergegeven. Een van de onder RJ 290 toegestane modellen
voor hedge accounting is de waardering van derivaten die worden ingezet als
afdekkingsinstrument tegen kostprijs. Dit wordt ook wel kostprijs hedge accounting genoemd.
Vestia paste dit model toe in 2010, consistent met 2009.

In hoofdlrynen komt kostprijs hedge accounting erop neer dat de waardering van het hedge-
instrument (een derivaat zoals bijvoorbeeld een payerswap) die van de afgedekte post volgt
(bijvoorbeeld een lening met variabele rente). Dat wil zeggen dat wanneer de afgedekte post
tegen kostprijs wordt gewaardeerd ook het hedge-instrument tegen kostprijs wordt gewaardeerd,
Bi j  de toepassing van kostpri jshedge accounting is het uitgangspunt dus waardering van
derivaten op kostprtls. Bij veel derivaten, zoals payerswaps en receiverswaps, is de kostprijs
normaal gesproken nihi l .

Over de voorwaarden waaraan vooraf moet zijn voldaan alvorens hedge accounting mag worCe^
toegepast is de wet zeer summier. De wetgever stelt slechts dat sprake moet zijn van
risicoafdekking en effectiviteit om hedge accounting te kunnen toepassen ("dienen en effectre.
zijn ter dekking van risico's"). In de wet zrin terzake geen nadere bepalingen opgenomen De
wetgever heeft dit ,  zoals bl i jkt uit  de MvT bi j  de wetswijziging, aan de prakti jk wi l len overlate^ l :
RJ 290 heeft hieraan invul l ing gegeven door voorwaarden te stel len aan de toepassing vaÍ-
hedge accounting. Het gaat dan om voorwaarden ten aanzien van.

Toegestane hedge-instrumenten: in beginsel komen al leen derivaten in aanmerking als
afdekkingsinstrument bi j  de toepassing van hedge accounting.

Afgedekte posities: een afgedekte positie kan bijvoorbeeld een toekomstige kasstroom zijn
waarvoor een overeenkomst is afgesloten of een zeer waarschijnlijke in de toekomst
verwachte transactie waarvoor nog geen contract is afgesloten.

Toegestane hedge modellen voor hedge accounting: zoals bijvoorbeeld het kostprrjshedge
accounting model dat Vestia toepast.

Het documenteren van hedgerelaties op basis van generieke documentatie of documentatie
per individuele hedgerelat ie. Vestia paste hedge accounting toe op basis van generieke
documentatie, waarbij een beschrrjving aanwezig dient te zijn van de algemene
hedgestrategie, een beschri jving van hoe de hedgerelat ies passen in de doelstel l ingen van
risicobeheer, de venvachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelatie en de
betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities.

Het vaststellen dat de hedgerelatie effectief is, waarbij eventuele ineffectiviteit in de winst-en-
verliesrekening dient te worden verwerkt.

Wordt niet ( langer) aan de voorurvaarden voor hedge accounting voldaan, dan dient hedge
accounting te worden beëindigd.
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Vestia en derivaten

Het treasury/derivaten beleid maakt sinds jaar en dag deel uit van de interne organisatie van
Vestia, en is daar op verschi l lende manieren stevig in verankerd. Zo beschikt Vestia over een
gedetai l leerd f inancieel statuut (Productie 1) waarin onder meer de opzet van de treasury
organisatie is vastgelegd, zoals de administratieve organisatie en interne controle. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de beschikkende functie (Raad van Bestuur), de uitvoerende
functie (frontoffice: de treasurer), de registrerende functie (backoffice) en de controlerende
functie (naleving van r icht l i jnen en procedures en toetsing van beleid aan beleidsuitgangspunten
geschiedt door het geheel van de in de administrat ieve organisatie ingebouwde
controlemaatreg ele n ).

Voorts is een Treasury Commissie ingesteld. De Treasury Commissie bestond uit de voorzitter
van de Raad van Bestuur, de directeur f inanciên & control en de treasurer.

Door de treasurer werd eenmaal per jaar uitgebreid verslag gedaan aan de Raad van
Commissarissen over het gevoerde beleid en de uitkomsten daarvan, in de vorm van een
treasury verslag (Productie 2 -in dit document zijn namen en bereikbaarheidsgegevens "zwar't
gemaakt", (toevoeging advocaat)). Voorts werd er, zoals bepaald in het financieel statuut. ook
enkele malen per jaar vergaderd door de Treasury commissie.

