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VOORWOORD

De relatie tussen de RvC van een woningcorporatie en de externe accountant is van 
cruciaal belang voor goed intern toezicht. De werkzaamheden van de accountant 
zijn daar een belangrijk onderdeel van. 

De selectie van de accountant door de RvC en het opdrachtgeverschap , vraagt om 
een goede relatie tussen RvC, bestuur en accountant. En ook een goede relatie tus-
sen bestuur en accountant is een voorwaarde voor een goede controle door de 
accountant. 

Uitgangspunt van het functioneren van de accountant is de wet- en regelgeving, op 
basis waarvan hij of zij een oordeel geeft over de financiële verantwoording van 
een woningcorporatie. Daarnaast is het wenselijk dat de accountant door de RvC 
en het bestuur wordt uitgedaagd én zelf de behoefte voelt om ‘voorbij de cijfers te 
kijken’. Wat neemt de accountant - naast de formele controle - nog meer waar? Wat 
valt op? Wat kan naar zijn mening beter in de organisatie?

Door een bredere taakopvatting kan het werk van de accountant aanzienlijke 
meerwaarde bieden, met name op het gebied van de interne beheersing, besturing 
en ‘soft controls’ van de organisatie. De RvC en het bestuur moeten de accountant 
wel de ruimte bieden zijn of haar rol breder op te pakken, zodat de accountant 
waar nodig een signaal of waarschuwing af kan geven. Daarmee levert het werk 
van de accountant meer op dan alleen de formele accountantsverklaring.

In deze handreiking geven de auteurs inzicht in wat de RvC van een controlerend 
accountant kan verwachten en doen zij aanbevelingen die de RvC kan helpen om 
meer ‘uit de rol van de accountant en zijn werk te halen. En doen zij aanbeveling 
voor goed opdrachtgeverschap. Naast de formele aspecten van de relatie tussen de 
RvC, het bestuur en de accountant, komen ook de informele, ‘zachte’ kanten van 
die relatie aan de orde.

Dit is de derde versie van de handreiking over de externe accountant, geschreven 
door Ben Spelbos en André Loogman. De vorige versies zijn geschreven door Ben 
Spelbos en Hans van Vark.

Albert Kerssies, directeur VTW
Guido van Woerkom, voorzitter VTW
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HOOFDSTUK 1  /  SAMENVATTING/LEESWIJZER

SAMENVATTING/
LEESWIJZER

1.1 INLEIDING
In 2013 heeft de VTW een handreiking gepubliceerd om de relatie tussen het be-
stuur, RvC/AC en de accountant te verdiepen en daarmee de meerwaarde van het 
werk van de accountant tevergroten voor de RvC (en het bestuur) van de corpora-
tie.De handreiking sluit af met twaalf aanbevelingen voor de praktijk. In 2017 volg-
de de eerste update van de handreiking. 

In de afgelopen jaren is de regelgeving aangepast en heeft de praktijk niet stilge-
staan. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de VTW heb-
ben in 2020 onderzoek gedaan naar de toepassing van de twaalf aanbevelingen in 
deze handreiking door accountants en commissarissen bij corporaties. De onder-
zoeksresultaten zijn in oktober 2020 gepubliceerd en op 2 oktober 2020 in een 
webinar gepresenteerd.

De uitkomsten van het onderzoek en het webinar zijn aanleiding geweest voor de 
VTW om deze handleiding uit 2017 te herijken en vast te stellen in hoeverre de 
aanbevelingen aanpassing en/of aanvulling behoeven. En daarbij praktijkvoorbeel-
den in kaart te brengen die de relatie met de accountant kunnen versterken, zodat 
daarmee de meerwaarde van het werk van de accountant voor de besturing van 
de corporatie en het toezicht daarop kan worden vergroot. De accountant brengt 
immers veel tijd door in de organisatie en ervaart ook de cultuur en het gedrag van 
medewerkers in de organisatie.

1.2  WERKWIJZE HERIJKING 
HANDREIKING
A. ACTUALISEREN WET- EN REGELGEVING
Voor de herijking van deze handreiking hebben de auteurs als eerste de actuele 
wet- en regelgeving op een rij gezet. (Zie hoofdstuk 2.)

De belangrijkste wijzigingen zijn dat sinds 1 januari 2020 corporaties met >5000 
vhe onder het OOB-regime vallen en dat met ingang van 2020 de Governancecode 
woningcorporaties is vernieuwd. 

De OOB-regels hebben vooral effect op het controlewerk van de accountant en de 
interne kwaliteitstoets binnen de accountantsorganisaties. Dit stelt ook hogere 
eisen aan de oplevering van de jaarrekening door de corporatie. De Governance-
code 2020 is op een aantal onderdelen aangescherpt, maar de basis van de code uit 
2015 is intact gebleven. Kort samengevat: het bestuur moet de gewenste cultuur 
binnen de corporatie nastreven en de RvC ziet hierop toe.

B.  TOETSEN VAN DE AANBEVELINGEN IN DE PRAKTIJK/‘BEST PRACTICES’
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de VTW/NBA hebben de au-
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teurs tijdens twee online bijeenkomsten met zes accountants en zes commissaris-
sen gesproken over de volgende thema’s: 
 – Bij vier van de twaalf aanbevelingen uit de eerdere handreiking verschilt het 

percentage van opvolging door RvC en accountant sterk. 
 – Specifieke aandachtspunten voor de accountant en de commissaris:

	 - frauderisico’s	en	preventiemaatregelen;
	 - ICT,	waaronder	beveiliging	en	privacy;
	 - 	de	invulling	van	overleg	tussen	de	commissaris	en	de	accountant,	zonder	het		

bestuur. 
 – Wat kan de RvC van de accountant verwachten om de rol van intern toezicht te 

versterken?;
 – Wat kan de RvC/AC doen om de accountant te helpen in zijn of haar rol? 

De auteurs hebben deze gesprekken samengevat en doen op basis van die gesprek-
ken aanbevelingen en conclusies die relevant zijn voor de RvC (Zie hoofdstuk 5). 

1.3  CONCLUSIES OVER 
TOEPASSING VAN DE TWAALF 
AANBEVELINGEN IN DE 
PRAKTIJK (SAMENVATTING) 
Op basis van het onderzoek NBA/VTW en de online bijeenkomsten met commissa-
rissen en accountants concluderen de auteurs dat:
1. De twaalf aanbevelingen op hoofdlijnen voldoen, maar dat zes aanbevelingen 

wel enige aanpassing behoeven (aanbevelingen 3, 46, 7, 8 en 12). 
2. De aanbeveling dat de accountant vaststelt dat de Governancecode wordt nage-

leefd kan vervallen.
3. De relatie tussen de accountant en de AC/RvC (net als elke relatie) een basis van 

wederzijds vertrouwen nodig heeft om het gewenste rendement op te leveren. 
En dat dit om een investering van beide partijen vraagt.

4. Dit wederzijdse vertrouwen kan worden versterkt/gerealiseerd door: 
a. Voldoende	tijd	te	nemen	voor	de	reguliere	besprekingen	over	de	bevindin-
gen van de accountant. Dit betreft het controleplan, de managementletter en 
het accountantsverslag. 
b. Daarbij	een	goede	agenda	te	hanteren	met	(van	beide	zijden)	ingebrachte	en	
voorbereide (hoofd)onderwerpen. 
c. Op	de	vergaderkalender	van	AC/RvC	expliciet	het	functioneren	van	de	ac-
countant en de evaluatie op te nemen. 
d. Minimaal	jaarlijks	een	‘private	session’	(een	overleg	van	AC/RvC	en	accoun-
tant, zonder het bestuur) in te plannen en hier een vaste gewoonte van te ma-
ken. En voor dit overleg voldoende tijd in te ruimen en een agenda met onder-
werpen te bepalen. En daarbij te zorgen voor een transparante terugkoppeling 
aan het bestuur.

5. Dit vertrouwen leidt tot een verdieping van de meerwaarde voor de AC/RvC 
van het werk van de accountant en tot een beter gesprek over de zachte bevin-
dingen (‘soft controls’).

6.  Een aantal specifieke onderwerpen moet meer/beter onder de aandacht komen 
van de AC/RvC, ook in het gesprek met de accountants: 
a. Frauderisico’s	en	fraudepreventie 
b. ICT	en	cybersecurity.

CULTUUR EN GEDRAG 
Daarnaast gaat deze handreiking specifiek in op het goede gesprek over cultuur en 
gedrag in de organisatie. In hoofdstuk 4 staan vragen die de RvC/AC over dit thema 
kunnen stellen, inclusief tweespecifieke aanbevelingen. 
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HANDREIKING EN ‘BEST PRACTICES’ VAN DE NBA 
De NBA is samen met brancheorganisaties een consultatieproces gestart om het 
fraudebewustzijn te vergroten en ‘best practices’ voor frauderisicobeheersing in 
kaart te brengen om samenwerking in de keten effectiever te maken. Een samen-
vatting van het concept van deze handreiking, met een aantal concrete aanbevelin-
gen voor bestuur, AC/RvC en accountants is opgenomen in paragraaf 6.1.

AANBEVELINGEN AFM 
De	Autoriteit	Financiële	Markten	(AFM)	doet	aanbevelingen	voor	de	rol	van	audit-
commissies van OOB’s bij het selecteren van een accountantsorganisatie en het 
monitoren van de wettelijke controle. Deze zijn na te lezen in paragraaf 6.2. 

1.4  DE TWAALF AANBEVELINGEN 
GEACTUALISEERD
De twaalf aanbevelingen voor het optimaliseren van het samenspel tussen de ac-
countant, het bestuur en de AC/RvC uit de handreiking 2017 zijn geactualiseerd en 
zes daarvan zijnaangescherpt. Aan deze lijst is één nieuwe aanbeveling toegevoegd 
(nummer 12). De voormalige aanbeveling 10 over de integrale toepassing van de 
Governancecode woningcorporaties is geschrapt. Naleving van de Governancecode 
moeten het bestuur en AC/RvC van de woningcorporatie zelf vaststellen. 

De twaalf actuele aanbevelingen zijn als volgt:
1. Bestuur en RvC stellen jaarlijks expliciet vast dat zij op de hoogte zijn van de 

vigerende wet- en regelgeving en borgen een juiste toepassing ervan.
2.  De RvC licht het selectieproces van de accountant toe in het jaarverslag, als-

mede de redenen van deze wisseling.  
NB Deze toelichting is verplicht op grond van bepaling 5.7 van de Governance-
code woningcorporaties.

3.  De AC/RvC voert jaarlijks een pre-audit gesprek met de accountant op basis van 
de	risicoanalyse	en	het	controleplan.	

4.  De AC/RvC voert jaarlijks een gesprek met de accountant buiten de aanwezig-
heid van het bestuur. Het gesprek wordt geagendeerd door de AC/RvC en gron-
dig voorbereid door de AC/RvC en de accountant.

5.  De jaarrekening, de controleverklaring en het accountantsverslag worden door 
de accountant besproken in de AC en in de voltallige RvC. 

6.  De AC voert jaarlijks een gesprek met de accountant over de managementlet-
ter. De managementletter wordt door het bestuur ter kennisname gebracht van 
de RvC.

7.  De accountant rapporteert afzonderlijk over het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem	(inclusief	de	ICT-omgeving,	het	investeringsstatuut	en	het	
verbindingenstatuut) in de management letter. Een samenvatting wordt opge-
nomen in het accountantsverslag.

8.  De assurance-rapporten worden door het bestuur ter informatie aangeboden 
aan de AC en/of RvC.

9.  De beoordeling van het functioneren van de accountant en de evaluatie van de 
wederzijdse samenwerking wordt als onderwerp geagendeerd bij de AC/RvC 
vergadering waar de jaarrekening, de controleverklaring en het accountants-
verslag worden besproken.  
NB Deze beoordeling en evaluatie is verplicht op grond van bepaling 5.11 van 
de Governancecode woningcorporaties.

10.  De commissarissen dagen de accountant uit om ‘meer’ te zeggen door de be-
spreking van de ‘zachte’ bevindingen te agenderen.

11.  Het bestuur en de AC/RvC stellen jaarlijks vast dat de relatie met de externe 
accountant voldoende diepgang kent en echte meerwaarde biedt ().

