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De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is

beroepsvereniging van en voor ± 1.400 leden die als commissaris toezicht

houden bij ruim 300 woningcorporaties (van de ongeveer 350 die in Nederland

actief zijn). De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de

ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties.

Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden

inkomen en voor kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving

hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het

zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een

volkshuisvestelijke taak uitvoeren.

Effectief intern toezicht is van cruciaal belang voor het functioneren van

woningcorporaties. De VTW staat als vereniging voor deskundig, onafhankelijk,

kritisch, integer en transparant intern toezicht.
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VOORWOORD

De auditcommissie vervult een belangrijke rol binnen de RvC / RvT van een toegelaten instelling. Toch

krijgt deze commissie niet altijd de aandacht die het verdient. De VTW vindt het echter van belang om

de auditcommissie nog eens onder de aandacht van onze leden te brengen. Daarom heeft de VTW aan

auteurs Hans van Vark en Ben Spelbos gevraagd een handreiking te schrijven over de rol van de

auditcommissie.

De publicatie ‘Professioneel intern toezicht met de auditcommissie’ is een praktische gids voor RvC’s /

RvT’s over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de auditcommissie en hoe het intern

toezicht hiermee om dient te gaan. Aan het einde doen de auteurs een aantal nuttige aanbevelingen.

De publicatie sluit uiteraard aan op de eisen en bepalingen in de Woningwet, die op 1 juli 2015 in

werking is getreden.

Wij wensen u veel leerzaam leesplezier toe.

Heino van Essen, voorzitter

Albert Kerssies, directeur

http://www.vtw-publicaties.nl
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INLEIDING

Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV) schrijft in art. 105 lid 1 onder g voor

dat de corporatie voor het financieel beleid een reglement dient te hebben met: “de bepaling dat de

raad van toezicht van een toegelaten instelling die meer dan 10.000 woongelegenheden in eigendom

heeft, uit zijn midden een auditcommissie instelt”. Onder f daarboven staat dat dit reglement tevens:

‘voorschriften die waarborgen dat de raad van toezicht voldoende kennis heeft van financieel beleid en

beheer;’ bevat.

Dit is de basis voor deze publicatie, die in het verlengde kan worden gezien van de VTW publicatie ‘De

relatie tussen de RvC, het bestuur en de accountant: spel met meerwaarde’ (2013).

Deze handreiking hanteert voor het intern toezichthoudende orgaan de duidingen raad van

commissarissen of RvC. De duiding raad van toezicht is voorbehouden aan citaten.

Mede tegen de achtergrond van de ervaringen uit de praktijk beoogt deze handreiking bij te dragen

aan de verdere professionalisering van auditcommissies. Na een verkenning van de regelgeving wordt

inhoud gegeven aan de organisatie, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van de

auditcommissie. Ingekleurd door de ervaringen van de praktijk worden een aantal aanbevelingen

gegeven. Vanuit de praktijk is input geleverd door vertegenwoordigers van accountantsorganisaties,

voorzitters/leden van auditcommissies en CFO’s. achtereenvolgens zijn dat:

Accountants

Kees Tegel (KPMG), Wichert van Olst (EY), Frank van Kuijck (Deloitte), Gijsbert Turkenburg (PWC) en Jaap

Kleijwegt (BDO)

Voorzitters/leden auditcommissies

Peter van Lieshout (Alliantie te Huizen), Cosmo Schuurmans (Kombinatie te Zeist), Robert Kohsiek (RWS

te Goes) en Peter Huijsmans (OFW te Dronten)

CFO’s

Miranda van Rossum (Ons Huis te Apeldoorn), Maud Hoezen (Mitros te Utrecht), Marco van Beurden

(Casade te Waalwijk), Stefan van Schaik (Wooncompagnie te Hoorn ) en Roger Doomen (Stadgenoot te

Amsterdam).

De auteurs danken hen zeer voor hun waardevolle inzet en betrokkenheid alsmede voor de lezing van

het concept van deze handreiking en de bruikbare suggesties.
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HOOFDSTUK  1:

TOEZICHT  HOUDEN

Een auditcommissie is te zien als een adviescommissie van de raad van commissarissen. De

auditcommissie is gespecialiseerd in de beoordeling van de informatieverzorging van de onderneming

op het financiële terrein tegen de achtergrond van de doelstellingen van die organisatie in brede zin.

De auditcommissie is daarmee geen besluitvormend orgaan binnen de raad van commissarissen,

maar zet zich in om de besluitvorming door de raad als geheel voor te bereiden en daar mee ook te

professionaliseren.

De Nederlandse Corporate Governancecode omschrijft taak en werkwijze van de raad van

commissarissen in principe III.1 als volgt:

“De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de algemene

gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad

ter zijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de

vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende

belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de

kwaliteit van zijn eigen functioneren.”

De Governancecode woningcorporaties 2015 onderkent 5 principes. In elk principe hebben het

bestuur en de raad van commissarissen een gemeenschappelijke taakopdracht. Principe 3B spitst zich

toe op de raad van commissarissen en luidt als volgt:

“De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC

fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het

maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming,

beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van

zijn eigen functioneren.”

Bij de uitwerking van principe 3B gelden 19 bepalingen (3.11 t/m 3.29).

De Nederlandse Governancecode expliciteert de rollen van bestuurder en commissaris; in de

Governancecode woningcorporaties 2015 krijgt dat minder accent. De Governancecode

woningcorporaties 2015 koppelt voorts de maatschappelijke relevantie/belang aan de financiële

continuïteit. Accenten die nog eens door de actualiteit expliciet aan de orde worden gebracht.

http://www.vtw-publicaties.nl
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Hoe dan ook speelt het informatieverzorgingstraject tegen de achtergrond van de doelstellingen van

de organisatie een essentiële rol. Naast de doelstellingen handelt het daarbij om de daarvoor

beschikbaar gestelde middelen en de realisatie, ook in termen van geld. De regelgeving en de

verantwoording die voor dit traject valide zijn vertonen in toenemende mate complexiteit waardoor

(specifieke) deskundigheid ook van toezichthouders is vereist. Daarin ligt de grondslag van een

auditcommissie.

Verbijzondering van taken binnen de RvC zoals in een auditcommissie omvat het risico dat anders

gedisciplineerde leden in het teamverband van de RvC op één of meerdere onderwerpen minder

aangesloten zijn. Om die reden treden sommige raden van commissarissen nog zonder commissies

op. Deze handreiking benadrukt dan ook het karakter van de auditcommissie als voorbereiding van de

behandeling van onderwerpen in de raad als geheel; de auditcommissie kent geen eigenstandige

besluitvorming. Voor een goede aansluiting is een heldere communicatie van en onderling begrip voor

alle leden van belang. De voorzitters van de auditcommissie en de RvC zijn hiervoor verantwoordelijk.

Voor bevindingen en suggesties vanuit de praktijk wordt verwezen naar hoofdstuk 5.1.

Schematisch kan de auditcommissie als volgt binnen de organisatie worden geplaatst:

Rol auditcommissie

In dit schema dringt de auditcommissie als vooruitgeschoven post van de raad van commissarissen

door in de organisatie. De auditcommisie verzamelt zo nodig actief informatie en doet indrukken op

van de in de organisatie levende cultuur.

Dit schema geeft (in de geslotenheid) ook uitdrukking aan de eigen verantwoordelijkheid van de

organisatie inzake de realisatie van doelstellingen, tot en met de verslaggeving voor externe

toezichthouders en overige belanghouders.