Daarnaast werden de directeur financiën & control en de voorzitter van de Raad van Bestuur
dageli jks op de hoogte gehouden van relevante ontwikkel ingen door de treasurer.

Vrijwel alle individuele derivatencontracten werden getekend door de voorzitter van de Raad van
Bestuur. In de overige geval len tekende de directeur f inanciën & control.

Ook uit de jaarverslagen van Vestia blijkt dat sprake is van een actief treasury- en
derivatenbeleid, en een grote inhoudeli jke betrokkenheid van zowel het bestuur als de RvC. De
RvB en RvC houden steeds de vinger aan de pols gezien de grote bedragen die er in de
derivatenportefeui l le omgang. Ter i l lustrat ie het volgende:

- ln het jaarverslag 2009 bijvoorbeeld geeft de Raad van Commissarissen aan uitgebreid stil
te hebben gestaan bij het treasuryverslag 2009 van Vestia. Ondanks dat het jaar 2009
extreem was, kon Vestia snei reageren op de gewijzigde omstandigheden, aldus het
jaarverslag op pagina 10. En voorts: "De raad heeftgevraagd naarde risico's bij derivaten
en beleggingen. Het bestuur heeft aangegeven dat de risico s beheersbaar zijn. "

- ln het aan de Raad van Commissarissen gerichte en aan hen gepresenteerde
treasuryjaarverslag 2010 wordt over de gevoeligheid van de liquiditeitspositie voor
rentefluctuaties op pagina 4 van dit verslag onder meer het volgende geschreven: "lndíen de
rente over de hele linie 0,01% daalt, kost dat Vestia in marktwaarde op dit moment circa
EUR 7 milioen. Bii een daling van 1%o van de rentecurue wordt de gevoetigheíd groter voor
Vestia en ts dan EUR 10 miljoen per 0,01%0." In dezelfde passage wordt met betrekking tot
verwachte ontwikkeling van de zogenaamde lange rente het volgende gesteld: "Tochis de
algemene verwachting dat de lange rente de komende jaren gaat stijgen. Het tijkt alsof dit de
laatste maanden van 2010 heeft ingezet."
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Ook in meer algemene zin is venryoord (.laarverslag 2010, pagina 5): "De raad heeft zich
reeds in 2008 uitgebreid laten informeren over de gevolgen van de krediefcnsis en de
recessie voor Vestia. De conclusie luidde dat Vestia zich voldoende heeft voorbereid op de
kredietcrisis door in een vroeg stadium de nodige financiering aan te trekken. Het actief
treasury beleid heeft er in 2010 toe geleid dat Vestia de A1-status van het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV) heeft verkregen. ln 2009 was dit nog nipt de C-sfafus"

N.B. De A-1 status betekent dat de voorgenomen activiteiten in
financieel opzicht passen bij de vermogenspositie van de
corporatie. De C- status betekent dat volgens de maatstaf
van het CFV sprake is van onvoldoende inzet van
vermogen.

Door Vestia is ook gedetailleerd in de jaarverslagen 2009 (pagina 37 tot en met 39) en 2010
(pagina 34 tot en met 36) aandacht besteed aan de "f inanciële instrumenten". Zo wordt in
beide verslagen opgemerkt dat Vestia haar renterisico's voornamelijk afdekt met derivaten,
dat dit valt binnen de gestelde kaders van het financieel statuut en voorts: "Daar Vestra sfaaf
voor een zeer forse investeringsopgave voor de komende jaren, zíjn derivaten afgesloten dre
voor de komende jaren een aanzienlijk deel van de renterisico's indekken".

Meer specifiek wordt in de jaarverslagen uitgebreid ingegaan op "de cijfers" voorzover deze
zien op de derivaten. ln beide jaren wordt aangegeven wat de omvang van de lening
portefeui l le is (eind 2010 was dat EUR 5,1 mil jard) en dat het grootste deel is gefixeerd met
derivaten. In het jaarverslag 2009 en 2010 wordt, telkens met de vermelding van de cijfers
van een jaar daarvoor, aangegeven hoe de rente zich in dat jaar heeft ontwikkeld en welke
gevolgen dit heeft gehad op de negatieve marktwaarde van de derivaten (eind 2008. EUR
762 mio, eind 2009: EUR 149 mio, en eind 2010'. EUR 557mio). Ook worden de bedragen
genoemd die zi jn gestort bi j  de banken als onderpand (eind 2008: EUR 255 mio, eind 2009:
EUR 47 mio en eind 2010. EUR 123 mio). ln het jaarverslag 2009 (pagina 39) wordt
uitgebreid ingegaan op het beleid dat is gevolgd om de gevoeligheid in de marktwaarde te
verminderen.