12.  De AC/RvC agendeert jaarlijks ter bespreking met de accountant de onderwer-
pen frauderisico’s en fraudepreventie, alsmede de ICT ontwikkeling (waaron-
der begrepen de beveiliging en de digitalisering) binnen de corporatie. De ac-
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countant rapporteert over deze onderwerpen in de managementletter en/of het 
accountantsverslag.

“ Een goede corporatie verdient een 
scherpe accountant met oog voor 
detail en oog voor het grote geheel.”
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SPELREGELS

2.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk staat een overzicht van het belangrijkste deel van het wetgevend 
kader. Om een goede invulling te geven aan de relatie tussen de corporatie en de 
accountant, is kennis hierover van belang voor de toezichthouder.

2.2  HET KADER VOOR DE 
WONINGCORPORATIE
Het kader van de woningcorporatie omvat onder meer:
 – De	statuten	van	de	corporatie;
 – De	Woningwet	2015;	het	Besluit	toegelaten	instellingen	volkshuisvesting	2015	

en	de	Regeling	toegelaten	instellingen	volkshuisvesting	2015;
 – Het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het 

accountantsprotocol;
 – De	Beleidsregels	van	de	Autoriteit	woningcorporaties;
 – Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector	(WNT);
 – Governancecode	woningcorporaties	2020;
 – Besluit	aanwijzing	organisaties	van	openbaar	belang;
 – Titel	9	Boek	2	Burgerlijk	wetboek;
 – Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
 – Statuten van de corporatie

De statuten van iedere woningcorporatie bevatten een aantal artikelen dat rele-
vant is voor de externe accountant. Statutair is het volgende vastgelegd:
 – De jaarstukken worden onderzocht door een door de RvC te benoemen accoun-

tant (als bedoeld in artikel 393, eerste lid, boek 2 van het BW).
 – De	RvC	wijst	een	accountant	aan;	blijft	zij	in	gebreke	dan	wordt	de	accountant	

aangewezen door het bestuur.
 – De RvC (bij een vereniging, de algemene vergadering) stelt de jaarstukken niet 
 – vast alvorens zij kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
 – De benoemingsperiode van de accountant.
 – Woningwet 2015 en het hierop gebaseerde Besluit toegelaten instellingen volks-

huisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
waarin opgenomen het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het 
accountantsprotocol.

Artikel 37 van de Woningwet bepaalt dat de RvC aan een accountant opdracht 
verstrekt tot onderzoek van de jaarrekening, het jaarverslag en het overzicht met 
verantwoordingsgegevens over het verslagjaar (dVi). De accountant levert in het 
kader van die opdracht:
 – Een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening met vermelding 

van gebleken tekortkomingen n.a.v. het onderzoek van het jaarverslag en een 

2
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oordeel over de verenigbaarheid van het jaarverslag met die jaarrekening.
 – Een assurance-rapport inzake het volkshuisvestingsverslag en de dVi.
 – Een verslag omtrent het onderzoek dat ten minste melding maakt van zijn 

bevindingen over de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverstrekking.

De jaarrekening wordt niet vastgesteld, indien de RvC geen kennis heeft kunnen 
nemen van de controleverklaring, tenzij onder de overige gegevens een wettige 
grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

HET HANDBOEK MODELMATIG WAARDEREN MARKTWAARDE EN HET 
ACCOUNTANTSPROTOCOL
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft elk jaar een (ac-
tualisering van het) het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het 
accountantsprotocol uit.

Het handboek beoogt de woningcorporaties te ondersteunen in het proces om tot 
waardering op marktwaarde te komen.
In het accountantsprotocol zijn nadere aanwijzingen opgenomen voor de werk-
zaamheden die de accountant effectief moet verrichten evenals voor de rapporta-
ges die van de accountant worden gevraagd.

De rapportages die de accountant volgens het protocol dient te verstrekken:
 – De controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening en het 

bestuursverslag;
 – De twee assurance-rapporten inzake de dVi (naleving van specifieke wet- en 

regelgeving en de cijfermatige verantwoording).

Het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het accountantsprotocol 
zijn vrij dwingend en vereisen beide een nauwgezette toepassing zowel door de 
woningcorporatie als de externe accountant. 

BELEIDSREGELS FINANCIEEL TOEZICHT AUTORITEIT WONINGCORPORATIES 2015 
(AW)
De Beleidsregels financieel toezicht van de Autoriteit woningcorporaties zijn op  
1 juli 2015 in werking getreden. De beleidsregels zijn samengevat in een vijftal 
hoofdstukken en omvatten voorschriften en uitgangspunten inzake het financieel 
toezicht (o.b.v. risicoselectie), interventiemogelijkheden, handhavingsmaatregelen, 
bekostiging van de toezichtstaken en de projectsteun.

De Aw heeft op 1 juli 2015 de navolgende nieuwe taken betreffende het financiële 
toezicht gekregen:
 – het	goedkeuren	van	de	verbindingen;
 – het verlenen van ontheffing voor toekenning van vermogen aan een 

verbinding,	anders	dan	via	aandelen	of	via	een	lening;
 – het	houden	van	toezicht	op	de	financiering	van	werkzaamheden;
 – het	goedkeuren	van	voorgenomen	niet-DAEB	werkzaamheden;
 – het beoordelen van het Reglement financieel beleid en beheer.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN 
SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)
Per 1 januari 2013 is de WNT (1) ingevoerd en per 1 januari 2015 de WNT (2). 
De WNT bepaalt, in combinatie met de sectorspecifieke bepalingen in de Regeling 
normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting, de maximum 
honorering voor het bestuur (en de topfunctionarissen) en de interne toezichthou-
ders
De WNT vraagt van de accountant specifieke werkzaamheden ter toetsing van de 
opgenomen bepalingen over de zogenaamde topinkomens.
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GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES 2020
De Governancecode woningcorporaties 2020 heeft onder Principe 5 (Bestuur en RvC 
beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten) vijf ‘pas toe’ bepalingen (5.7 tot 
en met 5.11) opgenomen over de relatie met de externe accountant.

De vijf bepalingen zijn onderstaand weergegeven:
5.7  De RvC benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal vier 

jaar. 
Verlenging is mogelijk tot een maximale opdrachtduur van in totaal 10 jaar.  
Ter vergroting van de transparantie wordt het selectieproces van de 
accountant toegelicht in het jaarverslag en ook de redenen die aan de 
wisseling ten grondslag liggen. In geval van fusie van de corporatie gaat de 
termijn niet opnieuw in.

5.8  De RvC ziet toe op de controlewerkzaamheden van de accountant. Daarbij 
wordt het geldende accountantsprotocol voor woningcorporaties gehanteerd.

5.9  De externe accountant (en voor zover aanwezig de auditcommissie) wordt 
betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne controle. 

5.10  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 inhet jaarlijks verslag van de RvC, dat onderdeel 
uitmaakt van het jaarverslag.

BESLUIT AANWIJZING ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG
Met	ingang	van	1	januari	2020	zijn	woningcorporaties	met	meer	dan	5.000	ver-
huureenheden aangemerkt als een organisatie van openbaar belang (OOB). Wo-
ningcorporaties krijgen te maken met een aantal aanvullende regels voor de jaar-
rekeningcontrole.
De OOB-status zorgt voor aanvullende wettelijke waarborgen voor de wettelijke 
controle. De aanvullende waarborgen zien met name op het stelsel van kwaliteits-
beheersing van de accountantsorganisatie, de onafhankelijkheid van de accoun-
tantsorganisatie en de externe accountants en op het toezicht op de accountantsor-
ganisaties en de externe accountants. Voor sommige corporaties betekent dit dat 
aanvullende eisen worden gesteld aan de oplevering van de jaarstukken.

TITEL 9 BOEK 2 BURGERLIJK WETBOEK
Het Burgerlijk Wetboek heeft onder titel 9 een aantal algemene en specifieke bepa-
lingen opgenomen over de jaarrekening en het bestuursverslag. Het merendeel van 
de hierin opgenomen artikelen is van toepassing op de jaarrekening en het be-
stuursverslag van de woningcorporatie. De artikelen die zijn uitgezonderdstaan 
afzonderlijk vermeld in de Woningwet.

RICHTLIJNEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING (RJ)
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving ( ) in combinatie met Titel 9 Boek 2 BW 
geven de bepalingen voor het samenstellen van de jaarrekening. Binnen de Richtlij-
nen is een afzonderlijk hoofdstuk (RJ 645) opgenomen voor woningcorporaties.
Wijzigingen in de voor woningcorporaties van toepassing zijnde regels hebben als 
gevolg dat nagenoeg elk jaar RJ 645 wordt aangepast aan de actualiteit.
Voor de accountant zijn de Richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW belangrijke bronnen om 
de waarderingsgrondslagen en de toepassing daarvan in de jaarrekening te toetsen.

“ Een goed risicobeheersingssysteem 
voorkomt niet dat je risico’s loopt.  
Het gaat om het inzicht in de risico’s en 
het beheersen daarvan.”
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2.3  HET KADER VOOR DE EXTERNE 
ACCOUNTANT
De externe accountant dient in het kader van het uitvoeren van zijn opdrachtvoor 
de corporatie onder andere invulling te geven aan:
 – Handleiding	Regelgeving	Accountancy,	waarin	opgenomen	diverse	wetten	voor	

accountants;
 – Titel	9	Boek	2	Burgerlijk	Wetboek;
 – Richtlijnen	voor	de	Jaarverslaggeving;
 – Het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het 

accountantsprotocol;
 – Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten	(VIO);
 – De regelgeving voor de corporaties.
 – Handleiding	Regelgeving	Accountancy	(HRA),	met	daarin	opgenomen	de	

wetgeving, de verordeningen en de nadere voorschriften.

Het kader voor de accountants is bepaald door de wetgever en door de Nederland-
se Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De overheid heeft een viertal wetten 
en een besluit aangaande de externe accountant uitgevaardigd. De Wet Toezicht 
Accountantsorganisatie (Wta) en het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties 
(Bta), waarin onder meer onafhankelijk publiek toezicht op accountants die wet-
telijke controles uitvoeren geregeld wordt, zijn het meest van belang. 

De NBA heeft Verordeningen, Nadere Voorschriften en Nadere voorschriften con-
trole- en overige standaarden (NV COS) gepubliceerd. Binnen de verordeningen is 
de Verordening Gedragscode (VGC) zeer relevant. 

De VGC bevat ‘de spelregels’ voor de accountant waaronder de vijf principes die 
voor registeraccountants - in wat voor maatschappelijke functie dan ook - gelden:
1. integriteit, 
2. objectiviteit, 
3. deskundigheid en zorgvuldigheid, 
4. geheimhouding,
5. professioneel gedrag. 

In de VGC is tevens bepaald dat bij assurance-opdrachten de accountant onafhan-
kelijk moet zijn van de assurance-cliënt.

In de NV COS is het stramien van de diverse assurance-opdrachten die worden 
onderkend vastgelegd, alsmede de werkzaamheden die de accountant dient uit te 
voeren vanaf het accepteren van een opdracht, de uitvoering en tenslotte de rap-
portage. Deze regelgeving dient door elke accountantsorganisatie nauwgezet te 
worden toegepast. Corporaties worden met deze regelgeving expliciet en impliciet 
geconfronteerd tijdens het uitvoeren van de controlewerkzaamheden door de 
externe accountant.

De	Autoriteit	Financiële	Markten	(AFM)	verstrekt	de	vergunning	aan	de	accoun-
tantsorganisaties voor het uitvoeren van wettelijke controles dan wel voor het 
uitvoeren van controles bijOrganisaties van Openbaar Belang (OOB’s). Begin 2021 
zijn er zes accountantsorganisaties die 
de beschikking hebben over een OOB-vergunning. 
Daarnaast	is	de	AFM	belast	met	het	toezicht	op	de	accountantsorganisaties.	