Daarnaast is er uiteraard nog een controlerend accountant die zelfstandig tot een oordeel over de

financiële verslaggeving moet komen.
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HOOFDSTUK  2:

WET-  EN  REGELGEVING

Het functioneren van woningcorporaties en daarmee dus ook het interne toezichtsorgaan, is in

toenemende mate onderhevig aan wet- en regelgeving. De overheid, de ILT / Autoriteit

woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Raad voor de Jaarverslaggeving,

etc. publiceren met enige regelmaat voor de woningcorporatie relevante regelgeving.

Het kabinet heeft op 26 juni 2015 besloten om een voorstel uit te werken dat het merendeel van de

corporaties als Organisatie van Openbaar Belang (OOB) wordt gekwalificeerd. Daarmee krijgt het

wetgevend kader ook voor woningcorporaties een meer ‘verplichtend’ karakter. Dat begint met Boek 2

BW, de Nederlandse Corporate Governancecode, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het

Besluit inzake auditcommissies. Het laatst genoemde besluit verplicht tot het instellen van een

auditcommissie of een vergelijkbaar orgaan; het BTIV stelt dat verplicht voor corporaties vanaf een

bezit van 10.000 woongelegenheden. Dit besluit regelt ook de samenstelling, de reikwijdte van het

toezicht, de verplichte aanwezigheid van een financieel expert en de rol bij de benoeming, beoordeling

en beloning van de accountant.

In de bijlage van deze handreiking zijn de bepalingen van de Governancecode woningcorporaties 2015

opgenomen die betrekking hebben op de auditcommissie. Als positieve bijdrage van die code kan

worden gezien dat meer normatief wordt gehandeld door scherper onderscheid naar ‘pas toe’ en ‘leg

uit’; bij vetgedrukte bepalingen is keuzevrijheid achterwege gelaten.

Regelgeving beoogt handvatten te bieden voor het functioneren van organisaties in hun

maatschappelijke context, zodat beschikbare middelen effectief en kostenefficiënt worden ingezet en

dat zulks ook op geëigende momenten voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Regelgeving heeft ook een normatief karakter, een eigenschap die volgend op opgetreden omissies

sterker wordt gemaakt. Hierbij zou je van een risico-/regelreflex kunnen spreken. Het vergt de nodige

tijd om tot een goed werkbaar evenwicht te geraken tussen normering en verantwoording in

kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Kern is en blijft hoe je er als (lid van de) RvC mee omgaat. Dan hebben we het over gedrag! Het is goed

dat bewustwording bestaat over hoe mensen met regels en de toepassing daarvan omgaan, niet alleen

naar de letter maar ook naar de geest: ‘Wat wordt eigenlijk beoogd en lever ik daar consequent een

positieve bijdrage aan?’ Dan kom je terecht bij intrinsieke motivatie en waarden en normen en of daar

zichtbaar (voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur) uiting aan wordt gegeven. We duiden dan op de soft

controls die tezamen met de hard controls de beheersbaarheid van de activiteiten en de

verantwoording daarover vorm moeten geven.

http://www.vtw-publicaties.nl
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Het evenwicht tussen regels en gedrag lijkt nog niet gevonden.

Soft controls laten zich ook maar moeilijk omschrijven, maar dat doet aan het belang daarvan niet af;

ze omvatten de organisatie in al haar geledingen. Het is daarom goed dat de raad van commissarissen

in de auditcommissie ook de verbinding dieper in de organisatie zoekt en daarmee als het ware proeft

en laat proeven welk gedrag van elkaar mag worden verwacht.

Zoals al eerder aangegeven noodzaakt de toegenomen complexiteit van informatievergaring, -

interpretatie en -verstrekking tot specialisme zoals dat aan de auditcommissie moet worden

toegedicht. In de hoofdstukken 3 Organisatie en werkwijze van de auditcommissie en 4 Rol en

verantwoordelijkheden van de auditcommissie wordt hiervan een uitwerking gegeven.
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HOOFDSTUK  3:

ORGANISATIE  EN  WERKWIJZE  VAN

DE  AUDITCOMMISSIE

3.1. Samenstelling van de auditcommissie

Op basis van bepaling 3.29 van de Governancecode woningcorporaties 2015 kan de RvC

subcommissies instellen ter ondersteuning van het toezicht binnen de woningcorporatie.

In bepaling 3.29 lid d is opgenomen dat de auditcommissie niet wordt voorgezeten door de voorzitter

van de RvC.

De auditcommissie is veelal samengesteld uit twee of drie leden van de RvC. Dit is enerzijds afhankelijk

van de omvang van de RvC en anderzijds de complexiteit van de vraagstukken die door de

auditcommissie (moeten) worden behandeld. De samenstelling van de auditcommissie vraagt derhalve

een afzonderlijk besluit van de RvC. De voorzitter van de auditcommissie wordt door de RvC benoemd.

De RvC selecteert de leden die over de benodigde competenties beschikken zoals deze in het

reglement van de auditcommissie zijn opgenomen. Voor een effectieve discussie is het wenselijk dat

leden vanuit hun eigen invalshoek input leveren.

De auditcommissie bepaalt welke deelnemers worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de

auditcommissie. Deelnemers kunnen zijn:

De directeur-bestuurder dan wel de bestuurder met het aandachtsgebied financiën;

De controller;

De financieel manager;

Leden van de werkorganisatie, op specifieke uitnodiging, afhankelijk van het gespreksonderwerp

(bijvoorbeeld de treasurer, compliance officer, risk manager etc.);

Externe gasten, zoals bijvoorbeeld de accountant.

De voorzitter van de auditcommissie vervult een belangrijke rol in de communicatie namens de

auditcommissie met bijvoorbeeld de (voorzitter van de) RvC, het bestuur, de controller en de externe

accountant. Van de voorzitter mag worden verwacht dat hij beschikt over leiderschapskwaliteiten en

http://www.vtw-publicaties.nl
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de capaciteit heeft om een effectieve samenwerking te bevorderen vanuit de auditcommissie.

Veelal loopt de benoemingsperiode als commissielid gelijk met de benoemingsperiode als lid van de

RvC. Een herbenoeming in een tweede termijn is mogelijk,

In de praktijk kan en zal de rolvervulling door de auditcommissie verschillen mede afhankelijk van de

omvang van de corporatie, de inrichting van de bestuursstructuur (een- of tweehoofdig), de

aanwezigheid van een bestuurssecretaris, een gecombineerde rol van financieel manager en controller

etc. Dit betekent dat op basis van de feitelijke situatie bij de corporatie, de auditcommissie en het

reglement daarvoor worden samengesteld.

3.2. Reglement voor de auditcommissie

Bepaling 3.29 lid a van de Governancecode woningcorporaties 2015 vraagt dat de RvC een reglement

voor iedere commissie opstelt waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de

samenstelling en de werkwijze van de commissie.

Een reglement voor de auditcommissie omvat de uitgangspunten en randvoorwaarden hoe de

commissie haar werkzaamheden zal inrichten, uitvoeren en verantwoording zal afleggen over haar

taakopdracht als adviescommissie van de RvC.