Resumerend kan worden gesteld dat Vestia een gedegen derivatenbeleid voerde, waar
doorlopend en gedetai l leerd toezicht op werd gehouden (de f inanciële belangen zi jn groot).  Dat
toezicht leidde er toe dat de risico's van de kredietcrisis (en met name de rentedaling) werden
onderkend, maar dat tegel i jkert i jd de algehele overtuiging was dat Vestia de hieruit
voortvloeiende r isico's voldoende onder controle had. Een en ander is ook zo verwoord in de
jaarverslagen.

Tegen deze achtergrond, zoals die hiervoor is geschetst, is Betrokkene controlerend accountant
van Vestia. De eerste -en enige- door Betrokkene gecontroleerde Vestia-jaarrekening is de
jaarrekening 2010. Daarop zi jn de drie klachten van Klager gebaseerd.

Alvorens op de klachten in te gaan, wordt nog een opmerking geplaatst bij de hoogte van de
margin cal ls. Deze margin cal ls zi jn opgelopen tot hoge bedragen als gevolg van een dalende
rente. De daling van de lange termijn rente zoals deze zich heeft voorgedaan in het najaar van
2011 en zich thans voordoet (de lange termijn rente is thans zelfs lager dan 2%) is extreem en
was redel i jkerwijs niet te voorzien. De eurocrisis is hier debet aan. Als de langetermijn rente weer
enigszins st i jgt,  verdampen de margin cal ls als sneeuw voor de zon.
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Zowel de leiding als de Raad van Commissarissen van Vestia hebben zich gereal iseerd dat aan
het aanhouden van derivaten, een l iquiditeitsr isico kleeft uit  hoofde van margin cal ls. Dat bl i jkt uit
onder meer uit  het jaarverslag 2010 (pagina 36) en voorts uit  de jaarrekening (zie onder meer de
passages die hiervoor zijn geciteerd). Dat was overigens ook vanzelfsprekend. Vestia was
immers vanaf 2008 al geconfronteerd met negatieve markwaardes van derivaten met
bi jbehorende margin cal ls (EUR 255 mil joen margin cal ls eind 2008 bi j  een negatieve
marktwaarde van EUR 762 mrljoen).Ter dekking van het risico van margin calls hield Vestia
daarom ruime buffers aan van l iquide middelen en beleggingen die snel verkocht konden
worden. Die buffers hadden eind 2010 een omvang van ruim een mil jard euro. Daarmee kon in
de ogen van Vestia een redel i jk scenario van rentedalingen worden opgevangen.

De margin cal ls en de daaruit  voortvloeiende f inanciële problemen zi jn een uitvloeisel van de
door Vestia aangegane verpl icht ingen en het gevoerde beleid op het gebied van derivaten. Ze
zijn geen gevolg van de wijze van verwerking van de derivaten in de jaarrekening of eventuele
fouten daarin.

klacht 1

in le idende opmerk ingen

Betrokkene wenst om te beginnen een aantal algemene opmerkingen te maken.

In de eerste plaats merkt Betrokkene op dat Klager -ten onrechte- de termen jaarverslag,
jaarrekening en jaarstukken door elkaar gebruikt en daarin geen onderscheid maakt. Ook de
verantwoordelijkheid van een accountant voor het jaarverslag en jaarrekening zijn wezenlijk
anders, Nu Klager niet onderbouwt op welke punten Betrokkene is tekortgeschoten ten aanzien
van het jaarverslag, kan dit  onderdeel van de klacht geen stand houden.

Ten tweede merkt Betrokkene op dat Klager (ten onrechte) wel een onderscheid maakt tussen
risicovolle en risicovrije (rente)derivaten. Zoals uit het vorige hoofdstuk reeds is gebleken,
bestaan risicovrije derivaten niet. Aan elke derivaat(vorm) kleeft een risico. Vanzelfsprekend
kunnen derivaten onderl ing wel in complexiteit  en gevoeligheid, verschi l len.