TITEL 9 BOEK 2 BURGERLIJK WETBOEK;
In Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de RJ zijn de uitgangspunten opgenomen 
voor het opstellen van de jaarrekening door de corporatie. De externe accountant 
dient aan de hand van zijn werkzaamheden vast te stellen dat de corporatie de 
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spelregels uit zowel de RJ als Titel 9 correct heeft toegepast.Relevante bepalingen 
van Boek 2 BW zijn op de corporaties (en op de verslaggeving, jaarrekening en 
jaarverslag) van toepassing tenzij daarvan op grond van de Woningwet bewust 
wordt afgeweken. Dat is vastgelegd in de artikelen 22, 35 lid 1 en 36 lid 1 van de 
Woningwet en concentreert zich voornamelijk op de waardering van de vastgoed-
portefeuille die met ingang van 2016 op de marktwaarde in verhuurde staat moet 
worden gewaardeerd. Voor die waardering zijn in de Regeling toegelaten instellin-
gen volkshuisvesting, bijlage 2 ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ 
gedetailleerde voorschriften opgenomen.

De waardering van het vastgoed in exploitatie, het vastgoed in ontwikkeling, de 
onderhanden projecten in opdracht van derden, de derivatenposities en de belas-
tingposities vragen specifieke kennis van zowel de corporatie als de externe ac-
countant. Dit maakt dat het opstellen van de jaarrekening geen routineklus is en 
om bijzondere aandacht vraagt.

RICHTLIJNEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING (RJ).
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in combinatie met Titel 9 Boek 2 BW ge-
ven de bepalingen voor het opstellen van de jaarrekening. Binnen de Richtlijnen is 
een afzonderlijk hoofdstuk (RJ 645) opgenomen voor woningcorporaties. Voor de 
accountant zijn de Richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BWbelangrijke bronnen om de 
waarderingsgrondslagen en de toepassing daarvan in de jaarrekening te toetsen.

HET HANDBOEK MODELMATIG WAARDEREN MARKTWAARDE EN HET 
ACCOUNTANTSPROTOCOL.
Met	ingang	van	2016	worden	drie	accountantsproducten	gevraagd.	In	het	assu-
rance-rapport met betrekking tot de naleving van de specifieke wet- en regelgeving 
wordt voor een groot aantal issues (uiteenlopend van de verbindingen tot en met 
de derivaten) een opinie gevraagd van de externe accountant.

VERORDENING INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN ACCOUNTANTS BIJ 
ASSURANCE-OPDRACHTEN (VIO).
De NBA heeft op 1 januari 2014 een verordening gepubliceerd over de onafhanke-
lijkheid van accountants. In deze verordening is onder meer vastgelegd dat een 
accountantsorganisatie geen wettelijke controle mag uitvoeren bij een OOB indien 
die accountantsorganisatie ook andere diensten dan controlediensten aan diezelf-
de OOB verleent.
Voorts zijn bepalingen opgenomen over de periode dat de senior audit staf en de 
key	assurance	partner	betrokken	mogen	zijn	bij	een	controleopdracht.

DE REGELGEVING VOOR DE CORPORATIES.
De regelgeving zoals deze van toepassing is op woningcorporaties dient de accoun-
tant in zijn werkzaamheden in te passen. Dit maakt dat de controle van een wo-
ningcorporatie specialistische kennis van de accountant vraagt. 

2.4  CONCLUSIE OVER WET- EN 
REGELGEVING 
De woningcorporatie dient bij het opstellen van de jaarrekening/het jaarverslag en 
de dVi als specifieke verantwoording, een groot aantal regels na te leven en daar-
over verantwoording af te leggen. Sinds 2011 is het aantal onderwerpen waarover 
verantwoording moet worden afgelegd behoorlijk toegenomen. 

De bestuurder en de RvC hebben de verantwoordelijkheid deugdelijke en betrouw-
bare verantwoordingen op te stellen en de procedures en processen binnen de 
corporatie zodanig te organiseren dat wordt voldaan aan de vigerende wet- en 
regelgeving.
De accountant dient over het naleven door de woningcorporatie van de specifieke 
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wet- en regelgeving assurance te verstrekken en te rapporteren.

Uit gesprekken van de auteurs met bestuurders, commissarissen en accountants 
blijkt dat het toepassen van de wet- en regelgeving gedegen kennis van de betrok-
kenen vraagt. Vraag is of een iedere toezichthouder zich hiervan voldoende be-
wust is.

AANBEVELING 1
Bestuur en RvC stellen jaarlijks expliciet vast dat zij op de hoogte zijn van de 
vigerende wet- en regelgeving en borgen een juiste toepassing ervan.
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SPEL: RELATIE 
TUSSEN DE RVC, 
HET BESTUUR EN 
DE ACCOUNTANT 
EN HUN 
 ROLVERVULLING 

3.1 INLEIDING
De inhoud van de relatie tussen (de RvC en het bestuur van) de woningcorporatie 
en de accountant is met de jaarlijkse opdrachtbrief in principe helder en bekend 
bij alle spelers. In dit hoofdstuk, is uiteengezet hoe de relatie en overlegmomenten 
met de accountant verloopt, aansluitend op het uitvoerende werk van de accoun-
tant. Daaruit volgt een aantal aanbevelingen (die deels zijn geactualiseerd).

In de praktijk blijkt dat de relatie tussen de RvC, het bestuur en de accountant om 
meer scherpte en verdieping vraagt. De commissarissen moeten zich meer bewust 
zijn dat de accountant relevante informatie kan aanreiken vanuit de accountants-
controle en zijn observaties, ook buiten de formele rapportages over de controle 
van de jaarrekening. Dat maken de auteurs op uit de recente gesprekken met ac-
countants en commissarissen van woningcorporaties. Een samenvatting van deze 
gesprekken, die ook deels hebben geleid tot de aanpassing van de twaalf aanbeve-
lingen, staan in hoofdstuk 5. De praktijk. 

Het opvolgen van de twaalf aanbevelingen zal naar verwachting leiden tot een 
betere relatie met de accountant en daarmee tot verhoging van de kwaliteit van de 
besturing en het interne toezicht daarop.

3.2 DE RELATIE 
Bij de relatie tussen (de RvC en het bestuur van) de woningcorporatie en de ac-
countant gaat het om:
1.  Het selecteren en benoemen van de accountant en het beëindigen van de rela-

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

– het	bepalen	van	de	jaarlijkse	opdracht,	uitgewerkt	in	het	auditplan; 
– de	voortgang	van	de	controlewerkzaamheden; 
– de	rapportages	van	de	accountant	op	basis	van	de	werkzaamheden; 
– de	beoordeling	van	het	functioneren	van	de	accountant	en	evaluatie	van	de	
wederzijdse samenwerking.

3
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De Governancecode woningcorporaties 2020 bevat in Principe 5 (‘Bestuur en RvC 
beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten’) vijf “pas toe” bepalingen (5.7 
tot en met 5.11, zie paragraaf 2.2) gericht op de relatie met en de werkzaamheden 
van de accountant.
De relatie wordt mede bepaald door hetgeen de woningcorporatie en de accoun-
tant vanuit de vigerende wet- en regelgeving dienen na te leven.

3.3  SELECTEREN EN BENOEMEN 
VAN DE ACCOUNTANT EN HET 
BEËINDIGEN VAN DE RELATIE 
MET DE ACCOUNTANT
De accountant wordt benoemd door de RvC (bepaling 5.7 van de code). De RvC laat 
zich daarbij veelal door het bestuur adviseren. Het is dus de RvC die de regie heeft 
bij het opstellen van de selectiecriteria, de formulering van de controleopdracht en 
de vaststelling van het honorarium.
De praktijk leert dat de Auditcommissie (AC) van de RvC een voordracht doet aan 
de RvC waarbij een advies van het bestuur is inbegrepen. 

Uit de Woningwet vloeit voort dat RvC’s van corporaties met 10.000 of meer ver-
huureenheden	een	auditcommissie	moeten	instellen	(artikel	55a).	Met	de	invoering	
van de OOB wetgeving voor corporaties geldt dit reeds vanaf 5.000 verhuureenhe-
den. Voor de goede orde: de taken van de auditcommissie blijven een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de RvC.

De selectie van de accountant wordt uitgevoerd aan de hand van een benoemings-
procedure, vooraf vastgestelde selectiecriteria en met geselecteerde accountantsor-
ganisaties die naar verwachting kunnen voldoen aan de selectiecriteria. De selec-
tiecommissie bestaat uit de leden van de AC en wordt meestal aangevuld met een 
afvaardiging uit het bestuur en de werkorganisatie. Beiden zullen immers werkre-
laties met de externe accountant hebben. 
De voorzitter van de AC is voorzitter van de selectiecommissie.

Als selectiecriteria voor de keuze van de externe accountant kunnen dienen:
 – bekendheid	met	de	sector;
 – bekendheid	met	het	Ministerie	van	BZK,	de	Aw	en	het	WSW;
 – samenstelling	en	kwaliteit	van	het	controleteam;
 – kwaliteit	van	de	controle-aanpak;
 – gebruik	van	ICT	en	data-analyse	in	de	controle
 – informatievoorziening	over	vaktechnische	ontwikkelingen	in	de	sector;
 – onafhankelijkheidswaarborgen;
 – de	wijze	van	samenwerken	met	de	werkorganisatie;
 – het honorarium voor de controle.

Op basis van bepaling 5.7 van de Governancecode woningcorporaties benoemt de 
RvC de accountant (het accountantskantoor) voor een periode van maximaal 10 
jaar. Van deze ‘pas toe’ bepaling mag niet worden afgeweken.

Corporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden zijn vanaf 1 januari 2020 aange-
merkt als OOB. Bij een OOB roteert de verantwoordelijke accountant na 5 jaar en 
de (overige) senior teamleden na 7 jaar.

Voor de corporatie betekent de OOB status dat vanuit de RvC een auditcommissie 
moet worden ingesteld. De Woningwet kent deze plicht vanaf medio 2015 voor 
corporaties met meer dan 10.000 verhuureenheden.

HOOFDSTUK 3 /  SPEL:  RELATIE TUSSEN DE RVC,  HET BESTUUR EN …
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Bij een niet-OOB moeten de verantwoordelijke accountant en de senior teamleden 
na 7 jaar wisselen. Na een periode van 10 jaar dient zowel een OOB als een niet-
OOB corporatie van accountantsorganisatie te wisselen in overeenstemming met 
bepaling 5.7 van de Governancecode woningcorporaties.

De impact van de OOB status voor de woningcorporaties kan als volgt worden 
samengevat:
 – de accountant verricht naast controlediensten geen andere werkzaamheden 

voor de corporatie, anders dan controle en beoordelingsdiensten ten behoeve 
een externe gebruikers of de RvC. Controle van de dVi, controle van subsidie-
verantwoordingen en overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrek-
king tot financiële overzichten zijn daarmee doorgaans wel toegestaan. De 
auditcommissie	dient	hiervoor	vooraf	goedkeuring	te	geven;

 – de accountant moet een (interne) kwaliteitsbeoordeling laten uitvoeren door 
een	kwaliteitsbeoordelaar	(OKB);

 – de corporatie moet zelfstandig de jaarrekening kunnen opstellen, de accoun-
tant mag bijvoorbeeld geen position papers over verslaggevingsvraagstukken 
opstellen;	

 – de	AFM	houdt	toezicht	op	de	accountants	in	overeenstemming	met	het	OOB	
regime;

 – de corporatie dient een accountantsorganisatie te benoemen die in het bezit is 
van	een	OOB	vergunning;

 – de accountant zal een uitgebreide controleverklaring uitbrengen, die onder 
andere de reikwijdte van de controle, de toegepaste controletolerantie (materi-
aliteit)	en	de	kernpunten	van	de	controle	beschrijft;	

 – de accountantskosten zullen toenemen met naar verwachting een bedrag tus-
sen de € 10.000 en € 20.000.

