NIEUWS

27 januari 2020

Telegraaf: 'Accountants schikken in zaak Vestia'
Deloitte en KPMG, die eerder de boeken controleerden bij woningcorporatie Vestia, hebben volgens De
Telegraaf ingestemd met een schikking van in totaal 84 miljoen euro. Daarmee zouden beide
accountantskantoren van alle lopende rechtszaken rondom Vestia zijn verlost.
"In ruil voor betaling van respectievelijk €65 miljoen door KPMG en €19 miljoen door Deloitte, ziet de
woningcorporatie af van verdere rechtsmiddelen. Met de schikking neemt KPMG 2,4% en Deloitte 0,7% van Vestia’s
totale schade van €2,7 miljard voor hun rekening", aldus De Telegraaf.
De krant baseert haar berichtgeving op informatie van 'ingewijden'. Vestia, Deloitte en KPMG geven tegenover de
krant toe samen aan tafel te zitten, maar willen niet reageren op een mogelijk bereikte schikking. Ook aan
Accountant.nl bevestigen KPMG en Deloitte dat er gesprekken gaande zijn, maar beide kantoren doen geen
mededelingen over de inhoud.
De schikking met beide kantoren krijgt volgens De Telegraaf "zeer binnenkort" zijn beslag, mogelijk al voor de
eerstvolgende rechtbankzitting tussen Vestia en Deloitte, die voor de eerste week van februari gepland staat.
De Vestia-a aire sleept sinds 2012, toen de destijds grootste woningcorporatie van Nederland bijna ten onder ging
door nanciële verplichtingen rondom een enorme derivatenportefeuille.
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25 mei 2022

Woningcorporatie Vestia splitst zich op, naam
verdwijnt
Woningcorporatie Vestia splitst op in drie nieuwe woningcorporaties. Dat zijn
Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in DelftZoetermeer. De... 

NIEUWS

03 februari 2022

Vestia dient ook claim in tegen Nomura in
derivatendebacle
Vestia heeft een claim ingediend tegen de nanciële instelling Nomura. Dit
vanwege de rol die het van huis uit Japanse concern speelde in het
derivatendebacle bij... 

NIEUWS

24 december 2021

Celstraffen voor 'minutieus' georganiseerde corruptie
bij Vestia
Twee voormalige medewerkers van woningcorporatie Vestia moeten tot 2,5
jaar de cel in wegens corruptie, fraude en witwassen. 

NIEUWS

11 november 2021

Nieuwe rechtszaak om fraude bij woningcorporatie
Vestia
Opnieuw moeten oud-medewerkers van woningcorporatie Vestia voor de
rechtbank verschijnen wegens fraude en corruptie. 

NIEUWS

13 oktober 2021

Vestia schikt met Franse bank Société Générale in
derivatendrama
Vestia heeft een schikking getro en met Société Générale. De Nederlandse
woningcorporatie had de Franse bank eerder aansprakelijk gesteld in het
derivatenschandaal,... 