Voor wat betreft de toel icht ing inzake f inanciële instrumenten inclusief derivaten in de
jaarrekening 2010 is van belang de "Richtl i jn voor de Jaarverslaggeving 290 Financiële
Instrumenten". Productie 3 geeft een overzicht van de relevante bepalingen uit  de RJ 290, te
weten: RJ 290.904, 290.906, 290.913, 290.918 en 290.928 en geeft daarbi j  aan op welke wijze
daaraan door Vestia opvolging is gegeven in de jaarrekening 2010. Daarbi j  wordt op sommige
punten verwezen naar paragraaf 5.2 van de jaarrekening waarin het derivatenbeleid door Vestia
grondig en gedetai l leerd is uiteengezet, hetgeen aansluit  op de formele beleidsdocumenten van
Vestia alsmede het treasuryverslag over 2010. Betrokkene merkt tenslotte op dat het aan Vestia
(RvB/RvC) is om, op basis van de in het f inancieel statuut opgenomen opsomming van in elk
geval toegelaten f inanciële instrumenten, te bezien welke f inanciële instrumenten worden
ingezet. Er zi jn door Vestia geen instrumenten ingezet die niet passen binnen het statuut en deze
opsomming. .
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klacht 1

Klager stelt  dat onvol ledige en misleidende informatie over rentederivaten in de jaarrekening
2010 is opgenomen. Zo zouden de verplichtingen jegens de banken voortvloeiend uit de
rentederivaten en de voorwaarden waaronder de derivatencontracten zijn gesloten onvoldoende
blijken, en zou geen risico-indicatie zijn weergegeven. Deze klacht echter ziet op het handelen
van het bestuur van Vestia en niet op het handelen van Betrokkene. lmmers het bestuur is
verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en niet Betrokkene. Reeds daarom kan
deze klacht niet slagen. Ook overigens kan deze klacht niet slagen zoals hierna wordt toegelicht.

Betrokkene is van mening dat voldaan is aan de toel icht ingsvereisten volgend uit  RJ290. Zie voor
een gedetai l leerde analyse de hiervoor genoemde productie 3.

ln paragraaf 5.2. van de jaarrekening 2010 zi jn verder de contractuele voorwaarden adequaat
samengevat weergegeven. Er wordt expliciet aangegeven dat sprake is van negatieve
marktwaardes van de derivaten van EUR 557 mio negatief in 2010, en EUR 149 mio negatief in
2009. Voorts wordt een onderverdeling verstrekt van de drie hoofdcategorieën aan
derivatenposities: interest rate swaps, gestructureerde producten en swaptions. Daarbij is
vanzelfsprekend de grote gemene deler genomen van de circa 365 derivatencontracten. Die
aggregatie was toegestaan (of beter gezegd: was verplicht) ook gezien RJ 290.904.

Voor elk van die drie (hoofd)categorieën is in paragraaf 5.2. een vergel i jking weergegeven tussen
de nominale waarde en de marktwaarde daarvan. Zowel de (negatieve) marktwaarde als de
jaarl i jkse f luctuatie van die marktwaarde is een duidel i jke indicatie van de r isico's en volat i l i tei t
van de (waarde van de) derivaten. Tenslotte wordt in paragraaf 5.2 aangegeven dat de af te
dekken posit ie Um 2020 EUR 9,8 mil jard is.

N.B. Er is in de RJ geen verpl icht ing opgenomen om de (negatieve of
positieve) "ma rktwaarde" b ij versch i I lende theoretische rentesta nde n
in de toel icht ing op te nemen.

Voorts zijn in paragraaf 2.5 (pagina 19) van de jaarrekening de voonruaarden aangegeven van de
depotstortingen bij de banken, ter zekerheid van de (negatieve) derivaatposities, op grond van de
hiervoor al genoemde CSA-overeenkomsten. "Vestia maakt gebruik van derivaten om de
renteniveaus te fixeren op een laag percentage. Hiertoe zijn zogenaamde CSA-ove reenkomsten
met de banken gesloten. lngeval de kapitaalmarktrente heel sterk daalt dient Vestia als zekerheid
een depot te stallen bij de betreffende banken. Op 31 december 2010 bedroeg dit depot EUR
122,7 mio (2009 EUR 47,3 mio). De bedragen in depot staan niet ter vrije beschikking".