Een reglement voor de auditcommissie bevat normaliter de navolgende onderwerpen :

a. Doelstelling van de commissie;

b. Samenstelling van de commissie, omvang en zittingsduur;

c. Aandachtsgebieden en de jaaragenda van de commissie;

d. Vergaderfrequentie, deelnemers aan de vergaderingen;

e. Relatie met het bestuur, de werkorganisatie (in het bijzonder de controller) en de externe

accountant;

f. Verslag/rapportering namens de auditcommissie;

g. Bevoegdheid tot het doen van voorstellen voor bijzondere onderzoeken;

h. Evaluatie van de werking van de auditcommissie.

De auditcommissie heeft voor het samenstellen van het verslag, het samenstellen van de jaaragenda

en het aanleveren van de vergaderstukken ondersteuning nodig van de werkorganisatie. In praktische

zin wordt deze ondersteuning meestal geleverd door de bestuurssecretaris en de controller. Het is van

belang dat de ondersteuning van de auditcommissie in het reglement voor auditcommissie wordt

vastgelegd.

Het is gebruikelijk om jaarlijks het reglement te beoordelen, eventuele aanpassingen aan de actualiteit
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te doen en deze ter goedkeuring aan de RvC voor te leggen.

3.3. De bijeenkomsten van de

auditcommissie

3.3.1 Vergaderfrequentie

De auditcommissie plant haar bijeenkomsten in overeenstemming met het vergaderschema van de

RvC. Het is wenselijk dat de bijeenkomsten van de auditcommissie worden gepland voorafgaand aan

de bijeenkomsten van de RvC. De uitkomsten van de auditcommissie vergadering kunnen dan worden

besproken tijdens de RvC vergadering.

De auditcommissie vergadert tussen de drie en vijf keer per jaar, afhankelijk van de omvang en

complexiteit van de bespreekpunten.

3.3.2 Jaaragenda voor de auditcommissie

De auditcommissie van de woningcorporatie heeft een aantal aandachtsgebieden.

In hoofdstuk 4 van deze publicatie zijn de hoofdactiviteiten van de auditcommissie geclusterd in een

vijftal specifieke aandachtsgebieden. De agenda van de auditcommissie omvat de benoemde

aandachtsgebieden aangevuld met de onderwerpen uit de taakopdracht van de auditcommissie

gebaseerd op de Governancecode woningcorporaties 2015 zoals is samengevat in hoofdstuk 5.2.

Het aantal onderwerpen dat geagendeerd moet worden bij de auditcommissie is omvangrijk.

Het verdient daarom aanbeveling om te werken met een jaaragenda voor de auditcommissie,

dusdanig dat alle onderwerpen tijdig op de agenda worden geplaatst en dat ook wordt bewaakt dat

alle relevante onderwerpen ook daadwerkelijk worden behandeld.

Voorafgaand aan de vergadering van de auditcommissie is het raadzaam dat de voorzitter van de

auditcommissie in samenspraak met de (financieel) bestuurder, de specifieke agenda samenstelt voor

de vergadering met in achtneming van de jaaragenda.

De externe accountant zal met regelmaat worden uitgenodigd om als gast de auditcommissie

vergadering bij te wonen om daar verslag te doen van zijn werkzaamheden.

Een tijdige afstemming van de vergaderplanning met de accountant is derhalve een aandachtspunt.

http://www.vtw-publicaties.nl
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Indien bijzondere omstandigheden daarom vragen kan de auditcommissie ook een ingelaste

vergadering beleggen om bijvoorbeeld een voorgenomen investering te voorzien van een advies voor

de RvC.

3.3.3 Verslag van de vergadering

Van iedere vergadering dient een verslag te worden samengesteld en het verslag dient tijdig aan de

leden van de auditcommissie, de RvC en de externe accountant ter beschikking te worden gesteld. Het

verslag van de auditcommissie vergadering zal veelal in concept worden bijgevoegd bij de

vergaderstukken van de opvolgende RvC vergadering.

Het is van belang dat het concept verslag van de vergadering door de notulist rechtstreeks naar de

voorzitter van de auditcommissie wordt gestuurd ter toetsing op feitelijke onjuistheden. Het hanteren

van deze werkwijze borgt een integere verslaglegging van de vergadering.

3.3.4 Zelfstandige informatievergaring

De auditcommissie wordt primair door en namens het bestuur voorzien van informatie. Dit

uitgangspunt betekent dat de auditcommissie in een afhankelijke positie verkeert met betrekking tot

de informatievoorziening. De auditcommissie dient zich derhalve af te vragen of en in hoeverre zij

afdoende is en wordt geïnformeerd namens en door het bestuur.

Voor de eigen beeldvorming kan het goed werken om bijvoorbeeld medewerkers uit de

werkorganisatie uit te nodigen om bepaalde onderwerpen in de auditcommissie vergadering nader toe

te lichten.

Bij een complex vraagstuk (bijvoorbeeld derivaten of ICT) kan het verstandig zijn om het bestuur te

adviseren om een onafhankelijke second opinion onderzoek te laten uitvoeren door een organisatie

die niet betrokken is bij het betreffende vraagstuk. Een dergelijke werkwijze heeft als resultaat dat

meer comfort wordt verkregen over ingewikkelde en vaak niet alledaagse vraagstukken bij de

woningcorporatie.

De auditcommissie kan in haar contacten met de externe accountant ook verzoeken om aan bepaalde

onderwerpen specifieke aandacht te besteden en daaromtrent te rapporteren in de reguliere

accountantsrapportages. Het verdient aanbeveling om dit aandachtspunt in ieder geval te agenderen

bij de jaarlijkse pre-audit bijeenkomst met de externe accountant.

De relatie van de auditcommissie met de controller kan meer diepgang krijgen door jaarlijks een
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overleg met de controller te plannen buiten aanwezigheid van het bestuur. In hoofdstuk 4.3.2 is dit

nader uitgewerkt.
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HOOFDSTUK  4:

ROL  EN  VERANTWOORDELIJKHEDEN

VAN  DE  AUDITCOMMISSIE

De belangrijkste taak van de auditcommissie is enerzijds het bewaken van de kwaliteit van de

financiële informatievoorziening van de corporatie en de wijze van totstandkoming en anderzijds de

wijze waarop de interne beheersing is vormgegeven mede in relatie tot de interne controle en de

externe accountantscontrole.

De auditcommissie vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het rapporteringsproces binnen de

corporatie. De auditcommissie houdt namens de raad van commissarissen toezicht op de werking van

de financiële kolom en adviseert de raad van commissarissen ten aanzien van de financieel

economische vraagstukken.

Schematisch kunnen de aandachtsgebieden van de auditcommissie als volgt worden samengevat:

Aandachtsgebieden Auditcommissie

Financiële verslaglegging

- Begroting (meerjaren)

- Periodieke tussentijdse cijfers

- Jaarrekening

- Keuze waarderingsgrondslagen

Interne beheersing & risicomanagement

- Opzet en werking van de interne beheersingssystemen

- Risicoanalyses

- ICT-strategie

- Treasury- en beleggingsplan

- Verbindingen

- Investeringsbeleid

- Financieel beleid

Control

- Intern controlplan

- Bevindingen vanuit IC

- Relatie met controller
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Compliance

- Wet- en regelgeving

- Compliance risico’s en beheersingsmaatregelen

- Bevindingen IC omtrent compliance issues

- Integriteit

Externe controle

- Controleplan externe accountant

- Bevindingen vanuit de controle

- Follow-up van de bevindingen

- Evaluatie van de samenwerking

- Selectie van de accountant

4.1. Financiële verslaggeving

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de financiële verslaggeving in

de brede zin van het woord. Onder de financiële verslaggeving kan worden begrepen:

De begroting (alsmede de meerjarenbegroting);

De periodieke tussentijdse cijfers;

De jaarrekening/het jaarverslag.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van procedures die ervoor zorgen dat

alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, juistheid en

volledigheid daarvan kan worden gewaarborgd.