Voor een uitgebreide toelichting van de impact van de OOB-status wordt verwezen 
naar een publicatie van de NBA uit september 2019 ‘Gevolgen invoering OOB-sta-
tus voor woningcorporaties en hun accountants’.https://www.nba.nl/globalassets/
themas/thema-publieke-sector/woco/nba-brochure-gevolgen-invoering-oob-status-
voor-woningcorporaties-en-hun-accountants-sept-2019.pdf

Naast het verlopen van de maximale functioneringstermijn kent het beëindigen 
van een relatie met de accountant de facto twee situaties: een reguliere beëindi-
ging na afloop van de overeengekomen contractuele periode of een tussentijdse 
beëindiging door hetzij de accountant, hetzij de woningcorporatie. Ter vergroting 
van de transparantie wordt het selectieproces van de accountant toegelicht in het 
jaarverslag en ook de redenen die aan de wisseling ten grondslag liggen.Een tus-
sentijdse beëindiging van een lopende controle voor enig boekjaar moet tevens 
gemeld	worden	bij	de	AFM.

Als aandachtspunt wordt opgemerkt dat tijdig starten met het selectietraject van 
een ‘nieuwe’ accountant aan te bevelen is. Bij voorkeur dient het selectietraject te 
zijn afgerond voordat het controlejaar aanvangt. Dit bevordert een goede transitie 
naar de nieuwe accountant. Accountants zijn ‘selectief’ in het aannemen van nieu-
we relaties en het kan zo maar voorkomen dat diverse accountantskantoren geen 
offerte willen uitbrengen. Dit issue speelt met name bij de kleinere woningcorpora-
ties (met minder dan 2.500 verhuureenheden).

De VTW heeft op haar website informatie opgenomen over accountantsorganisa-
ties die hebben aangegeven als controlerend accountant te willen optreden voor de 
kleinere woningcorporaties. https://www.vtw.nl/nieuwsbrief/185/artikel/1562

AANBEVELING 2 
De RvC licht het selectieproces van de accountant toe in het jaarverslag,  
alsmede de redenen van de wisseling.

HOOFDSTUK 3 /  SPEL:  RELATIE TUSSEN DE RVC,  HET BESTUUR EN …
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NB Deze toelichting is verplicht op grond van bepaling 5.7 van de 
Governancecode woningcorporaties.

3.4  DE WERKZAAMHEDEN  
VAN DE ACCOUNTANT
De relatie tussen de accountant en de woningcorporatie wordt feitelijk (juridisch) 
vormgegeven door een jaarlijkse opdrachtbrief van de accountant. Deze moet de 
woningcorporatie ter bevestiging ondertekenen. De brief is de basis voor de werk-
zaamheden die de accountant in het kader van zijn controle gaat uitvoeren. De AC 
kent de inhoud van de opdrachtbrief.

3.4.1   HET BEPALEN VAN DE JAARLIJKSE OPDRACHT EN HET PRE-AUDIT 
GESPREK

In de Governancecode woningcorporaties zijn geen bepalingen opgenomen die 
betrekking hebben op de jaarlijkse opdrachtverstrekking aan de accountant. De 
huidige praktijk hiervan is zeer divers en loopt uiteen van het aanbieden door de 
accountant van een opdrachtbevestiging aan de bestuurder tot een bespreking van 
het controleplan, het controlebudget en de opdrachtbevestiging met de AC en/of 
RvC. De laatste optie kan worden gezien als best-practice en benadrukt de rol van 
de AC/RvC in de relatie met de accountant.

Een pre-audit gesprek tussen bestuur/AC en de externe accountant verhoogt bin-
nen de woningcorporatie de bewustwording over de accountantscontrole en ver-
ankert de afspraken die zijn gemaakt met de accountant over de uit te voeren 
werkzaamheden. Het gesprek kan derhalve bijdragen aan de verhoging van de 
kwaliteit en de besturing van de corporatie en het interne toezicht daarop.

In het pre-audit gesprek kunnen de navolgende onderwerpen worden geagen-
deerd:
 – de	risicoanalyse	en	het	controleplan	van	de	accountant,	waaronder	ook	begre-

pen	de	materialiteit	die	de	accountant	toepast	tijdens	zijn	controle;
 – het werkplan van de interne accountant c.q. controller (bepaling 5.9 van de 

Governancecode	woningcorporaties);
 – specifieke	aandachtspunten	in	de	jaarrekening	van	het	lopende/komende	jaar;
 – het controlebudget van de accountant en werkwijze in geval van meer- en 

minder	werk;
 – de	opdrachtbevestiging;
 – de werkwijze omtrent de opdrachtverlening voor niet-controlewerkzaamheden 

door	de	accountant	(de	OOB-status	heeft	hiervoor	strikte	voorschriften);
 – de wijze waarop invulling wordt gegeven door de RvC/AC aan het overleg met 

de	accountant	buiten	aanwezigheid	van	de	bestuurder;
 – aanvullende controlewerkzaamheden en/of feitenonderzoek (die niet al in het 

kader van de jaarrekeningcontrole plaatsvinden) op specifieke thema’s ten 
behoeve van de RvC, bijvoorbeeld het toetsen van de naleving van het integri-
teitsbeleid	van	de	woningcorporatie;

 – de	rapportages	van	de	accountant;
 – tijdpad en kritische data.

Naast de formele aandachtspunten die voortvloeien uit wet- en regelgeving is het 
van belang met de accountant afspraken te maken en van gedachten te wisselen 
over de observaties opgedaan tijdens de werkzaamheden die liggen buiten de di-
recte scope van de werkzaamheden, bijvoorbeeld over de ervaren cultuur en ge-
drag in de organisatie.

HOOFDSTUK 3 /  SPEL:  RELATIE TUSSEN DE RVC,  HET BESTUUR EN …
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AANBEVELING 3
De AC/RvC voert jaarlijks een pre-audit gesprek met de accountant op basis van 
de	risicoanalyse	en	het	controleplan.	

3.4.2  DE VOORTGANG VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN EN DE 
RAPPORTAGE OVER DE BEVINDINGEN

Normaliter rapporteert de accountant drie keer per jaar aan de woningcorporatie:

1. 	De	management	letter	naar	aanleiding	van	het	uitvoeren	van	de	tussentijdse	
controle. In de managementletter zijn ten minste opgenomen: 
–	de	tekortkomingen	in	de	interne	beheersing	en	de	ICT-omgeving; 
–	de	kwaliteit	van	de	tussentijdse	berichtgeving; 
– de opvolging van de eerder door de accountant gerapporteerde issues en 
– de voortgang van de werkzaamheden op basis van het controleplan.

2. 	Het	accountantsverslag	en	de	controleverklaring	naar	aanleiding	van	het	uit-
voeren van de controle op de jaarrekening.

Het accountantsverslag is de overall rapportage van de accountant over de contro-
le-werkzaamheden van de jaarrekening. Een uitgebreide bespreking metde AC en 
vervolgens de RvC met de accountant en het bestuur is aan te bevelen. Voor de AC/
RvC is van belang de opvolging van de aandachtspunten van de accountant door 
het bestuur en de werkorganisatie goed ‘te volgen in de tijd’.
De tekst van de controleverklaring (voor zover goedkeurend) geeft in het geval van 
een niet-OOB organisatie meestal geen aanleiding om daar specifieke aandacht aan 
te besteden. Indien er specifieke omstandigheden zijn (zoals bijvoorbeeld de im-
pact van Covid-19) kan de accountant een aanvullende paragraaf opnemen in zijn 
controleverklaring.
De accountant moet bij de OOB corporaties (vanaf 2020) een uitgebreidere contro-
leverklaring verstrekken. Het vroegtijdig bespreken van een concept daarvan met 
AC/RvC en het bestuur verdient aanbeveling, met name gericht op de kernpunten 
van de controle. 

3. 	De	assurance-rapporten	met	betrekking	tot	het	naleven	van	de	specifieke	wet-	
en regelgeving en de verantwoordingsinformatie. 

3.4.3   OVERLEG TUSSEN AUDITCOMMISSIE (AC) EN ACCOUNTANT
Het is gebruikelijk (en de accountant zal dat verlangen) dat de accountant in ieder 
geval de RvC-vergadering bijwoont waarin over de vaststelling van de jaarreke-
ning wordt besloten. Als sprake is van AC , heeft de AC uiteraard ook afzonderlijk 
overleg met de accountant over de controleverklaring en het accountantsverslag.
De communicatie tussen de AC en de accountant zou vier momenten moeten om-
vatten:
1. een	pre-auditgesprek	met	de	onderwerpen	zoals	boven	weergegeven;
2. de	managementletter;
3. de	jaarrekening,	de	controleverklaring	en	het	accountantsverslag;	tijdens	dit	

overleg dient ook beoordeling van het functioneren van de accountant en de 
evaluatie	van	de	wederzijdse	samenwerking	te	worden	besproken;

4. het gesprek van de AC met de accountant zonder het bestuur.

De directe interactie tussen accountant en AC, zonder tussenkomst van bestuur, is 
een belangrijke randvoorwaarde voor de onafhankelijkheid van de externe ac-
countant.

3.4.4 HET GESPREK VAN DE AC MET DE ACCOUNTANT ZONDER BESTUUR
De AC overlegt zo vaak als nodig of gewenst – maar ten minste één keer per jaar 
– buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant. Dit gesprek 
biedt bij uitstek gelegenheid voor het wederzijds delen van observaties ten aanzien 
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van bijvoorbeeld de integriteit en kwaliteit van de verslaglegging en de robuust-
heid van risicobeheersing en interne controle (of het ontbreken daarvan). 

Het gesprek met de externe accountant kan verder bijvoorbeeld gaan over hun 
beeld over de samenwerking met en de opstelling van het bestuur. Ook de kwali-
teit van de financiële kolom, of het leggen van oneigenlijke druk op de organisatie 
kunnen onderwerpen zijn. Daarnaast leent dit gesprek zich ook goed voor het 
delen en toetsen van signalen van mogelijke integriteitsrisico’s of een ongezonde 
cultuur die om alertheid of nader onderzoek vragen. Een dergelijk gesprek wordt 
niet genotuleerd zodat beide kanten vrij kunnen spreken. 

In hoofdstuk 5 is onder paragraaf 5.1.1 en paragraaf 5.2.1 aanvullende informatie 
opgenomen over het gesprek van de AC met de accountant in afwezigheid van het 
bestuur.

Uit dit hoofdstuk volgen vijf aanbevelingen:

AANBEVELING 4
De AC/RvC voert jaarlijks een gesprek met de accountant buiten aanwezigheid 
van het bestuur. Het gesprek wordt geagendeerd door de AC/RvC en grondig 
voorbereid door de AC/RvC en de accountant. 

AANBEVELING 5
De jaarrekening, de controleverklaring en het accountantsverslag worden door 
de accountant besproken in de AC en in de voltallige RvC. 

AANBEVELING 6
De AC voert jaarlijks een gesprek met de accountant over de managementlet-
ter. 
De managementletter wordt door het bestuur ter kennisname gebracht van de 
RvC.

AANBEVELING 7
De accountant rapporteert afzonderlijk over het interne risicobeheersings- en 
controle-systeem	(inclusief	de	ICT-omgeving,	het	investeringsstatuut	en	het	
verbindingenstatuut) in de management letter. Een samenvatting wordt opge-
nomen in het accountantsverslag.

In de praktijk blijktdat de assurance-rapporten over naleving van de specifieke 
wet- en regelgeving en de cijfermatige verantwoording vaak wel worden benoemd 
door de accountant in het accountantsverslag, maar dat de betreffende rapporta-
ges veelal niet door het bestuur ter kennisname worden gebracht van de AC en/of 
de RvC.

AANBEVELING 8
De assurance-rapporten worden door het bestuur ter informatie aangeboden 
aan de AC en/of RvC.
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3.5  DE BEOORDELING VAN HET 
FUNCTIONEREN VAN DE 
ACCOUNTANT EN DE 
EVALUATIE VAN DE 
WEDERZIJDSE SAMENWERKING
Bepaling 5.11 van de Governancecode woningcorporaties bepaalt dat het bestuur 
en de AC ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling maken 
van het functioneren van de externe accountant. 

De RvC bespreekt de beoordeling en meldt de belangrijkste conclusies in het jaar-
lijks verslag, dat onderdeel uit maakt van het jaarverslag. Naast deze vierjaarlijkse 
beoordeling is het aan te bevelen om jaarlijks na afloop van het controleproces de 
wederzijdse samenwerking te agenderen, immers een goede relatie tussen de cor-
poratie en de accountant is van belang voor de interne toezichthouder. 