Op pagina 16 van de jaarrekening is opgenomen dat het het oogmerk is om beleggingen tot het
einde van de looptijd aan te houden, maar dat"in sifuafies dat de rente op de kapitaalmarkt zeer
fors daalt, worden deze middelen ook ingezet voor depotstorÍing bij banken als zekerheid voor de
afgesloten derivaatovereenkomsten". Het is onduidelijk op welke grond Klager van mening is dat
over de aard van deze verpl icht ing voor extra depotstort ingen onduidel i jkheid zou bestaan. De
aard van die verplichting wordt immers eveneens vermeld, te weten: de depotstortingen bij de
banken als zekerheid voor de afgesloten derivaatovereenkomsten in geval van fors dalende
rente.
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Tenslotte stelt Klager dat het aangaan van de derivatenovereenkomsten eerder een uitbreiding
van de r isico's is dan een inperking van de r isico's. Dat is onjuist.  Het hoofddoel van de
derivatencontracten is steeds geweest het inperken van risico's, zo vermeldt ook het jaarverslag
van Vestia op pagina 9: "Vesfia dekt haar renterisico (ats gevotg van investeringen en
herfinancieringen die leiden tot toekomsÍlge kasstromen) voornametijk af door derivaten (o.a.
plain vanilla swaps en gestructureerde rentederivaten in combinatie met caps en floors) Het
gebruik van de derivaten valt binnen de gestelde kaders van het financieel statuut',.

Wel is het zo dat de financiële belangen van Vestia aanzienlijk zijn, gelet op de grootte van
Vestia en de lange resterende looptijd van haar leningportefeuille, en derhalve ial een risico-
inperking daarvan, op haar beurt ook weer r isico's met zich brengen zoals eerder uiteengezet.
Op deze (laatste) risico's en de omvang en complexiteit van de derivatenportefeuille is géwezen
zowel in het jaarverslag, als in de jaarrekening (paragraaf 52). Korten goed: ( i)  een grootaantal
f inanciële instrumenten is ingezet, ( i i )  er is sprake van een omvangri jke portefeui l le, met een
lange looptijd (40% loopt af na 2020), en (ii i) er is een hoge exposure voor rentebewegingen
gelet op de volat i l i tei t  van de marktwaarde en de omvang daarvan.

Samenvattend: Betrokkene heeft voldaan aan de toel icht ingseisen op grond van de RJ 290 Op
grond van deze RJ 290, en zelfs verder dan dat, zi jn in de jaarrekening 2O1O onder andere:

- de negatieve marktwaardesvan EUR 557 mio in2010, en EUR 149 mio in 2OO9
vermeld:

de derivatenposities in drie hoofdcategorieën verdeeld en zowel de marktwaarde ats
de nominale waarde weergegeven (ook de jaarlijkse fluctuaties van die marktwaarde
bli jkt hieruit);

de af te dekken posit ies vermeld (2009; af te dekken Um 2O1g EUR 7,5 mil jard, en
2010'. af te dekken Um 2020 EUR 9,8 miljard);

de voonvaarden van de depotstortingen bij de banken (in geval van negatieve
derivaatposities voortvloeiend uit dalende rentes) op grond van de CSA-
overeen komsten vermeld.

Elke gebruiker van deze jaarrekening, ook de ongeoefende lezer, zal moeten concluderen dat
hier sprake is van een aanzienl i jke omvang en complexiteit .  De keuze voor deze omvang en
complexiteit l igt bij het bestuur van Vestia en is niet aan Betrokkene. De verantwoordeli.l iheid van
Betrokkene was om vast te stellen dat de toelichting overeenkomstig de Nederlandse wet, in
casu RJ 290 is geschied. Dat is het geval.

Klachten 2 en 3

klacht

Betrokkenezal de klachten 2 en 3 gezamenli jk bespreken, en weerleggen, nu deze klachten zien
op het -ultimo 2010- te hoog weergeven van het eigen vermogen van Vestia respectievelijk het
resultaat van Vestia.

4 . 1
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Klager stelt  dat de marktwaarde van de derivaten eind 2020 EUR 557 mio negatief is, dat de
derivaten tegen kostprijs in de balans zryn opgenomen, maar dat die kostprijs "zeker' groter dan
nul zal zijn geweest (waardoor het geaccumuleerde verlies op de derivaten aanzienlijk groter zal
zi jn geweest dan EUR 557mio). Het eigen vermogen per eind 2010 van EUR 747 mio zou, aldus
Klager, gecorrigeerd moeten worden voor het verlies op de post derivaten, en zou derhalve EUR
190 mio (EUR 747 mio minus EUR 557 mio) moeten zijn, maar vermoedelijk zelfs negatief.
Voorts stelt Klager, volgens hetzelfde stramien, dat de risico's en verliezen op de
derivatenportefeui l le in 2010 met bryna EUR 80 mio zi jn gestegen (eind 2010 had Vestia EUR 123
mio ter zekerheid bij de banken staan, en eind 2009 was dat EUR 47 mio). Deze "verliezen",
zoals Klager dat noemt, zouden buiten het resultaatzi jn gehouden, maar aangezien over 2010
een netto winst van EUR 55 mio is verantwoord, zou dit  in werkelrykheid (EUR 55 mio minus EUR
80 mio) negatief zi jn geweest. Klager onderbouwt zi jn stel l ingen geenszins.