De auditcommissie houdt toezicht op het volgen van deze procedures. De auditcommissie dient de

financiële verslaggeving te beoordelen en vast te stellen of en in hoeverre de informatie in

overeenstemming is met de bij de commissieleden bekende informatie.

De auditcommissie bespreekt de financiële verslaggeving met het bestuur/management en bevraagt

hoe is geborgd dat die verslaggeving toereikend is. In ieder geval dient de jaarrekening / het

jaarverslag te worden besproken met de externe accountant.

In de bespreking met de accountant zal ook de keuze en toepassing van de waarderingsgrondslagen

en de schattingsposten bevatten. De jaarrekening van een corporatie omvat een aantal technisch

ingewikkelde posten. Het is aan te bevelen om in de bespreking met de externe accountant ten minste

aandacht te besteden aan:

http://www.vtw-publicaties.nl
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De waardering van het vastgoed in exploitatie;

De waardering van de onderhanden projecten en grondposities;

De waardering van de derivatenportefeuille;

De verwerking van de vennootschapsbelasting.

Een ander aandachtspunt betreft de belangrijkste afwijkingen van de winst- en verliesrekening ten

opzichte van de begroting en de vierde kwartaalrapportage. Het management dient deze afwijkingen

te voorzien van een analyse en een toelichtende verklaring.

4.2. Interne beheersing &

risicomanagement

Het bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en werking van interne beheersings en

–controlesystemen. Principe 5 van de Governancecode Woningcorporaties is hierover duidelijk

“Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten”.

De betrokkenheid van de auditcommissie bij dit onderwerp kan bijdragen aan de versterking van de

risicobewustwording en de beheersingscultuur binnen de corporatie. De auditcommissie is veelal

belast met het toezicht op de interne beheersing ingericht aan de hand van de beschikbare

reglementen, beleidsdocumenten, analyses en interne controles en – audits aangaande dit onderwerp.

Een corporatie dient feitelijk te beschikken over:

Een beschrijving van de opzet en de werking van interne beheersings- en controlesystemen;

Jaarlijkse risicoanalyses;

Een ICT beleid en bijbehorend jaarplan;

Een treasury- en beleggingsbeleid en de bijbehorende jaarplannen;

Een investeringsbeleid en het bijbehorende jaarplan;

Een verbindingenbeleid;

Een financieel beleid en het bijbehorende jaarplan.

Deze documenten behoren derhalve een onderdeel te zijn van de jaaragenda van de auditcommissie

en de RvC. Deze onderwerpen lenen zich ook goed om medewerkers van de corporatie die belast zijn

met de uitwerking van de vraagstukken te vragen om in de auditcommissie een toelichting te geven op

de beleidsstukken en de jaarplannen.

Het publieke karakter van woningcorporaties heeft de wetgever aanleiding gegeven tot stringente
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voorschriften in dit kader. In artikel 55a van de woningwet is een zodanig financieel beleid en beheer

voorgeschreven dat de financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Daartoe moet een

reglement worden opgesteld dat zich tevens uitstrekt over de met de woningcorporatie verbonden

partijen. Dat reglement wordt vervolgens in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting in de

artikelen 103 tot en met 108 zeer gedetailleerd uitgewerkt. Waar volledigheid of scherpte nog niet is

aangebracht, bevat elk artikel de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere voorschriften te

geven. Als slot op de deur bepaalt artikel 103 dat het reglement financieel beleid en beheer na

vaststelling door het bestuur en goedkeuring van de raad van toezicht, onze minister eveneens tot

(goed)keuring zal moeten overgaan.

4.3. Control en compliance

4.3.1 Three lines of  defence model

In lijn met de Nederlandse governance principes wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de RvC als

taak heeft het houden van toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur en het bestuur

daarbij kan adviseren.

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie en dat betekent de realisatie van de

doelstellingen, het invulling geven aan de maatschappelijke opgave en het vormgeven van de interne

beheersing.

De interne beheersing wordt veelal ingericht volgens het Three lines of defence model.

Deze benadering hanteert als uitgangspunt dat het (lijn)management primair de maatregelen treft die

noodzakelijk zijn ten behoeve van een ongestoorde uitoefening van de dagelijkse activiteiten (de

zogenaamde First line of defence).

De Second line of defence wordt gevormd door verbijzonderde afdelingen. Deze afdelingen hebben als

doel om het management te ondersteunen en te adviseren bij het realiseren van de doelstellingen

alsmede werkzaamheden te verrichten ten aanzien van het inrichten en het laten werken van de

vastgestelde interne beheersingsmaatregelen.

Voorbeelden hiervan zijn de afdelingen, control, risicomanagement, compliance, human resources,

juridische zaken, kwaliteit etc. Deze afdelingen rapporteren over hun taakuitoefening aan het bestuur.

De Third line of defence is de internal audit afdeling. Dit is een afdeling die het management, het

bestuur en de auditcommissie/RvC rapporteert over de opzet, het bestaan en de werking van het

systeem van de interne beheersings- en controlemaatregelen.

De First line – en de Second line of defence vallen daarmee onder de reikwijdte van de internal audit
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afdeling.

Binnen de corporatiesector is een internal audit afdeling nog een (hoge) uitzondering. Dat heeft mede

te maken met de omvang van de organisatie.

Dit betekent dat de interne beheersing binnen de woningcorporatie in praktische zin wordt

georganiseerd vanuit de First- en Second line of defence.

4.3.2 De afdelingen control,  risicomanagement en compliance in

relatie  tot  de auditcommissie

De auditcommissie zal veelal direct contact onderhouden met de afdelingen control,

risicomanagement en compliance. De praktijk leert dat bij corporaties afdelingen worden

samengevoegd tot bijvoorbeeld een afdeling Governance, Risk & Compliance. De control afdeling

respectievelijk de controlfunctie is overwegend ‘zelfstandig’ georganiseerd.

De controller

De controller behoort uit hoofde van zijn functie een vaste ‘deelnemer’ te zijn van de vergaderingen

van de auditcommissie. Degene die verantwoordelijk is voor Governance, Risk & Compliance

participeert in de vergadering van de auditcommissie indien gerelateerde onderwerpen zijn

geagendeerd. De onderwerpen die met de controller worden besproken zijn bijvoorbeeld: • Het intern

controle plan; • De bevindingen vanuit de uitgevoerde interne controlewerkzaamheden inclusief de

respons vanuit het management en het bestuur; • Fraudeaspecten en maatregelen aangaande

fraudepreventie; • De verhouding met de controller.

Het is gewenst dat de controller een onafhankelijke en rechtstreekse lijn heeft naar hetzij de voorzitter

van de raad van commissarissen, hetzij de voorzitter van de auditcommissie in gevallen wanneer de

controller bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden wordt beperkt door het bestuur. Deze verhouding

dient bij voorkeur schriftelijk te worden vastgelegd in de functiebeschrijving van de controller.

