TUSSENVONNIS

Accountant Deloitte moet dossiers derivatendrama openen voor Vestia

Vasco van der Boon
Amsterdam
Accountantsbedrijf Deloitte moet
binnen zes weken essentiële docu
menten uit het vertrouwelijke con
troledossier over Vestia overleg
gen aan deze woningcorporatie.
Dit heeft de rechtbank in Rotter
dam gisteren beslist in een tussen
vonnis in de civiele schadeclaim
van Vestia tegen Deloitte vanwege
het derivatendrama.
Vestia was klant van Deloitte.
De accountants controleerden van
2000 tot 2009 de boeken van Vestia.
De woningcorporatie verloor ruim

€2,5 mrd na onverantwoorde spe
culaties met rentederivaten en viel
daardoor in 2012 bijna om. Vestia
houdtDeloittemedeverantwoorde
lijk voor de schade van het drama.
Dat Deloitte tegen zijn zin de ei
gen boeken moet openen noemt
een Vestiawoordvoerder ‘belang
rijk’. ‘Hiermee wordt beter inzage
inhetcontroleprocesgeboden’.De
loitte heeft volgens Vestia grote ste
ken latenvallen tijdensde controle.
Deloitte heeft zich altijd verzet
tegen het openen van de interne
administratie voor de eigen klant.
Onder de documenten die De
loitte van de rechtbank aan Ves
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tia moet verstrekken, bevindt zich
een gespreksverslag van een De
loittemedewerker met Vestiakas
beheerder Marcel de Vries, plus ge
gevens en waardebepalingen van
de derivatenportefeuille van Ves
tia. De Vries moet nog voor de straf
rechter verschijnen.
Deloitte mag van de rechtbank
wel het Waarborgfonds Sociale Wo
ningbouw (WSW) en de Staat als
rechtsopvolger van de inmiddels
opgeheven corporatietoezichthou
der CFV in vrijwaring oproepen. Dit
betekent dat Deloitte in deze scha
declaimprocedure zijn mogelijke
verantwoordelijkheid eventueel

Deloitte heeft zich
altijd verzet tegen het
openen van de interne
administratie voor de
eigen klant

deels of geheel naar de Staat of het
WSW kan doorschuiven.
Het verzoek van Deloitte om
de vorderingen van Vestia tegen
de controlerend accountant Pie
ter Klop nu al af te wijzen heeft de
rechtbank aangehouden. De recht
bank kan nog geen oordeel vellen
over deze claim tegen Klop per
soonlijk. Het College van Beroep
voor het Bedrijfsleven oordeelde
eerder dat Klop tuchtrechtelijk
verwijtbaar handelde. Zijn contro
le van Vestia’s derivatenportefeuil
le schoot tekort, volgens het CBB.
De rechtbank maakte ook be
kend zich nu te concentreren op

twee hoofdvragen: of de algemene
voorwaarden van de accountants
organisatie aansprakelijkheid uit
sluiten, en of door Vestia geleden
schade aan Deloitte kan worden
toegerekend. Een eindvonnis valt
op zijn vroegst na de zomer.
Deloitte laat in een reactie weten
dat het bedrijf ‘niets te maken heeft
met de schade van Vestia, want
die ontstond pas geruime tijd na
dat Deloitte geen accountant meer
was’. Deloitte is wel teleurgesteld
dat het dossiers aan Vestia moet
geven. De rechtbank staat Deloit
te niet toe tegen dit tussenvonnis
in hoger beroep te gaan