kostprUshed geaccou nti n q

Vestia heeft in 2010 (conform haar consistente gedragslijn met voorgaande jaren) kostprijs
hedge accounting toegepast op de derivatenportefeui l le (vergel i jk ook de jaarrekening 2010
paragraaf 5.2.).  In geval van kostpri jshedgeaccounting worden de negatieve en posit ieve
marktwaarden niet in de balans verantwoord, maar vermeld in de toel icht ing en hebben deze
marktwaarden -dus- geen invloed op het eigen vermogen. Klager geeft niet aan waarom -op
basis van welke regelgeving- dit  volgens hem anders zou moeten zi jn.

Voor wat betreft de resultaatbepaling geldt dat de bedragen die door Vestia bij de banken
moeten worden gestort, niet als "verlies" mogen worden aangemerkt, zoals Klager stelt. Klager
miskent dat margin cal ls zekerheidstel l ingen zi jn voor verpl icht ingen van Vestia zelve. Ten
overvloede merkt Betrokkene op dat dergelijke zekerheidsstellingen niet leiden tot lasten. Ook
voor dit  onderdeel geldt dat Klager niet (gemotiveerd) aangeeft op welke grond dit  volgens hem
anders zou moeten zijn.

overname controle door KPMG

In 2010 is Vestia op zoek gegaan naar een andere accountant en heeft een aantal kantoren
benaderd en gevraagd om een offerte uit  te brengen. Uiteindel i jk is KPMG benoemd voor het jaar
2010. KPMG (Betrokkene) heeft vervolgens, samen met zi jn teamleden, verpl icht en onverpl icht.
onderzoek gedaan teneinde de controle van de jaarrekening van Vestia over 2010 over te
kunnen nemen (van Deloit te).

Op 6 januari 2011 heeft Betrokkene, zoals gebruikelijk, een persoonlijk overleg gevoerd met de
externe accountant van Deloit te. In dit  gesprek zi jn de waardering van de afgeleide f inanciële
instrumenten en het toepassen van kostprijshedgeacounting expliciet aan de orde geweest.

Vervolgens heeft Betrokkene kennis genomen van een aantal rapportages van Deloitte waarin
ter zake van de kostpri jshedgeaccounting posit ief,  en zonder enig voorbehoud, wordt
geconcludeerd. Het gaat om een rapport van Deloit te Financial Services aan Vestia d.d. 11
augustus 2009 (dat rapport wordt als Productie 4 overgelegd -in dit document zijn namen en
be re i kb a a rh e id sg eg eve n s " zw a rt g e m a a kt", (toevoeg i n g advoca at)).

Ook heeft Betrokkene kennis genomen van het rapport van Deloit te Financial Services aan
Vestia d.d. 20 augustus 2010 ("Report on agreed upon procedures and obseruations with respect

4 8
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fo cosf price hedge accounting under RJ 290"). Dat rapport wordt als Productie 5 overgelegd . -
in dit document zijn namen en bereikbaarheidsgegevens "zwatt gemaakt", (toevoeging
advocaat)). Dit rapport bevestigt de voorgaande conclusie nogmaals:

bijvoorbeeld sub 3.2.'. "Based on the performed procedures and the summary above Deloitte
concludes that Vestia has hedge documentation and that the hedge documentation is in tine
with the requirements of RJ 290"',

bijvoorbeeld sub 4.2.'. "Based on the performed procedures and the summary above Detoitte
concludes that the hedged item meet the criteria sef out in RJ 290 to apply cost price hedge
accounting". Voor wat betreft de (onderbouwing van de) andere conclusies wordt vervyezen
naar dit rapport.

Ook heeft Betrokkene kennis genomen van de management letter 2009 d.d. 14 mei 2010 van
Deloitte aan Vestia alsmede van het accountantsverslag jaarrekening 2009 van Deloitte aan
Vestia d.d. 30 juni 2010. In Productie 6 worden de van belang zi jnde delen geciteerd.