Het biedt de RvC/AC meerwaarde als de accountant in ‘begrijpelijke taal’ de uit-
komsten uit de controle toelicht, de aandachtspunten in de interne beheersing en 
ICT	kan	benoemen	en	een	compacte	analyse	geeft	van	de	financiële	positie	van	de	
corporaties.
De criteria voor de ‘beoordeling van het functioneren van de accountant en de 
evaluatie van de wederzijdse samenwerking’ zouden kunnen zijn:

 – het	nakomen	van	de	wederzijdse	afspraken;
 – de	wederzijdse	communicatie;
 – de	wederzijdse	samenwerking	bij	de	uitvoering	van	de	werkzaamheden;
 – de	samenstelling	en	kwaliteit	van	het	controleteam;
 – de	sectorkennis	van	de	accountant;
 – de	onafhankelijkheid	en	scherpte	van	de	accountant;
 – de	‘natuurlijke	adviesfunctie’	van	de	accountant;
 – de kwaliteit van de rapportages.

AANBEVELING 9
De beoordeling van het functioneren van de accountant en de evaluatie van de 
wederzijdse samenwerking wordt als onderwerp geagendeerd bij de AC/RvC 
vergadering waar de jaarrekening, de controleverklaring en het accountants-
verslag worden besproken.  
NB Deze beoordeling en evaluatie is verplicht op grond van bepaling 5.11 van 
de Governancecode Woningcorporaties.
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HOOFDSTUK 4 /  SPELERS:   CULTUUR EN GEDRAG

SPELERS: 
 CULTUUR EN 
GEDRAG 

4.1 INLEIDING
De relatie tussen de bestuurder, RvC en de accountant is allereerst formeel en gere-
guleerd in spelregels. Een relatie komt echter pas tot volle wasdom als de spelers 
niet alleen de spelregels kennen en hanteren, maar ook professioneel gedrag verto-
nen.

Als houvast voor het gedrag dienen de spelregels voor de activiteiten van woning-
corporaties, het (interne)toezicht en de accountant. 
Van de spelers mag worden verwacht dat zij op een toereikend niveau op de hoog-
te zijn van die regels en deze toepassen in hun handelen tijdens concrete situaties 
in de praktijk. 

In de praktijk blijkt dat er een stapeling van regels is ontstaan, waarvan onduide-
lijk is of die wezenlijk bijdragen aan een beter toezicht. Commissarissen kunnen 
daarom ook niet alleen naar de toepassing van regels kijken, maar dienen zich af 
te vragen welke waarden en normen elk van de spelers hanteert en welk gedrag in 
een gegeven situatie moreel juist en te verantwoorden is? Dat gaat verder dan ‘pas 
toe of leg uit’ van de regels. Laat zien als commissaris, , waar je voor staat en laat je 
daarop aanspreken. Integriteit en intrinsieke motivatie zijn belangrijke waarden 
voor de toezichthouder.. 

4.2  CULTUUR EN GEDRAG.
Cultuur en gedrag van de organisatie en de daarin functionerende medewerkers 
zijn in grote mate bepalend voor een goede interne beheersing en risicomanage-
ment van een corporatie. Relevante vragen voor de AC/RvC zijn: 
 – Wat is de ‘tone’ aan de top?
 – Worden leidinggevenden aangesproken op hun prestaties?
 – Is er focus op integriteit en moreel handelen?
 – Is sprake een open aanspreekcultuur?
 – Is sprake van samenspraak en tegenspraak?
 – Zijn gemaakte fouten en dilemma’s bespreekbaar? 
 – Worden medewerkers kritisch beoordeeld op hun functioneren?
 – Is de controller in staat om waarneembaar ‘tegengas’ te geven aan voorstellen 

van de bestuurder?
 – Stelt de AC/RvC met regelmaat kritische vragen?
 – Heeft de RvC echte invloed op het gedrag van het bestuur?

En specifiek voor de financiële informatievoorziening:
 – Wordt voldoende geïnvesteerd in een sterke financiële functie en controlling?
 – Heeft de controller de gewenste onafhankelijke positie?

En voor de financiële sturing:

4
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 – Is sprake van een helder kostenbewustzijn ?
 – Zijn begrotingen en budgetten taakstellend?
 – Is sprake van prestatiedrang (tucht van de markt) ?
 – Gedraagt de organisatie zich voorspelbaar?
 – Worden investeringsvoorstellen altijd goedgekeurd, ook als ze te ambitieus zijn 

of niet voldoen aan de eigen investeringscriteria?
 – Hoe is de relatie met de ‘business risks’ van het WSW?

Al deze zaken geven inzicht in de cultuur en het gedrag van een organisatie. Vanuit 
hun rol dienen de spelers (bestuur/AC/RvC/accountant) een indruk te krijgen door 
(zich) deze vragen te stellen. En zo nodig zaken aan de orde te stellen die zouden 
moeten veranderen.

4.3  PROFESSIONELE SPELERS
Voor een goede verantwoording over en toezicht op de inzet van maatschappelijke 
middelen, , moeten alle spelers (bestuur, RvC en accountant), met respect voor 
ieders discipline, professioneel gedrag vertonen.

4.3.1  DE COMMISSARIS

Van commissarissen bij woningcorporaties mag worden verwacht dat zij een goed 
inzicht hebben in de ins en outs van de sector en van hun eigen corporatie. Van 
commissarissen mag ook worden verwacht dat zij zich bewust zijn van de maat-
schappelijke context van de corporatie, de verwachtingen die de maatschappij 
heeft en de stakeholders die hierbij een rol spelen. In de Woningwet zijn de eisen 
aan de commissarissen op deze onderdelen aangescherpt. Toezichthouden is 
steeds meer een vak. 

Commissarissen dienen elkaar op de hoogte te houden, ook in relatie tot de collegi-
ale verantwoordelijkheid. AC leden dienen er op toe te zien dat andere RvC leden 
zich niet te veel op de adviezen van de AC verlaten, maar ook zelfstandig een oor-
deel vormen.

Met	de	bestuurder	bestaan	nauwere	contacten	dan	met	de	accountant.	Dat	is	ook	
logisch in de context van de organisatie. 

“ Een kritische en open houding van 
zowel accountants als commissarissen 
verbetert de kwaliteit.”

De opdrachtgevers-/opdrachtnemersrelatie van de RvC met de accountant is vast-
gelegd in wetgeving, de statuten en in de Governancecode Woningcorporaties. Een 
jaarlijks overleg over de invulling van de opdrachtgeversrol door RvC met de ac-
countant is voorgeschreven bij de vergadering waarin de RvC over de vaststelling 
van de jaarrekening besluit.

Om de relatie tussen de RvC en de accountant inhoudelijk te verdiepen (en daar-
mee aan het vertrouwen van de maatschappij bij te dragen), zijn meerdere contact-
momenten noodzakelijk. Investeren in een goede relatie en geregeld overleg hel-
pen een sfeer van wederzijds respect te creëren, waarin ook moeilijke 
vraagstukken aan de orde kunnen komen. Naast overleg van accountant en AC/RvC 
over de jaarrekening en het jaarverslag dientook nadrukkelijker het pre-audit 
gesprek te worden gevoerd. Of bijvoorbeeld als nieuwe (ingrijpende) overheids-
maatregelen aan de orde zijn of een strategiewijziging. De RvC kan ook met de 
accountant het gesprek voeren over de vragen onder 4.2 over cultuur en gedrag in 
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de organisatie.

4.3.2 DE BESTUURDER

Nog meer dan van commissarissen, mag van bestuurders als professional inzicht 
in de sector en de eigen organisatie worden verwacht. Ook zijn bestuurders vaak 
het boegbeeld van de woningcorporatie. Als bestuurlijk eindverantwoordelijk mag 
van een bestuurder worden verwacht dat hij/zij reflectie organiseert vanuit de 
organisatie zelf en evenzeer vanuit het interne toezicht. Dat vereist openheid, 
transparantie en incasseringsvermogen, alsook 
evenwichtige	relaties.	Met	andere	woorden:	de	bestuurder	heeft	een	voorbeeldrol	
voor het gewenste gedrag en de open cultuur in de organisatie.

Ook met de accountant onderhoudt de bestuurder een relatie. Waar dat voorheen 
een opdrachtgevers-/opdrachtnemersrelatie was, is deze getransformeerd tot een 
relatie van gecontroleerde (bestuur) versus de controleur (accountant). De afhan-
kelijkheidsrelatie tussen bestuurder en controlerend accountant is daarmee aan-
merkelijk verkleind.

Dit betekent niet dat de onderlinge relatie er niet (meer) toe doet, integendeel. Ook 
de bestuurder is gebaat bij een scherpe accountant die in de rol van externe con-
troleur bijdraagt aan een beheerste organisatie, die -ook in financiële termen - toe-
reikend verslag doet van de activiteiten en de inzet van het beschikbare vermogen. 
Van de bestuurder mag worden verwacht dat hij met de accountant open commu-
niceert en alle informatie verstrekt die voor controledoeleinden nodig is. Verwacht 
mag ook worden dat hij de accountant aanspreekt indien hij onvoldoende scherp is 
in zijn aanpak, diepgang en rapportage. De bestuurder is immers bij uitstek inge-
voerd in de organisatie en moet zelf een opvatting hebben over de financiële huis-
houding en beheersingsmaatregelen.

4.3.3 DE ACCOUNTANT

Ook de accountant is een professional en wil ook als professional worden aange-
sproken. Hij moet gedegen kennis van de spelregels hebben. Om zijn werk goed te 
uitvoeren moet hij werken op basis van normen en waarden, zoals deskundigheid, 
onafhankelijkheid en respect voor de regels van verslaggeving en accountantscon-
trole 

Maar	hoe	te	handelen	indien	lacunes	in	de	normstelling	van	de	regels	bestaan	of	
meerdere interpretaties mogelijk zijn? Het gaat erom dat de accountant doordron-
gen is van het publiek belang en kritisch doorvraagt, heldere uiteenzettingen van 
gemaakte keuzes verlangt en indien nodig ruggengraat toont. Als de cliënt (corpo-
ratie) weigert om toereikend openheid van zaken te geven, dient hij niet terug te 
deinzen, maar desnoods de controleopdracht terug te geven.

Het maatschappelijk verkeer geeft inmiddels meer en meer blijk van afkeuring van 
verschuilgedrag van bestuur, AC/RvC en accountants en verlangt ook meer open-
heid. Alle spelers dienen duidelijk aan te geven wat er speelt en daarover transpa-
rant te zijn in het jaarverslag en de jaarrekening. Van een accountant wordt meer 
verwacht dan enkel een controleverklaring als laatste pagina van het jaarverslag. 
Ook de managementletter en het accountantsverslag doen er toe.

“ Een accountant hoort een klankbord 
met toegevoegde waarde te zijn. De 
commissaris bouwt aan de relatie met 
de accountant en nodigt de accountant 
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uit zijn mening te geven. Ook over 
zaken die niet direct de jaarrekening 
raken. ”

De accountant moet in zijn rapportages inzicht geven in ‘harde feiten’ van de cij-
fers en de interne beheersing. Dat geldt ook voor de ‘zachte’ bevindingen van de 
accountant, eveneens opgedaan bij de controle van de jaarrekening. Welke waar-
nemingen van de accountant hebben niet (direct) geleid tot rapportage in manage-
mentletter en het accountantsverslag?

Vragen over cultuur en gedrag (zie paragraaf 5.2) en wat accountantswaarnemen 
in de organisatie tijdens de uitvoering van de accountantscontrole zijn van groot 
belang. De vraag is steeds of en in hoeverre de accountant dergelijke waarnemin-
gen met de bestuurder en de commissarissen heeft gedeeld? Zo niet en het gaat 
mis, ontstaat al snel een vingerwijzing naar de accountant. Het is wenselijker zo 
niet noodzakelijk om mogelijke problemen en excessen te vermijden. Dan kan door 
als accountant proactief in gesprek te gaan met de bestuurder en de AC/RvC.

AANBEVELING 10
De commissarissen dagen de accountant uit om ‘meer’ te zeggen door de 
bespreking van de ‘zachte’ bevindingen te agenderen.