De controller heeft een onafhankelijke positie binnen de woningcorporatie. Deze verbijzondering is in

artikel 105 lid1e (BTIV) afgedwongen voor een toegelaten instelling of dochtermaatschappij die meer

dan 2.500 eenheden in eigendom heeft. De controller is ook meer en meer een natuurlijke

gesprekspartner van de auditcommissie en/of raad van commissarissen aangaande de interne

beheersing en de interne controle bevindingen. Een jaarlijks gesprek door de auditcommissie met de

controller, buiten de aanwezigheid van het bestuur, kan een adequate invulling zijn van het zelfstandig

verzamelen van informatie. Immers: commissarissen hebben meer behoefte aan onderbouwde en

onafhankelijke observaties.

De compliance officer
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De compliance officer is degene die binnen de woningcorporatie verantwoordelijk is voor alles wat te

maken heeft met het ‘voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving’. Dit laatste is een

lastig vraagstuk en vraagt een expliciete aanpak. Binnen de grotere corporaties kan en zal de

compliance officer een zelfstandige functie zijn, bij kleinere corporaties kan en er sprake zijn van een

‘deeltijd’ functie. Gegeven de complexiteit van het vraagstuk is het noodzakelijk dat de rol binnen de

werkorganisatie expliciet wordt gemaakt en wordt belegd binnen de inrichting van de organisatie.

Het verdient aanbeveling dat de compliance officer, periodiek, zelfstandig rapporteert onder meer aan

de auditcommissie. De compliance werkzaamheden zouden kunnen omvatten:

Het in beeld brengen van de relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen

alsmede het ontsluiten van deze wet- en regelgeving voor de werkorganisatie;

Het identificeren van de belangrijkste compliance risico’s en de bijbehorende

beheersingsmaatregelen;

Het rapporteren omtrent de uitgevoerde interne controles omtrent de specifieke compliance

issues (de inkomenstoets bij de toewijzing; het nakomen van de regelgeving bij verkoop van

woningen; naleving van de beleidsregels derivaten en beleggingen; naleven van de

aanbestedingsregels aangaande het maatschappelijk vastgoed alsmede het correct toepassen

van de WNT-regels);

Het in beeld brengen en afhandelen van interne en externe integriteitsmeldingen dan wel

compliance incidenten.

4.4. De externe controle en de relatie met

de accountant

4.4.1 Inleiding

De raad van commissarissen is de opdrachtgever van de externe accountant van de woningcorporatie.

De bepalingen 5.8 tot en met 5.11 uit de Governancecode Woningcorporaties 2015 hebben betrekking

op de externe accountant.

Een nieuwe bepaling (5.8) is dat de externe accountant (en hiermee wordt bedoeld de

accountantsorganisatie) voor maximaal een periode van 8 jaar wordt benoemd. Aedes en de VTW

hebben een overgangsregeling gepubliceerd, inhoudende dat corporaties vanaf 1 januari 2017 dienen

te voldoen aan bepaling 5.8. uit de Governancecode woningcorporaties aangaande de benoeming van

de externe accountant.
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Minister Dijsselbloem heeft aangekondigd met een brief aan de Tweede Kamer van 26 juni 2015 om

woningcorporaties aan te merken als organisaties van openbaar belang (OOB).

In december heeft de Tweede Kamer door middel van een motie aan de Minister verzocht om de

corporaties met minder dan 1.500 verhuureenheden vrij te stellen van deze kwalificatie.

Naar verwachting zal per 1 januari 2017 de kwalificatie als OOB voor woningcorporaties met meer dan

1.500 woningen van kracht worden.

De status van OOB heeft onder meer impact op de wijze waarop de roulatie van het

accountantskantoor moet plaatsvinden. De kantoorroulatie wordt gebaseerd op een EU Verordening

die op 17 juni 2016 van kracht wordt. De uitgangspunten van de EU Verordening wijken af van bepaling

5.8 uit de Governancecode.

De afwijkingen betreffen onder meer de benoemingsperiode (Governancecode: 8 jaar; EU verordening

10 jaar) en de wijze waarop het aantal jaren wordt vastgesteld dat een accountantsorganisatie reeds

een controle uitvoert bij een corporatie.

NBA Alert 38 van 3 februari 2016 geeft nadere guidance aan de toepassing van de EU verordening.

De relatie tot de externe accountant is uitgebreid beschreven in de VTW publicatie (oktober 2013) ‘De

relatie tussen de RvC, het bestuur en de accountant; Spel met meerwaarde’. In de publicatie zijn 11

relevante aanbevelingen opgenomen.

4.4.2 De relatie met de externe accountant

De relatie tussen de woningcorporatie en de externe accountant kan worden opgedeeld in een tweetal

onderdelen:

Het selecteren en benoemen van de accountant en het beëindigen van de relatie met de1.

accountant;

De werkzaamheden van de accountant, nader onder te verdelen in:2.

Het bepalen van de jaarlijkse opdracht;

De voortgang van de controle werkzaamheden;

De rapportages van de accountant op basis van de werkzaamheden;

De evaluatie van de wederzijdse samenwerking.

De accountant wordt benoemd aan de hand van een selectieprocedure die wordt uitgevoerd onder

aansturing van de auditcommissie. Het verdient aanbeveling om vooraf beoordelingscriteria te

benoemen waaraan de te benoemen accountant moet voldoen. In het jaarverslag wordt een

toelichting opgenomen over het selectieproces en de redenen die aan de wisseling van de accountant

ten grondslag liggen (bepaling 5.8).

De agenda van de auditcommissie zou drie contactmomenten met de accountant moeten omvatten:

Het pre-audit gesprek voorafgaand aan de start van de controle; tijdens deze bespreking kan1.

onder meer het controleplan van de externe accountant (bepaling 5.9), het interne controleplan
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van de controller (bepaling 5.10) en de samenhang tussen beide plannen worden besproken;

Een bespreking omtrent de bevindingen/de rapportage naar aanleiding van het uitvoeren van de2.

tussentijdse controle;

Een bespreking omtrent de jaarrekening, de controleverklaring en het accountantsverslag3.

(bepaling 5.10). Tijdens dit overleg dient ook bij voorkeur de evaluatie van de wederzijdse

samenwerking te worden besproken. Een maal in de vier jaar dient een grondige evaluatie van

het functioneren van de accountant te worden opgesteld (bepaling 5.11).
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HOOFDSTUK  5:

PRAKTIJK

De weergave van de praktijk is in eerste instantie gebaseerd op de opvattingen van de in de sector

werkzame accountants, het financieel/economisch management van de corporatie en functionerende

leden van auditcommissies. In drie afzonderlijke rondetafelgesprekken is daarbij open van gedachten

gewisseld aan de hand van een vragenset die is geclusterd naar de organisatie, werkwijze en

taakopdracht van de auditcommissie.

5.1. Organisatie en werkwijze van de

auditcommissie

1. Fungeert er bij de corporatie een auditcommissie en wat is de motivering voor het instellen van een

auditcommissie

De praktijk geeft aan dat nagenoeg bij alle corporaties een auditcommissie is ingesteld. Bij corporaties

van geringere omvang is dat niet altijd het geval. Accountants noemden hierbij een grens van zo’n

2.500 verhuureenheden.

De motivering voor het werken met een auditcommissie betreft met name de diepgang waarmee de

soms complexe materie (interne beheersing, risicomanagement en verslaggeving) kan/moet worden

besproken.