Ook uit  het jaarverslag 2009 (pagina 10111) bl i jken de activi teiten van Deloit te: daarin wordt over
Deloitte opgemerkt: "De accountant heeft extra aandacht geschonken aan zaken die momenteel
politieUmaatschappelijk relevant zijn. Het gaat dan bijvoorbeetd om de betoning bestuurder,
aankoop onroerend goed, frauderisico s en derivaten. Vestia voert op dat taatste punt een actief
beleid. De ontwikkeling van de negatieve marktwaarde per 31 december 2008 heeft extra
aandacht gekregen, evenals gebruikte mogelijkheid in de regelgeving om deze buiten de winst-
en verliesrekening te houden. lnmiddels is de rente weer fors gesf egen en dat zou wederom
leiden tot aanzienliike winsten in 2009. De accountant heeft bevestigd dat de derivaten zijn
afgesloten om toekomstige renterisico's af te dekken en zijn geretateerd aan verwachte
kasstromen samenhangend met toekomstige herfinancieringen en investeringen".

Tot slot hebben Betrokkene en de overige teamleden die betrokken zijn bij Vestia, gesprekken
gevoerd met medewerkers van Vestia. Ook hebben zij bij Vestia (ter plaatse) gekeken naar de
werkwijze, alsmede naar de opzet van de AO/IC, en met name die AO/IC rond de treasury
organisatie (inclusief de front office, back office, autorisatiestructuren en rapportages).

Op grond van het voorgaande heeft en kon Betrokkene concluderen dat er in voorgaande jaren
een grondige beoordel ing had plaatsgevonden van de verslaggeving rondom de derivaten. Nu
Betrokkene tevens wist dat er geen andere type transacties waren afgesloten dan in vorige jaren,
heeft hij de verslaggeving rondom derivaten in voorgaande jaren niet als een verhoogd risico
aangemerkt. Met deze achtergrond heeft ook de selectie van de te onderzoeken contracten in
2010 plaatsgehad.

controle-aanpak

Gedurende de interimcontrole 2010, in het najaar van 2010, heeft Betrokkene de opzet van de
AO/lC beoordeeld, mede in het kader van het vol ledigheidsaspect van de van Vestia (te)
ontvangen informatie in het kader van de controle van de derivatenposities. De beschrijving van
de opzet van de AO/IC binnen de treasury functie die is opgenomen in hoofdstuk 7 van het
financieel statuut van Vestia, heeft hiervoor de basis gevormd. Er is vastgesteld dat sprake was
van een toereikende functiescheiding. In aanvull ing hierop is door Betrokkene vastgesteld dat
door de treasurer eenmaal per jaar uitgebreid verslag werd gedaan aan de Raad van
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Commissarissen over het gevoerde beleid en de uitkomsten daarvan. Daarbij werd ook de
I iq u id iteitsgevoel ig heid va n de d erivate n portefeu i I le gekwantificeerd.

4 .1 4 Gedurende de jaareindecontrole 2010 - in het voorjaar van 2011 - heeft Betrokkene (samen met
zijn team) de volgende werkzaamheden verricht:

- Beoordel ing van de aanwezige generieke hedge documentatie

- Vaststel l ing van de juistheid van aansluit ingen tussen verschi l lende registrat ies binnen
Vestia. Hierbij is de door Vestia uitgevoerde confrontatie tussen de registratie van de
derivatenportefeuille van de treasury backoffice (SG Treasury) met de registratie van de
treasury front office (overzicht van derivatenportefeuille dat centraal heeft gestaan in de
controle op de derivatenportefeuille inclusief de beoordeling van de terechte toepassing van
kostprijshedge accounting) gecontroleerd, waaruit geen verschillen naar voren kwamen.
Daarmee is informatie uit twee onafhankelijke bronnen met elkaar geconfronteerd ter
bevestiging van de juistheid en vol ledigheid van die informatie.

- Beoordel ing van de gehanteerde instrumenten, waarbi j  geen materiële wijzigingen zi ln
onderkend in de samenstelling van de derivatenportefeuille per 31 december 2010 ten
opzichte van de derivatenportefeui l le ult imo 2009, hetgeen consistent was met hetgeen de
treasurer had medegedeeld.

Beoordeling van de effectiviteitstoets en de toets op overhedging.

De marktwaarde van de derivaten is aangesloten op externe confirmaties van derde partijen

Gegevensgerichte controle op basis van een deelwaarneming van t ien, in 2010 ingegane
derivatencontracten, met een totale nominale waarde van EUR 800 mil joen. .