Van de accountant mag ook worden verwacht dat hij zijn mening/visie geeft over 
de ervaringen met de corporatie bij de controle, dat hij kritisch is op zaken achter 
de cijfers en in staat is door de cijfers heen te lezen (de cijfers kloppen perfect, 
maar toch…). Dit gaat ook om de zogeheten ‘zachte’ bevindingen. 

“ De accountant is de constructieve en 
strenge adviseur die mij behoedt voor 
domme dingen.”

Dit is – kort samengevat – een ontwikkeling van rule based (naleven) naar princi-
ple based (beleven). In de jaarlijkse evaluatie dient worden vastgesteld of er vol-
doende onderling vertrouwen is opgebouwd, zodat de relatie tussen de AC/RvC en 
de accountant meerwaarde heeft voor het gewenste inzicht van de AC/RvC in de 
cultuur en het gedrag in de organisatie.

AANBEVELING 11 
Het bestuur en de RvC stellen jaarlijks vast dat de relatie met de externe 
accountant voldoende diepgang kent en echte meerwaarde biedt.
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HOOFDSTUK 5 /  DE PRAKTIJK:  IN GESPREK MET COMMISSARISSEN EN ACCOUNTANTS

DE PRAKTIJK:  
IN GESPREK MET 
COMMISSARISSEN 
EN 
ACCOUNTANTS 
De relatie tussen de RvC van een woningcorporatie en de externe accountant is van 
cruciaal belang voor goed intern toezicht. In de eerdere versie van de VTW-hand-
reiking ‘Spel met meerwaarde’ (2017) zijn twaalf aanbevelingen opgenomen om de 
relatie tussen RvC (en het bestuur) en de accountant te verbeteren en daarmee ook 
de kwaliteit van de besturing van de corporatie en het toezicht daarop. 
Maar	hoe	gaat	het	in	de	praktijk?	De	Nederlandse	Beroepsorganisatie	van	Accoun-
tants (NBA) en de VTW hebben in oktober 2020 een onderzoeksrapport gepubli-
ceerd over de toepassing van de twaalf aanbevelingen uit de handreiking van 
2017.
https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-publieke-sector/nba_vtw-rapport-
woningcorporaties.pdf

Vier thema’s uit het onderzoek zijn relevant om de relatie accountant en intern 
toezicht in de praktijk verbeteren:
 – Bij vier aanbevelingen uit de eerdere handreiking verschilt het percentage van 

opvolging door RvC en accountant sterk. 
 – Specifieke aandachtspunten voor de accountant en de commissaris: 

– frauderisico’s	en	preventiemaatregelen; 
– ICT-beveiliging	en	privacy; 
– de	invulling	van	het	overleg	tussen	de	commissaris	en	de	accountant	buiten		
aanwezigheid	van	het	bestuur	in	een	zogenaamde	‘private	session’;		

 – Wat kan de RvC van de accountant verwachten ter versterking van de rol van 
het	intern	toezicht;

 – Wat kan de RvC/AC doen om de accountant te helpen in zijn rol.

Voor de herijking van de handreiking hebben de auteurs tijdens twee online bij-
eenkomsten over deze vier thema’s gesproken met zes accountants 1) en met zes 
commissarissen 2), allen werkzaam in de sector. Albert Kerssies (directeur VTW) 
heeft geparticipeerd in beide bijeenkomsten.

De auteurs hebben de feedback uit beide bijeenkomsten verwerkt. Op basis hier-
van trekken zij conclusies die in de volgende paragrafen te lezen zijn.

1)  De accountants die hebben deelgenomen aan de online bijeenkomst zijn: Lizan Goossens (Deloitte), Alfons 

Lohuis	(KPMG),	Steven	Meerwijk	(EY),	Arjen	Verwoert	(BDO),	Ton	Vercammen	(PwC)	en	Robert	Buitenhuis	

(Baker	Tilly).

2)		De	commissarissen	die	hebben	deelgenomen	aan	de	online	bijeenkomst	zijn:	Yvonne	Roghair	(Habion),	

Tanya	van	den	Berg	(Woontij	en	GoedeStede),	Chris	Mulder	(Woon	Friesland),	Stefan	van	Kessel	(Area	en	

Woonpartners Helmond) en Tom de Witte (Staedion).
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5.1  GESPREKSONDERWERPEN MET 
DE ACCOUNTANTS EN DE 
COMMISSARISSEN

5.1.1 TOEPASSING VAN DE TWAALF AANBEVELINGEN IN DE PRAKTIJK 
Uit het onderzoek van de NBA en de VTW blijkt dat bij vier van de twaalf aanbeve-
lingen het percentage van opvolging door de RvC en accountant sterk verschilt. 
(Zie pagina 40 en 41 van de rapportage waar de indicatieve percentages over de 
opvolging van de aanbevelingen staan.)Hoe verklaren de commissarissen en ac-
countants deze verschillen in opvolging van deze vier aanbevelingen? 
a)  De AC/RvC voert jaarlijks een gesprek met de accountant buiten aanwezigheid 

van het bestuur. 
Uitkomst onderzoek: 44% van de accountants geeft aan deze aanbeveling op te 
volgen, bij de commissarissen ligt dat percentage op 77%.
Bevindingen accountants
De accountants zien in de praktijk dat RvC’s vaak aarzelen. Het initiatief wordt 
vaak bij de accountant gelegd. Soms wordt dit gesprek zonder bestuur standaard 
elk jaar ingepland door de AC/RvC. En dan deels in de voltallige RvC, maar vaker 
alleen in de AC-vergadering. Het meest effectief is om een bespreking zonder het 
bestuur te houden als de managementletter op de agenda staat, vinden de accoun-
tants. Naast bespreking van de bevindingen over de ICT en AO/IC, kan de accoun-
tant dan ook input geven over de ervaren ‘soft controls’ en over de cultuur in de 
organisatie.
Zeker bij kleinere corporaties legt de AC/RvC vaker de vraag aan de accountant 
voor of hij behoefte heeft om zaken te bespreken zonder het bestuur. Voor de ac-
countants is dat wel een zekere drempel, ook vanwege de werkrelatie met het be-
stuur. De accountants vinden wel dat de sector stappen heeft gezet en dat gesprek-
ken zonder het bestuurmeer worden gevoerd. De praktijk is echter ook dat deze 
gesprekken te vaak weinig diepgang hebben en het initiatief wederom bij de ac-
countant ligt. Alleen bij speciale issues, bijvoorbeeld bij fraude of een vorm van 
crisis ziet de AC/RvC meer het belang en ligt er vaak een directe lijn tussen de ac-
countant en de voorzitter van de AC/RvC. 

BEVINDINGEN COMMISSARISSEN 
De commissarissen schetsen een ander beeld over de praktijk. Er zijn apart geplan-
debijeenkomsten van de AC met de accountant zonder de bestuurder, waarbij de 
AC ook echte vragen stelt. Een andere commissaris geeft aan dat alleen te doen als 
er een belangrijk onderwerp (bijvoorbeeld een fraude of crisis) is en dan zowel in 
de AC als de voltallige RvC het onderwerp apart te bespreken. In een aantal geval-
len legt de AC/RvC de vraag aan de accountant voor of deze behoefte heeft aan een 
gesprek zonder bestuurder, met vaak als antwoord van de accountant dat er geen 
behoefte bestaat . De commissarissen geven verder aan dat bestuurders het niet 
altijd prettig vinden, maar dat dat juist een reden is om wel het gesprek zonder het 
bestuur te voeren. De commissarissen in de online bijeenkomst (veelal voorzitters 
AC/RvC) geven aan dat zij regelmatig zelf (rechtstreeks) contact hebben met de 
accountant. De auteurs concluderen dat een overleg met de accountant alleen echt 
werkt als de betrokkenen er goede ervaringen mee hebben, pas dan ontstaat vol-
doende diepgang tijdens het gesprek en heeft het meerwaarde voor de AC/RvC in 
hun rol als interne toezichthouder.

Conclusie auteurs: de aanbeveling voldoet in de praktijk, de voorbereiding en 
de invulling van het overleg verdienen verdieping. 

De aanbeveling is op basis van de feedback aangepast en luidt nu als volgt:
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AANBEVELING 4 
De AC/RvC voert jaarlijks een gesprek met de accountant buiten aanwezigheid 
van het bestuur.
Het gesprek wordt geagendeerd door de AC/RvC en grondig voorbereid door de 
AC/RvC en de accountant.

b)  De beoordeling van het functioneren van de accountant en de evaluatie van de 
wederzijdse samenwerking wordt als onderwerp geagendeerd bij de AC verga-
dering (RvC vergadering) waar de jaarrekening, de controleverklaring en het 
accountantsverslag met de accountant worden besproken (verplicht op grond 
van 5.11 van de Code).

Uitkomst onderzoek: 61% van de accountants geeft aan deze aanbeveling op te 
volgen, bij de commissarissen ligt dat percentage op 81%.

BEVINDINGEN ACCOUNTANTS 
De	accountants	nemen	verschillen	waar	tussen	de	grote	en	kleinere	corporaties;	
zowel in de wijze van evaluatie als in de diepgang. De AC/RvC is bij een aantal cor-
poraties niet proactief (genoeg) om de evaluatie op de agenda te zetten. Vaak agen-
deert de werkorganisatie de evaluatie en komt de uitkomst hiervan niet altijd terug 
bij de AC/RvC. Accountants merken op dat de vergadering waarin ook de jaarreke-
ning wordt besproken niet het juiste moment is voor de wederzijdse evaluatie. De 
evaluatie past beter bij de bespreking van het controleplan voor het komend jaar, 
of als agendapunt in een ‘private session’ (zonder bestuur). Verder stellen de ac-
countants dat de commissarissen moeten wennen aan de feedback van de accoun-
tant over de samenwerking met de organisatie. Dit kan te maken hebben met het 
feit dat commissarissen ook toezicht moeten houden op de follow-up door de orga-
nisatie.

BEVINDINGEN COMMISSARISSEN
Commissarissen schetsen een divers beeld. De evaluatie, met name van de accoun-
tant, staat zeker op de agenda. De wederzijdse evaluatie zou beter kunnen. De 
timing waarop de evaluatie plaatsvindt, is verschillend. Commissarissen stellen 
wel dat bij ‘kritische punten’ de AC/RvC en de accountant niet moeten wachten tot 
de evaluatie, maar dat zij die direct moeten terugkoppelen. Vaak heeft de weder-
zijds evaluatie van de samenwerking (nog) geen vaste plek op de agenda van de 
AC/RvC.
Voor de accountant wel een aandachtspunt: hij of zij moet echt luisteren naar wat 
de commissarissen zeggen en bedoelen. Begrip hebben van de klant is noodzake-
lijk. Uitspraken als ‘dit is mijn taak niet’ kunnen commissarissen niet waarderen. 

Conclusie: de aanbeveling voldoet in de praktijk, het opnemen van de weder-
zijdse evaluatie op de vergaderkalender van de AC verdient aandacht.

c)  De accountant besteedt aandacht aan de integrale toepassing van de Gover-
nancecode woningcorporaties en rapporteert hier jaarlijks over.

Uitkomst onderzoek: 54% van de accountants geeft aan deze aanbeveling op te 
volgen, bij de commissarissen ligt dat percentage op 71%.

BEVINDINGEN ACCOUNTANTS 
De accountants geven aan dat deze toetst voorheen in het controleprotocol was 
vereist. Dit is nu vervallen, waardoor nu slechts sprake is van (globale) beoordeling 
van het jaarverslag van de corporatie op dit onderdeel. De accountants kunnen de 
uitgebreidere toetsing op zich nemen, maar hebben niet echt behoefte om dat te 
doen, geven zij aan. 