Als argument contra een auditcommissie werd genoemd een mogelijk gemis aan borging binnen het

geheel van de raad. Om die valkuil te vermijden zijn meerdere bruikbare suggesties aangedragen:

Rol van de voorzitter van de auditcommissie voor wat betreft het in begrijpelijke taal samenvatten

van de onderwerpen die zijn besproken binnen de auditcommissie;

Rolvervulling van de voorzitter van de raad van commissarissen voor wat betreft de uitnodiging

aan de leden tot actieve deelname in discussie over financieel/economische vraagstukken;

Agendering en behandelingsvolgorde in de vergaderingen van de raad. Eerst inhoudelijke

bespreking van financieel/economische onderwerpen en daarna weergave van de visie, schriftelijk

vastgelegd, vanuit de vergadering van de auditcommissie;

Bijwonen van de vergaderingen van de auditcommissie door de voorzitter van de raad van

commissarissen indien belangrijke onderwerpen aan de orde zijn.
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2. Beschikt de auditcommissie over een reglement?

Auditcommissies beschikken allen over een reglement en vergaderen doorgaans voorafgaand aan de

bijeenkomst van de raad van commissarissen. Daarmee komt de functie van voorbereiding op de

behandeling van betreffende onderwerpen in beginsel goed tot zijn recht.

De auditcommissie dient naar de mening van de geïnterviewde personen ten minste drie keer per jaar

te vergaderen.

3. Wie maken deel uit van de auditcommissie (inclusief de toegevoegde leden)?

De auditcommissie is een vergadering uit en voor de raad als geheel. Vanuit de raad nemen 2 tot 3

leden deel met voornamelijk een financiële achtergrond. Inmiddels ontstaat ook een roep om

vastgoedkennis voor aspecten van asset management en (des)investeringsbeslissingen. De bestuurder

met de financiële portefeuille of de enig directeur/bestuurder is altijd het toegevoegde lid aan de

auditcommissie. In het geval van een meerhoofdig bestuur, is het verstandig dat ook de

bestuursvoorzitter deelneemt.. Vanuit het management van de organisatie is het gebruikelijk dat de

controlfunctie is vertegenwoordigd. Bij verbijzondering van die functie is dat de controller. Zo niet,

betreft dat de financieel directeur of manager Finance en Control. Bij bijzondere onderwerpen zie je

dat andere medewerkers vanuit de organisatie zijn betrokken bijvoorbeeld bij vraagstukken van

compliance of ICT.

4. Vergadert de auditcommissie een keer per jaar met de accountant buiten de aanwezigheid van het

bestuur?

Met uitzondering van de corporaties van geringe omvang heeft de auditcommissie of de raad van

commissarissen overleg met de externe accountant buiten aanwezigheid van het bestuur. Het initiatief

tot het plannen van deze bijeenkomst is divers. Accountants pleiten voor het vast agenderen van dit

overleg in het vergaderschema van de auditcommissie.

5. Wat is de rol van de controller in relatie tot de auditcommissie?

Een eigenstandige rol van de ‘controller’ in relatie tot de auditcommissie wordt opvallend genoeg

verschillend beleefd. Vanuit de organisatie is geduid op een afzonderlijk lijn buiten de bestuurder om,

terwijl vanuit de auditcommissies een dergelijke relatie nog geen vast gegeven is. De omvang van de

corporatie lijkt van invloed te zijn op de wijze waarop de controller is en wordt gepositioneerd. Een

verbijzonderde controlafdeling lijkt nog voorbehouden aan de grotere corporaties (meer dan 10.000

verhuureenheden). In lijn met een dergelijke verbijzondering komt de gedachte op dat dan het accent

meer op procesbeheersing en sturingsmechanismen kan liggen i.p.v. op inhoudsaspecten. Dat raakt

de inhoud van toezichtstaak en hoe daarbij de rol door toezichthouders wordt opgepakt. De strategie

van de corporatie en de realisatie daarvan is dan leidend en daarin is de inzet van de bestuurder van
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doorslaggevende betekenis.

De betrokkenen achten het wenselijk dat jaarlijks door de auditcommissie een gesprek wordt gevoerd

met de controller buiten de aanwezigheid van het bestuur.

De wijze waarop de controller zijn rol kan vervullen binnen de corporatie is hierbij het belangrijkste

gespreksonderwerp.

6. Hoe is de opvolging van de bevindingen van de externe accountant georganiseerd?

Het beeld vanuit de praktijk is divers. Accountants geven aan dat zij op de opvolging van bevindingen

van eerder verrichte controles meenemen in hun rapportages. Het financieel management geeft aan

hier gevolg aan te geven en de leden van de auditcommissies bevestigen deze observaties. Met andere

woorden, de opvolging van de bevindingen is en wordt georganiseerd. De bewustwording bij de

auditcommissie kan wellicht worden aangescherpt door dit punt structureel op de agenda te plaatsen

van de auditcommissie.

7. Hoe wordt de effectiviteit (als voorbereidingscommissie van de RvC) van de auditcommissie beleefd?

De praktijk oordeelt positief over de effectiviteit van de auditcommissie. De praktijk heeft echter ook

kanttekeningen die het functioneren van de auditcommissie kunnen verbeteren:

Accountants dagen de auditcommissie uit om meer tot eigen oordeelsvorming te komen en deze

oordeelsvorming vervolgens te toetsen aan de opvattingen van de accountant;

Het financieel management suggereert dat meer inhoud kan worden gegeven aan de eigen

informatieverzameling en onderzoek binnen de organisatie. Het aspect van afstand houden en

betrokkenheid is hierbij van belang.

Op een onderwerp als ICT kan dan wel moet meer diepgang wordt betracht, al dan niet met

inschakeling van externe deskundigheid.

5.2. De taakopdracht van de

auditcommissie

Tegen de achtergrond van de Governancecode woningcorporaties 2015 laat de inhoud van de

toezichtstaak zich als volgt (beknopt) omschrijven:

Hanteren van een toetsingskader (bepaling 3.13)

Aan commissarissen te stellen kwaliteitseisen (bepaling 3.21)
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In kaart brengen risico’s en verantwoording hieromtrent (bepalingen 5.1, 5.4 en 5.5, voetnoot 39

punt 1)

Treasurystatuut (bepaling 5.2)

Beleggingsstatuut (bepaling 5.3)

Handleidingen en procedures voor de financiële verslaggeving (bepaling 5.5, voetnoot 39 punt 2)

Periodieke monitoring en rapportages (bepaling 5.5 voetnoot 39 punt 3)

Criteria bij contracteren met derden (bepaling 5.5 voetnoot 39 punt 4)

Criteria bij (des)investeren (bepaling 5.5 voetnoot 39 punt 5)

Omgang met benchmarks (bepaling 5.5, voetnoot 39 punt 6)

Inzicht in en toezicht op soft controls (bepalingen 5.5 voetnoot 39 punt 7 en 5.7)

Benoeming van de externe accountant (bepaling 5.8)

Functioneren van de externe accountant (bepalingen 5.9, 5.10 en 5.11).

De praktijk geeft aan dat de bovengenoemde onderwerpen in algemene zin wel worden geagendeerd.

De diepgang van de behandeling van de onderwerpen alsmede het borgen dat alle onderwerpen

worden behandeld, is verschillend. De navolgende kanttekeningen zijn te plaatsen:

De betrokkenen zien dat het accent op financiële onderwerpen ligt. Met name accountants vragen1.

in de omgang met auditcommissies meer aandacht voor focus op marktontwikkelingen.

De algemene opinie is, dat regels en de stapeling daarvan meer en meer als belemmerend2.

worden ervaren.