Doornemen van het treasury verslag 2010 met de corporate treasurer. ln de paragraaf
renterisico van het treasuryverslag 2010, valt onder meer te lezen dat Vestia voor de periode
2025 tot en met 2060 veel payerswaps heeft afgesloten, omdat de rente voor circa 20 jarige
loopti jden een t i jd onder de 2,5o/o lag. In totaal is, aldus het treasuryverslag, voor circa EUR
1,1 mil jard ingedekt op de huidige leningportefeui l le en ook is voor EUR 4,9 mil jard aan
renterisico's ingedekt in de jaren 2011 tot en met 2040 Dit is een bevredigende verklaring
van de sterke toename van de derivatenportefeuille. Met betrekking tot de absolute omvang
van de derivatenportefeuille (in nominale waarde) geldt voorts nog de overweging dat Vestia
eind 2010 EUR 18,5 mil jard bezat aan bruto nominale waarde inzake derivaten. ln deze
positie zitten tegengestelde posities. Dit houdt bijvoorbeeld in dat op het ene contract een
vaste rente wordt betaald en op het andere contract een vaste rente wordt ontvangen.
Gesaldeerd was er sprake van een netto nominale waarde van EUR 9,9 mil jard aan
derivaten.

De juistheid van de toel icht ing op f inanciële instrumenten overeenkomstig RJ 290 is
vastgesteld.

Beoordel ing van de "going concern" veronderstel l ing gelet op het geïdenti f iceerde
l iquiditeitsr isico gerelateerd aan de derivaten portefeui l le en de eerder besproken margin cal l
verpl icht ingen. Hierbi j  is door Betrokkene overwogen of op grond van het l iquiditeitsr isico dat
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de derivatenportefeuille met zich meebracht ultimo 2010 c.q. per de datum van de afgifte van
de controleverklaringen sprake was van een going concern issue. Conclusie van Betrokkene
was dat op die momenten geen sprake was van een continuïteitsissue.

Samenvattend stelt  Betrokkene dat de hiervoor genoemde werkzaamheden alsmede de
gesprekken die zijn gevoerd met de voormalig externe accountant van Deloitte en het
management van Vestia, ten t i jde van de controle 2010 geen enkele indicatie hebben opgeleverd
dat voor bepaalde individuele transacties c.q. derivatencontracten ten onrechte
kostprij shed geaccou nti n g d oor Vestia zou zijn toegepast.

Ook is duidelijk dat het toegepaste systeem van kostprijshedgeaccounting dat voorschrijft dat de
negatieve en posit ieve marktwaarden van derivaten buiten de balans val len (en dus geen invloed
hebben op het eigen vermogen), juist is. Daarom is het onjuist,  zoals Klager stelt ,  dat per
definitie, het eigen vermogen gecorrigeerd had moeten worden voor de "negatieve marktwaarde"
van de vol ledige post derivaten.

recente ontwikkel inqen/handelen Betrokkene desti ids

Naar aanleiding van recente publici teit  rondom Vestia, heeft KPMG een intern onderzoek
ingesteld waaruit  is gebleken dat ( i)  voor diverse transacties ten onrechte de kostpri jshedge-
methode is toegepast en (ii) dat voor een aantal transacties gerede twijfel bestaat omtrent de
juistheid van verwerking. Zie voor verdere detai ls de brieven van KPMG aan Vestia van 19 maart
2012  en  17  apr i l 2012  (Produc t ie  7 ) .

Vestia heeft aansluitend een mededeling inzake de jaarrekening 2010 naar buiten gebracht.
Gezien het vorenstaande, en gelet op de onzekere gevolgen daarvan, is de controleverklaring
van Betrokkene ingetrokken.

Het is onjuist,  zoals Klager stelt ,  dat door het intrekken van de verklaring van Betrokkene, tevens
vaststaat dat deze verklaring ten onrechte is afgegeven. Niet alleen staat nog niet vast dat de
jaarrekening van Vestia over 2010 een fundamentele fout bevat, maar voorts geldt dat, zelfs al
zou komen vast te staan dat de jaarrekening van Vestia over 2010 een fundamentele fout bevat,
dit nog niet betekent dat Betrokkene (ernstig) tuchtrechtelijk tekort is geschoten in de uitvoering
van zi jn controle.

Tot slot

Betrokkene is vanzelfsprekend graag bereid dit venryeerschrift nader toe te lichten.5 . 1
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