BEVINDINGEN COMMISSARISSEN 
De VTW stelt dat de formele naleving van de Governancecode van belang is voor 
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het lidmaatschap van de vereniging. De VTW wil om die reden dat de rol van de 
accountant bij het jaarverslag van de RvC op dit onderdeel meer gewicht krijgt. 
De commissarissen gaan ervan uit dat de accountant bij de beoordeling van het 
jaarverslag beperkt toetst of de Governancecode wordt toegepast. Een enkeling 
vraagt ernaar bij de bespreking van het accountantsverslag met de accountant. In 
de praktijk bevestigt geen enkele accountant expliciet dat de organisatie integraal 
de Governancecode toepast. De commissarissen vinden dat deze taak meer bij de 
secretaris van het bestuur (opstellen jaarverslag RvC), de RvC zelf (vaststellen jaar-
verslag) of de interne controle of interne audit zou moeten liggen. 
De VTW vindt dat de RvC moet nagaan of de Governancecode wordt nageleefd, 
maar dat de accountant vooral vaststelt of bestuur en de RvC aan de geest van de 
Governancecode voldoen. 

Conclusie: de aanbeveling wordt in de praktijk niet uitgevoerd. De vaststelling 
dat de corporatie aan de Governancecode voldoet, dient bij voorkeur door de 
werkorganisatie te worden uitgevoerd. 

De aanbeveling voor de AC/RvC in het spel met de accountant vervalt. Wel geven 
de auteurs de suggestie mee om jaarlijks te toetsen of het bestuur en de RvC vol-
doen aan de Governancecode, maar dan bijvoorbeeld door de bestuurssecretaris of 
de controller. In de laatste RvC vergadering van het jaar kunnen het bestuur en de 
RvC de uitkomst van deze toetsing, inclusief de toepassing van de Governancecode, 
op de agenda zetten. 

d)  De commissarissen dagen de accountant uit om ‘meer’ te zeggen door de be-
spreking van de ‘zachte’ bevindingen te agenderen.

Uitkomst onderzoek: 62% van de accountants geeft aan deze aanbeveling op te 
volgen, bij de commissarissen ligt dat percentage op 76%.

BEVINDINGEN ACCOUNTANTS 
Bij de accountants is het algemene beeld dat zij zich ‘niet comfortabel’ voelen om 
de zachte bevindingen te bespreken. Deze zijn immers meer subjectief, dan gerela-
teerd aan harde normen.Het kost ook tijd om een relatie op te bouwen tussen de 
AC/RvC en de accountant. Een goede betrouwbare relatie biedt meer ruimte voor 
de accountant om feedback te geven over de ‘soft-controls’ en de ervaren cultuur 
en gedrag in een corporatie.De AC/RvC zou volgens de accountants op een pas-
sende	manier	om	moeten	gaan	met	de	opmerkingen	van	de	accountant;	daarvoor	
achten de accountants een goede vertrouwensrelatie noodzakelijk. 

BEVINDINGEN COMMISSARISSEN 
De commissarissen erkennen dat zij nog een verdiepingsslag moeten maken, hoe-
wel zij ook goede ervaringen hebben. AC/RvC leden moeten leren om de accoun-
tant uit te dagen. Nu komt het voor dat de accountant ‘niet veel te zeggen heeft’ of 
aangeeft dat zijn werk geen harde basis biedt voor een uitspraak over de ervaren 
cultuur. Dat is bijzonder: de accountant besteedt immers veel tijd aan en in de 
organisatie van de corporatie. Randvoorwaarde voor een gesprek over bijvoor-
beeld de ‘soft controls’ en de ‘tone-at-the-top’ is wel dat de relatie met de accoun-
tant goed is. 
De commissarissen vinden het belangrijk om aan een vertrouwensrelatie met de 
accountant te werken. Een goed gesprek over de ‘zachte bevindingen’ geeft meer-
waarde voor zowel de accountant als de commissarissen.

Conclusie: het bespreken van ‘zachte’ bevindingen vinden accountants en 
commissarissen belangrijk. Een goede vertrouwensrelatie over en weer is een 
voorwaarde voor een goed gesprek daarover.
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5.2  SPECIFIEKE 
AANDACHTSPUNTEN VOOR DE 
ACCOUNTANT EN DE 
COMMISSARIS

5.2.1 ‘PRIVATE SESSION’
In het rapport van de NBA en VTW komt het overleg van de RvC met de accountant 
zonder het bestuur uitgebreid aan de orde. Het onderzoek gaat onder meer in op 
de onderwerpen die in dit overleg aan de orde komen, hoe de onderlinge commu-
nicatie is en wat de diepgang en vertrouwelijkheid van de gesprekken is. De alge-
mene conclusie is dat commissarissen en accountants dit overleg waardevol vin-
den.

VRAAG: HOE KUNNEN DE COMMISSARISSEN/DE AC EN DE ACCOUNTANT DE 
MEERWAARDE VAN EEN ‘PRIVATE SESSION’ VERGROTEN?

BEVINDINGEN ACCOUNTANTS 
De accountants noemen een aantal zaken: een vaste afspraak is het begin, voldoen-
de tijd inplannen en een goede agenda ter voorbereiding zijn belangrijk. Eén van 
de accountants stelt voor om deze sessie echt te verplichten en als accountant op 
dat overleg aan te dringen. De RvC/AC moet het overleg zonder bestuur echt willen 
en dus ook initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor een waardevolle bijeen-
komst. Belangrijke randvoorwaarde is om over en weer vertrouwen te creëren en 
van daar uit een goede relatie op te bouwen. 
Agendapunten in een ‘private session’ kunnen volgens de accountants zijn: ‘soft 
controls’, ‘tone-at-the-top’, kwaliteit van de financiële kolom, ambitieniveau en 
verbetercultuur, sectorontwikkelingen, hoe doen wij het in vergelijking met ande-
ren, beleidsvragen, wetgeving WSW/AW. 
Een aantal RvC-voorzitters vraagt jaarlijks in de RvC-vergadering aan het einde 
van de bespreking van het accountantsverslag aan de accountant “of hij nog iets te 
melden heeft buiten aanwezigheid van het bestuur”. De accountants vinden dat 
deze vraag weinig toevoegt en niet gesteld moet worden. Een soortgelijke vraag 
hoort wel thuis in een ‘private session’, menen de accountants.
Bevindingen commissarissen
De commissarissen vinden gesprekken in een ‘private session’ vooral zinvol als zij 
een goede vertrouwensrelatie met de accountant hebben. Er zouden geen onder-
werpen met de AC/RvC moeten worden besproken, waarvan de bestuurder niet op 
de hoogte is, uitgezonderd bijvoorbeeld (mogelijke) directiefraude. Ruim de tijd te 
nemen met een goed voorbereide agenda komt het overleg ten goede. Accountants 
en bestuurders moeten het vertrouwen hebben, onder andere door transparante 
terugkoppeling na de ‘private session’. Een ‘private session’ helpt de RvC ook om 
meer inzicht te krijgen in de risico’s van de organisatie en de ‘soft controls’, maar 
ook de harde kant van de AO/IC moet in dit overleg aan de orde komen. 
Eén van de commissarissen vindt het ook zinvol met de concerncontroller of in-
terne auditor jaarlijks een gesprek te voeren zonder het bestuur. 

Conclusie: een ‘private session’ in een sfeer van vertrouwen en met een goede 
voorbereiding is zinvol. De bijeenkomst wordt dan door de AC/RvC vooraf 
gepland, er wordt voldoende tijd genomen en de agenda met goed voorbereide 
onderwerpen wordt vooraf met de accountant afgestemd. Op deze manier 
ontstaat – wellicht na enige gewenning - een open en vertrouwelijke sfeer. 

5.2.2 FRAUDE/PREVENTIE EN ICT, BEVEILIGING EN PRIVACY
Fraude	voorkomen	en	ICT/digitalisering	(inclusief	cybersecurity)	zijn	van	eminent	
belang voor elke corporatie. Krijgen deze onderwerpen binnen de corporatie de 
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gewenste aandacht? Hoe gaat de accountant met deze thema’s om in zijn controle 
en de rapportages? 

VRAAG: KRIJGT FRAUDE EN ICT VOLDOENDE AANDACHT VAN DE CORPORATIE EN 
DE AC EN HEBBEN DEZE ONDERWERPEN EEN ADEQUATE PLEK IN DE CONTROLE 
EN DE RAPPORTAGE VAN DE ACCOUNTANT?

BEVINDINGEN ACCOUNTANTS 
Volgens de accountants staat ICT/digitalisering zeker op de agenda bij de AC/RvC. 
Zij constateren wel dat het kennisniveau bij commissarissen sterk verschilt. De AC/
RvC moet meer actie ondernemen wanneer de accountant relevante ICT-punten 
(zoals toegangsbeveiliging en autorisaties) in zijn rapportage heeft opgenomen. Dit 
vraagt	absoluut	om	verbetering;	AC/RvC’s	zien	onvoldoende	toe	op	de	opvolging	
van de ICT aanbevelingen door de corporatie. 

Voor fraudepreventie en risico’s ligt het ingewikkelder. De AC/RvC heeft een hoge 
verwachting van de accountant op dit punt. Gesprekken met de AC/RvC over frau-
derisico’s en preventie gaan echter over het algemeen niet de diepte in. De accoun-
tant brengt dit onderwerp vaak zelf als bespreekpunt bij het bespreken van de 
managementletter naar voren. Volgens de accountants moeten de commissarissen 
het onderwerp fraude meer aandacht geven, bijvoorbeeld door een gedegen be-
spreking met het bestuur over de risico’s en de preventieve maatregelen.

BEVINDINGEN COMMISSARISSEN
Commissarissen stellen vast dat het gesprek met de accountant over frauderisico’s 
en preventie beter kan en moet. Commissarissen moeten niet naïef zijn. Zij moeten 
hierover met de accountant (en de werkorganisatie) in gesprek.De integriteit van 
de medewerkers bepaalt ‘wat er wel kan en wat niet’, immers fraude is het resul-
taat van onaanvaardbaar gedrag. De commissarissen kunnen met de accountant 
van gedachten wisselen over wat zij kunnen doen om de risico’s op fraude te ver-
kleinen of - beter nog - fraude te voorkomen. 

Commissarissen	hechten	zeker	belang	aan	ICT/digitalisering	(inclusief	cybersecu-
rity).	ICT	staat	vooral	op	de	agenda	van	de	AC	om	met	de	werkorganisatie	te	be-
spreken. Commissarissen bespreken met de accountant vooral de ICT-paragraaf in 
de managementletter. De AC kan een in een gesprek meer de diepte ingaan. In de 
data-analyse	in	de	controleaanpak	kunnen	accountants	volgens	de	commissarissen	
nog	een	verdiepingsslag	maken.	Die	analyse	geeft	meer	inzicht	in	de	ICT,	maar	
helpt de corporatie ook bij het identificeren van afwijkende bedragen in de boek-
houding.

Conclusie: fraude-risico’s, fraudepreventie en ICT zijn belangrijke onderwer-
pen hebben gestructureerde aandacht nodig van zowel de accountant als de 
commissaris.

Het belang van deze twee onderwerpen leidt tot een nieuwe aanbeveling:

AANBEVELING 12
De AC/RvC agendeert jaarlijks ter bespreking met de accountant de onderwer-
pen frauderisico’s en fraudepreventie alsmede ICT (waaronder de beveiliging 
en de digitalisering) binnen de corporatie. De accountant rapporteert over deze 
onderwerpen in de managementletter en/of het accountantsverslag. 

In paragraaf 6.1 zijn concrete aanbevelingen opgenomen voor het onderwerp frau-
de- en fraudepreventie.
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5.3  WAT KAN VAN DE 
ACCOUNTANT WORDEN 
VERWACHT TER VERSTERKING 
VAN DE ROL VAN HET INTERN  
TOEZICHT
Het interne toezicht binnen de corporatiesector is de afgelopen jaren in kwaliteit 
toegenomen.	Maar	het	kan	soms	ook	beter.	Accountants	kunnen	vanuit	hun	rol	en	
observaties suggesties doen het interne toezicht te verbeteren. De praktijk leert dat 
accountants dit niet of nauwelijks doen/ Waar ligt dat aan? 

VRAAG: WAT KAN DE ACCOUNTANT DOEN OM DE AC/RVC BETER IN HUN ROL TE 
KRIJGEN?