ICT is naar de visie van accountants nogal onderbelicht en dat in een tijdperk van verdergaande3.

kostenbeheersing waarin juist geautomatiseerde communicatie en registratie voor de sturing van

processen een steeds grotere rol gaat vervullen. Corporaties zien de accountant op dit gebied niet

als primaire gesprekspartner.

Het gesprek over de soft controls komt nauwelijks van de grond. Hierbij komt het aan op gedrag4.

en uitingen daarvan en dat lijkt niet a priori op het terrein van de accountant te liggen. Op dit

gebied zal de schroom overwonnen moeten worden.

Accountants benadrukken het belang van het werkplan van de controller en wijzen daarbij op de5.

noodzaak van betrokkenheid van auditcommissie. Deze betrokkenheid geeft gelegenheid tot het

vormen van een eigen oordeel over de uitvoering, los van de bevindingen van de accountant. Op

deze wijze kan de controller ook ‘in zijn kracht worden gezet’, ook in zijn/haar onafhankelijke

positie ten opzichte van de bestuurder.
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5.3. Rapport Auditcommissies

De woningcorporatiepraktijk kan ook worden gespiegeld met het door de AFM in maart 2015

gepubliceerde Rapport Auditcommissies, ‘Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij

verslaggeving en accountantscontrole’ In dit verkennend onderzoek komt specifiek de rol van

auditcommissies aan bod. Het onderzoek is uitgezet bij 96 beursgenoteerde ondernemingen hiervan

hebben 60 commissarissen de vragenlijst ingevuld en zijn er 15 interviews gehouden met

commissarissen. De bevindingen luiden beknopt weergegeven als volgt:

Commissarissen achten de interne beheersing bij uitstek een taak van auditcommissies. AFM1.

benadrukt dat auditcommissies bij de jaarlijkse evaluatie bewust moeten zijn van het hebben van

een internal auditor. Het ontbreken van een internal auditor wordt gezien als een gemis en

betekent een extra verantwoordelijkheid voor de commissarissen met betrekking tot de interne

beheersing.

Auditcommissies zijn veelal leidend in de selectie van een nieuwe accountant. Dit is in2.

overeenstemming met de principes van de Nederlandse Corporate Governance Code. Europese

regelgeving zal de rol van de auditcommissie bij de selectie van de accountant nog vergroten.

Commissarissen zijn in het algemeen tevreden over hun externe accountant. De auditcommissie3.

evalueert het functioneren van de accountant bijna altijd minimaal een keer per jaar. De kwaliteit

van de evaluatie door de auditcommissie neemt toe indien kennis wordt genomen van de

beoordeling van de accountantsorganisatie door de AFM.

In verband met de toenemende complexiteit van verslaggeving, interne beheersing en de4.

accountantscontrole is aansluitende eigen kennis bij commissarissen belangrijk. De Nederlandse

Corporate Governance Code vereist daartoe dat een financieel expert deel uitmaakt van de

auditcommissie. Te denken valt daarbij aan een persoon die bij voorkeur een achtergrond heeft

als CFO of registeraccountant. Expertise op het gebied van IT wordt nog gemist binnen de

auditcommissie.

Kandidaat commissarissen hebben een kritische houding bij het aanvaarden van commissariaten5.

indien zij twijfelen aan vertrouwen in het bestuur of de kwaliteit van de interne beheersing.

Deze bevindingen lijken generiek bezien ook van toepassing op de woningcorporaties. Met dien

verstande dat bij woningcorporaties een internal auditor veelal niet aanwezig is.

Deze rol wordt dan vervuld door de (concern)controller. Dit betekent dat de auditcommissie zich

bewust moet zijn van de taakvervulling door de controller.
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HOOFDSTUK  6:

RANDVOORWAARDEN  EN

AANBEVELINGEN

Aan de hand van de hoofdstukken 1 tot en met 5 zijn onderstaand een aantal randvoorwaarden en

aanbevelingen geformuleerd die positief zullen bijdragen aan een goede werking van de

auditcommissie.

6.1. Randvoorwaarden

De auditcommissie bij de woningcorporatie is essentieel in het kader van de beheersing van de1.

financieel economische vraagstukken. Nadrukkelijk gesteld, de auditcommissie is een

voorbereidingscommissie van de raad van commissarissen.

De auditcommissie vergadert ten minste drie keer per jaar, voorafgaand aan de RvC vergadering,.2.

In de RvC vergadering vindt aan de hand van het verslag van de vergadering van de

auditcommissie een terugkoppeling plaats van de activiteiten van de auditcommissie.

De auditcommissie werkt op basis van een eigen reglement voor de auditcommissie en aan de3.

hand van een eigen jaaragenda aangaande de te behandelen onderwerpen.

De auditcommissie zorgt voor een goede kwalitatieve bezetting, waarbij één van de leden als4.

financieel expert kan worden beschouwd. De (overige) leden dienen te beschikken over

aansluitende eigen kennis met betrekking tot de taakopdracht van de auditcommissie.

De externe accountant is een belangrijke adviseur van de auditcommissie; er zijn jaarlijks drie5.

contactmomenten met de externe accountant;

6.2. Aanbevelingen

De auditcommissie formuleert een eigen oordeel over het sturen, beheersen en verantwoorden1.

van het bestuur en het functioneren van de organisatie t.o.v. de geformuleerde (financieel

economische) doelstellingen. Het oordeel van de externe accountant kan worden benut ter

toetsing van de eigen meningsvorming.

De auditcommissie draagt zorg voor een goede borging van de activiteiten van de commissie in2.
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het geheel van de RvC. Dat omvat een passende vergaderfrequentie voorafgaande aan de

vergadering van de RvC, dito verslaggeving van de activiteiten van de auditcommissie, agendering

met alle relevante stukken en open bespreking binnen de RvC voorafgaande aan de behandeling

van de bevindingen van de auditcommissie zelf.

De auditcommissie vraagt door wanneer met de accountant wordt gesproken over de3.

bevindingen uit de accountantscontrole. De accountant ziet meer dan enkel voor het afgeven van

een verklaring bij de diverse verantwoordingen noodzakelijk is. Dat geeft naast de eigen

waarnemingen ook een beeld over cultuur en gedragingen van een buitenstaander.

De auditcommissie betrekt de controller in de activiteiten van de auditcommissie onder meer4.

door het bespreken van het werkplan van de controller, de rapportages van de controller en het

jaarlijks voeren van een gesprek met de controller in afwezigheid van het bestuur.

De auditcommissie besteedt nadrukkelijk aandacht aan het ICT vraagstuk binnen de corporatie.5.

De auditcommissie agendeert de opvolging van de bevindingen van de externe accountant als6.

vast agendapunt bij haar vergaderingen.

De auditcommissie heeft een eigen rol bij het verzamelen van informatie, deze rol kan en moet7.

met meer diepgang worden ingevuld. Het financieel management stelt het op prijs indien

informeel contact wordt gezocht over specifieke vraagstukken.

Het in de praktijk toepassen van de randvoorwaarden en de aanbevelingen in de werkwijze van de

auditcommissie zal leiden tot “professioneel toezicht met de auditcommissie”.
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BIJLAGE:  BEPALINGEN

3B. De (leden van de) RvC is (zijn) geschikt voor hun taak

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC

fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het

maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming,

beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van

zijn eigen functioneren.

Hierbij gelden de volgende bepalingen waarbij voor de vet gedrukte bepalingen alleen ‘pas toe’ geldt.