BEVINDINGEN ACCOUNTANTS
Volgens accountants speelt de omvang van de corporatie hierin een rol. Bij klei-
nere corporaties komt dit vaker voor. Ook komen zij eerder met suggesties voor de 
AC/RvC als de relatie al langer bestaat. Ze hebben daarnaast beperkt contact en 
willen eerst het gevoel hebben te weten wat er gebeurt/kan gebeuren als het span-
nend	wordt	in	de	relatie	met	de	AC/RvC.	Tegelijk	volgen	de	accountants	de	dyna-
miek in de AC/RvC, het bestuur en de organisatie. In een ‘private session’ kunnen 
zij	die	dynamiek	en	de	rol	van	intern	toezicht	aan	de	orde	stellen.	Daarbij	kunnen	
zij wijzen op belangrijke ontwikkelingen in de sector of op verbetermaatregelen 
die te lang blijven liggen. De AC/RvC kan sparren met de accountant om daarmee 
de rol als toezichthouder te versterken.

BEVINDINGEN COMMISSARISSEN
Commissarissen geven aan dat de accountant kan helpen door minder terughou-
dend te zijn over de ervaringen in de organisatie. Uiteraard vraagt dit een investe-
ring van de AC/RvC in de relatie met de accountant om een vertrouwensband op te 
bouwen. In een ‘private session’ kunnen zijbijvoorbeeld samen spreken over ver-
betermaatregelen (en de prioriteiten).

Conclusie: de rol van de AC/RvC kan versterkt worden door input van de ac-
countant in een ‘private session’, vooral op basis van wederzijds vertrouwen 
en investeren in de relatie.

5.4  WAT KAN DE RVC/AC DOEN 
OM DE ACCOUNTANT TE 
HELPEN IN ZIJN ROL?
Omgekeerd kunnen commissarissen (RvC/AC) de accountant ook helpen om zijn 
taak beter uit voeren. Dat is een wederzijds belang. 

VRAAG: WAT KAN DE RVC/AC DOEN OM DE ACCOUNTANT TE HELPEN IN ZIJN ROL?

BEVINDINGEN ACCOUNTANTS
De accountants hebben een aantal suggesties gedaan. Als eerste is van belang dat 
de RvC/AC bij een bespreking met de accountant de goede inhoudelijke onderwer-
pen agendeert en dat de RvC/AC voor het overleg enig tijd inruimt. Een toelichting 
op het accountantsverslag binnen 15 minuten om daarna de vergadering te mogen 
verlaten, heeft volgens de accountants geen toegevoegde waarde.
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Wees als AC/RvC helder over de gewenste bijdrage van de accountant. De RvC/AC 
ziet de accountant soms vooral als ‘kostenpost’ en niet als een expert die ‘meer-
waarde’ kan leveren, stellen de accountants. 
De accountants doen de suggestie om deze vraag over de meerwaarde aan de ac-
countant te stellen, tijdens het overleg met de accountant. Ook vinden zij dat de 
RvC/AC de vergaderingen met de accountant beter zou moeten voorbereiden. Waar 
wil je het echt over hebben met de accountant!

BEVINDINGEN COMMISSARISSEN
Commissarissen hebben een duidelijk standpunt. Zij vinden dat beide partijen 
verwachtingen over en weer expliciet moeten maken. De RvC/AC en de accountant 
moeten weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Dit schept duidelijkheid in 
de relatie en voorkomt teleurstellingen.

Conclusie: De rol van de accountant kan worden versterkt door met elkaar de 
verwachtingen en toegevoegde waarde te bespreken. Een goed moment is 
tijdens de jaarlijkse pre-audit bijeenkomst, stellen de auteurs. 
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HOOFDSTUK 6 /  ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE PRAKTIJK

ACTUELE ONT-
WIKKELINGEN IN 
DE PRAKTIJK

In dit hoofdstuklichten de auteurs twee onderwerpen nader toe die de aandacht 
vragen van commissarissen en in het bijzonder de leden van de AC. Zij behandelen 
een handreiking van de NBA en diverse brancheorganisaties over fraude en risico-
beheersing	én	een	rapport	van	de	AFM	over	het	versterken	van	de	rol	van	audit	
commissies in de samenwerking met de accountants. 

6.1  FRAUDERISICO’S EN 
FRAUDEPREVENTIE
De maatschappij verwacht meer van de accountant op het gebied van fraudepre-
ventie en het signaleren van fraude. Dit geldt onverkort voor het bestuur en de AC/
RvC van een woningcorporatie. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor een 
sluitend	systeem	van	interne	beheersing	en	procedures	ter	voorkoming	en	het	
signaleren van fraude. Een cultuur van integriteit en ethisch gedrag is hiervoor 
essentieel. De juiste ‘tone of the top’ en actief toezicht door de AC/RvC dragen daar 
sterk aan bij.

De AC/RvC moet in het toezicht meer aandacht geven aan mogelijke risico’s die de 
interne beheersingsmaatregelen kunnen doorbreken, het proces van financiële 
verslaggeving	kunnen	beïnvloeden	of	bijvoorbeeld	de	investeringsanalyse	kunnen	
manipuleren. Het gaat hierbij nietalleen om risico’s in de organisatie, maar ook bij 
het hoogste management. 

Samen met bestuurders en de AC/RvC hebben accountants een rol in het detecteren 
van fraude en het signaleren van frauderisico’s. Ook hier is samenwerking in de 
keten bestuur, AC/RvC en accountant essentieel. 

De NBA en diverse brancheorganisaties hebben een handreiking opgesteld met om 
het fraude bewustzijn te vergroten en ‘best practices’ voor frauderisicobeheersing 
in kaart te brengen, met als doel om de samenwerking in de keten te versterken. In 
de handreiking staan aanbevelingen voor respectievelijk bestuurders, AC/RvC en 
accountants.
 
Het consultatieproces is nog gaande (in april 2021), maar we nemen hier de hoofd-
lijnen op van de aanbevelingen die in eerste instantie voor het bestuur zijn opge-
steld: 
 – Zorg voor een open cultuur die eerlijk en ethisch handelen bevordert en leg dit 

vast in een interne gedragscode, waarin ook de waarden en normen voor het 
handelen	met	afnemers	en	leveranciers	zijn	opgenomen;

 – Stel	een	expliciete	analyse	op	van	frauderisico’s	en	frauderisicofactoren.	En	pas	
het	systeem	van	interne	beheersing	zo	nodig	aan	voor	het	voorkomen	en	
detecteren	van	fraude	en	corruptie;

 – Stel periodiek de effectieve werking vast van de interne beheersmaatregelen 
en/of	laat	u	hierover	door	de	accountant	adviseren;

6
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 – Train	medewerkers	in	het	fraudebewustzijn;
 – Stel een fraudemeldpunt en klokkenluidersregeling in. Zorg voor adequate en 

objectieve opvolging van meldingen. Bespreek uitkomsten tussen bestuur en 
AC/RvC;

 – Stel	een	fraude	responseplan	op;	daarmee	is	duidelijk	wat	er	moet	gebeuren	in	
geval	van	(vermoedens	van)	fraude;

 – Zorg voor transparante communicatie over fraude en frauderisico’s. Dit begint 
in de relatie tussen bestuur, AC/RvC en accountant.

Het bestuur zorgt voor de inrichting in de organisatie op basis van de bovenstaan-
de aanbevelingen. De AC/RvC monitort de cultuur en bevordert openheid, tegen-
spraak, acceptatie van fouten, eerlijk handelen en integere bedrijfsvoering. Infor-
matie hierover komt uit gesprekken met bestuurders, medewerkers en de 
accountant.	Met	name	de	‘private	session’	zonder	het	bestuur	leent	zich	voor	ver-
dieping van de bevindingen van de accountant op de ervaren cultuur en gedrag. 
Liefst met een transparante terugkoppeling naar het bestuur. Ook de interne audi-
tor of concerncontroller kan hierin een rol spelen.
Belangrijk is ook dat de aanbevelingen van de accountant over gebreken in de 
interne beheersing, waaronder ook de ICT-beveiliging adequaat en tijdig door het 
bestuur worden opgevolgd.

Aanbeveling 12 zoals opgenomen in paragraaf 5.2.2 van deze VTW-handreiking 
kan helpen om het vraagstuk van de frauderisicobeheersing nadrukkelijker op de 
agenda van het bestuur, de commissarissen en de accountant te krijgen.

6.2  COMMISSARISSEN MOETEN 
BETER TOEZICHT OP 
ACCOUNTANTS HOUDEN
De	Autoriteit	Financiële	Markten	(AFM)	heeft	gerapporteerd	over	de	rol	van	audit-
commissies van OOB’s bij het selecteren van een accountantsorganisatie en het 
monitoren	van	de	wettelijke	controle	(februari	2021	‘AFM	report	on	auditcommit-
tees’ ). 
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2021/feb/aanbevelingen-auditcom-
missies

De belangrijkste observaties en aanbevelingen om de rol van de auditcommissies 
te versterken, zijn als volgt samengevat:
 – De AC heeft een leidende rol in het selectieproces van de accountantsorganisa-

tie;	de	voltallige	AC	maakt	deel	uit	van	de	selectiecommissie	en	voorzitter	van	
de	selectiecommissie	is	een	lid	van	de	AC;

 – De	rol	van	de	AC	in	het	selectieproces	kan	scherper;	neem	voldoende	tijd	voor	
het selecteren van accountantsorganisaties die worden uitgenodigd voor het 
offertetraject;	beperk	de	keuze	niet	tot	de	voor	de	hand	liggende	accountantsor-
ganisaties en laat de accountantsorganisaties ‘praten’ met de huidige accoun-
tant om een beter zicht te krijgen over de organisatie en de respons die moet 
worden	geleverd;

 – De criteria voor de selectie van de accountantsorganisatie zijn veelal gebaseerd 
op kwaliteitscriteria zoals de ervaring in de sector, het honorarium en de sa-
menstelling van het controleteam. Organiseer een workshop met de te selecte-
ren accountant om de ‘click’ vast te stellen tussen de accountant, de AC en de 
werkorganisatie;

 – Er	is	ruimte	voor	verbetering	bij	de	monitoring	van	de	accountantscontrole;	de	
vaststelling van de onafhankelijkheid van de externe accountant geschiedt nog 
vaak impliciet en niet expliciet en de opvolging van de aanbevelingen in de 
managementletter kan eenduidiger en scherper.
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HOOFDSTUK 7 /  OVER DE AUTEURS

OVER DE AUTEURS

Ben Spelbos (1956) is van oorsprong registeraccountant en heeft het merendeel 
van zijn carrière vervuld in het accountantsvak. Hij heeft bijna 27 jaar gewerkt bij 
PwC, vanaf 1 januari 1993 tot 1 juli 2011 als partner. Ben was onder meer voorzit-
ter van de sectorgroep Woningcorporaties binnen PwC. Daarnaast was hij gedu-
rende 7 jaar lid en voorzitter (tot 1 januari 2013) van de Werkgroep Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vanaf 1 juli 2011 opereert hij als zelfstandig bestuursadviseur. Ben vervult al jaren-
lang bestuurs- en toezichthoudende functie binnen de profit- en non-profit sector.
Ben was lid van de RvC en voorzitter van de auditcommissie bij Portaal in Utrecht 
en	is	lid	van	de	RvC	en	voorzitter	van	de	auditcommissie	bij	Intermaris	in	Hoorn;	
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningbouwstichting 
“Samenwerking”in Ouderkerk a/d IJssel alsmede lid van de RvT (tevens voorzitter 
van de auditcommissie) bij twee zorgorganisaties.
Hij is coauteur van een aantal publicaties over woningcorporaties.

André Loogman (1962) is opgeleid als registeraccountant en heeft het merendeel 
van zijn carrière als accountant gewerkt bij PwC, vanaf 1 juli 2001 tot 1 juli 2016 
als partner. André was onder meer voorzitter van de sectorgroep Gezondheidszorg 
en	oprichter	van	de	PwC	Academy.	Daarnaast	was	hij	gedurende	12	jaar	lid	en	
voorzitter (tot 1 juli 2016) van de Werkgroep Gezondheidszorg van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.
Vanaf 1 juli 2016 is hij actief als zelfstandig bestuursadviseur en commissaris/toe-
zichthouder. André is lid van de RvC en auditcommissie van Habion en lid van de 
Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie bij vier zorgorganisaties. 
Verder is hij strategisch partner van EQili en docent bij het Nationaal Register voor 
Commissarissen en Toezichthouders.
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