Voor de overige bepalingen geldt dat daarvan kan worden afgeweken als dit tot een beter

maatschappelijk resultaat leidt:

3.11 De RvC is aanspreekbaar op zijn functioneren en stelt een reglement op waarin hij zijn werkwijze

vastlegt. Dit reglement wordt op de website van de corporatie gepubliceerd.

3.13 In het reglement zoals genoemd in 3.11 geeft de RvC aan op welke onderwerpen toezicht wordt

gehouden (22). Bij deze onderwerpen hanteert de RvC een ‘toetsingskader’. Dit toetsingskader wordt in

samenspraak met het bestuur opgesteld en vastgesteld door de RvC (23).

(22) De Herzieningswet geeft in artikel 26.1-3 en 28 (goedkeuringsbepalingen) en artikel

31.1 (toezichtstaak) aan op waarop de RvC toezicht houdt. (23) Daarin kunnen

bijvoorbeeld de volgende onderwerpen worden opgenomen: • De maatschappelijke

resultaten; • Efficiëntie, betaalbaarheid en beschikbaarheid; • De manier waarop risico’s

verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie worden ingeschat en hoe

daarmee wordt omgegaan; • De manier waarop invulling wordt gegeven aan

opdrachtgeverschap: hoe wordt omgegaan met het afsluiten van contracten en/of

samenwerkingsverbanden met derden; • De kwaliteit van de interne risicobeheersing; •

De financiële verslaggeving; • Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;

3.16 Een evenwichtig samengestelde RvC betekent verscheidenheid (25). Om dit te bevorderen stelt de

RvC een profielschets op. In deze schets worden eisen gesteld aan de samenstelling van de RvC. Deze

eisen moeten er voor zorgen dat de RvC naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en

ervaring in huis heeft (26).

(25) Denk daarbij aan geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische
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afkomst en persoonlijkheidskenmerken. (26) Zoals ervaring in de volkshuisvesting,

financiële kennis en ervaring, deskundigheid op het gebied van HR, bestuurlijke

ervaring bij naar omvang gelijkwaardige of grotere organisaties, relevante

vastgoedexpertise en juridische kennis. In de profielschets kunnen ook kwalitatieve en

kwantitatieve doelstellingen ten aanzien van diversiteit worden vastgelegd

3.21 Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de

relevanteaspecten van de functie aan bod komen (30)

(30) Daarbij wordt gedacht aan de volgende zaken: • De verantwoordelijkheden van

een commissaris; • De risico’s die zijn verbonden aan het werk als commissaris; •

Algemene financiële en juridische zaken; • De financiële verslaggeving; • Kennis over

volkshuisvesting; • Opleiding en educatie; • De Governancecode en de naleving

daarvan.

3.24 De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogenaamde

‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur,

externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, de interne auditor of controller of

de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en

externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld

en kan daar desgewenst bij helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe

adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

3.29 De RvC kan subcommissies instellen ter ondersteuning van het toezicht. Daarbij geldt dat: a. De

RvC voor iedere commissie een reglement opstelt waarin rol en verantwoordelijkheden worden

omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies; b. De RvC in het jaarverslag de

samenstelling, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden

vermeld; c. De RvC van iedere commissie een verslag van de overleggen ontvangt; d. De

auditcommissie niet wordt voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

Principe 5 Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten

Woningcorporaties hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Het bestuur is verantwoordelijk voor

goede risicobeheersing en de RvC houdt hierop toezicht. Het gaat hierbij niet alleen om de harde

beheersmaatregelen maar ook maatregelen die appelleren aan het risicobesef en de moraal binnen de

corporatie.

Hierbij gelden de volgende bepalingen waarbij voor de vet gedrukte bepalingen alleen ‘pas toe’ geldt.
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Voor de overige bepalingen geldt dat daarvan kan worden afgeweken als dit tot een beter

maatschappelijk resultaat leidt:

5.1 Het bestuur brengt de risico’s die verband houden met de activiteiten van de woningcorporatie in

kaart, hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico’s en verantwoordt zich hierover

in het jaarverslag. Daarbij gaat het in ieder geval over het opdrachtgeverschap van corporaties, het

sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of grote transacties met derden.

5.2 Het bestuur stelt een treasurystatuut en een investeringsstatuut op en bespreekt dit met de RvC.

De RvC keurt deze vervolgens goed. Treasury van de corporatie heeft geen winstoogmerk maar staat

ten dienste van het risicobeleid. In het statuut worden in ieder geval beschreven het renterisico, het

beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico.

5.3 Het bestuur stelt een beleggingsstatuut op (38) dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC.

(38) Woningcorporaties moeten een beleggingsstatuut opstellen, waarin zij beschrijven

hoe hun organisatie is ingericht met betrekking tot beleggen. Dat staat in de

Beleidsregels Verantwoord Beleggen door Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, die

het ministerie van BZK op 30 januari 2015 publiceerde.

5.4 De RvC houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de corporatie specifiek toezicht op

alle inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen.

5.5 Het bestuur verschaft de RvC alle relevante informatie ten behoeve van (het toezicht op) de

risicobeheersing (39)

(39) Hieronder kan worden verstaan: 1. Risicoanalyses van de operationele en

financiële doelstellingen; 2. Handleidingen en procedures voor het opstellen van de

financiële verslaggeving; 3. Periodieke monitoring en rapportages waarmee al

gedurende een jaar inzicht wordt gegeven in de (financiële) prestaties van de

corporatie; 4. Criteria die worden gehanteerd bij het aangaan en beëindigen van

contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden; 5. Criteria die worden

gehanteerd bij het doen van (des)investeringen in vastgoed; 6. Vergelijkende

benchmarks (waaronder in ieder geval de Aedes-benchmark). Hierbij worden de

prestaties van de corporatie vergeleken met die van andere corporaties; 7. Inzicht in en

toezicht op de soft controls; dit zijn gedragsbeïnvloedende omstandigheden op het

persoonlijk functioneren van medewerkers.

5.7 Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen zoals bedoeld in 5.5, besteden bestuur en RvC,

ieder vanuit hun eigen rol, aandacht aan soft controls: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door
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voorbeeldgedrag, dat appelleert aan het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan een

invloed uitgaat op waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit, motivatie). Hoewel minder meetbaar

kan daarmee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico’s.

5.8 De RvC benoemt de externe accountant (41) voor een periode van maximaal acht jaar. Ter

vergroting van de transparantie wordt het selectieproces van de accountant toegelicht in het

jaarverslag alsmede de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen. In geval van fusie van de

corporatie gaat de termijn niet opnieuw in.

(41) Dit betreft het kantoor. Een accountant – de persoon – mag volgens art. 24 lid 1

van de Wet toezicht accountantsorganisaties niet meer dan gedurende een

aaneengesloten periode van zeven jaar controleren bij een Organisatie van Openbaar

Belang (OOB), maar dat zijn corporaties niet.

5.9 De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij wordt het vigerende

accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.

5.10 De externe accountant (en voor zover aanwezig de auditcommissie) wordt betrokken bij het

opstellen van het werkplan van de controle. De externe accountant rapporteert aan de RvC en het

bestuur over zijn bevindingen.

5.11 Het bestuur (en de auditcommissie) maakt (maken ieder) ten minste eenmaal in de vier jaar een

grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De beoordeling wordt

besproken in de RvC. De RvC meldt de belangrijkste conclusies in het jaarlijks verslag van RvC, dat

onderdeel uit maakt van het jaarverslag.
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