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De	  relatie	  tussen	  RvC,	  Bestuur	  en	  Accountant	  
	  	  	  	  	  	  	  12	  september	  2013	  Jaarbeurs	  (naast	  CS	  Utrecht)	  
	  

Formeel	  is	  de	  Raad	  van	  Commissarissen	  de	  opdrachtgever	  van	  de	  externe	  accountant.	  
Maar	  in	  de	  praktijk	  blijkt	  dat	  deze	  rol	  bij	  woningcorporaties	  zeer	  wisselend	  wordt	  ingevuld.	  	  	  
In	  deze	  tijd	  van	  toegenomen	  financiële	  risico's	  is	  het	  voor	  de	  accountant	  van	  belang	  om	  de	  
verwachtingen	  die	  de	  RvC	  en	  het	  Bestuur	  hebben	  over	  de	  opdracht	  	  goed	  te	  managen.	  	  
	  
De	  externe	  accountant	  verwacht	  af	  te	  kunnen	  gaan	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  administratieve	  
organisatie	  en	  risicobeheersing	  van	  de	  woningcorporatie.	  Verschil	  van	  opvatting	  over	  de	  
taak	  en	  werkzaamheden	  heeft	  al	  geleid	  tot	  discussies	  tussen	  opdrachtgever	  en	  accountant.	  	  
Door	  betere	  afspraken	  kan	  de	  “verwachtingskloof”	  worden	  beperkt,	  kunnen	  incidenten	  en	  
aansprakelijkheid	  worden	  voorkomen	  en	  kan	  de	  kwaliteit	  van	  het	  toezicht	  verbeteren.	  	  
	  
Daarom	  heeft	  de	  VTW	  aan	  Ben	  Spelbos	  en	  Hans	  van	  Vark	  gevraagd	  een	  publicatie	  te	  	  schrijven.	  	  
De	  publicatie,	  waaraan	  door	  alle	  betrokkenen	  is	  bijgedragen,	  bevat	  concrete	  aanbevelingen	  voor	  
Raden	  van	  Commissarissen,	  Bestuur	  en	  Accountants.	  
	  	  
De	  publicatie	  wordt	  overhandigd	  aan	  Huub	  Wieleman,	  de	  voorzitter	  van	  de	  NBA	  op	  het	  
seminar	  dat	  door	  SOM	  met	  de	  VTW	  op	  12	  september	  2013	  in	  de	  Jaarbeurs	  wordt	  
georganiseerd.	  Aan	  het	  seminar	  dat	  onder	  leiding	  staat	  van	  ervaringsexpert	  Gerard	  Erents	  
wordt	  o.a.	  bijgedragen	  door	  de	  AFM,	  Aedes	  en	  de	  grote	  accountantsorganisaties.	  	  	  
	  
Wij	  beloven	  u	  een	  “leerzame	  en	  inspirerende	  bijeenkomst”	  	  waarin	  u	  in	  één	  dag	  inzicht	  
krijgt	  in	  alle	  aspecten	  in	  de	  relatie	  tussen	  woningcorporatie	  en	  de	  externe	  accountant	  (5	  PE).	  
Als	  u	  uw	  bestuurders-‐	  en	  toezichtrol	  serieus	  neemt	  dan	  kunt	  u	  niet	  ontbreken	  op	  dit	  seminar.	  
U	  vindt	  veel	  nuttige	  informatie	  en	  kunt	  zich	  inschrijven	  op	  www.seminarsopmaat.nl	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
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	  	   	  	  	  	  De	  relatie	  tussen	  RvC,	  Bestuur	  en	  Accountant	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  12	  september	  2013	  Jaarbeurs	  (naast	  CS	  Utrecht)	  

Leerdoelen:	  
• hoe	  past	  de	  accountantscontrole	  in	  het	  toezicht	  op	  woningcorporaties?	  
• hoe	  kan	  de	  relatie	  tussen	  RvC	  ,	  bestuur	  en	  accountant	  worden	  verbeterd	  en	  kunnen	  	  

zo	  wellicht	  nieuwe	  incidenten	  of	  aansprakelijkheid	  worden	  voorkomen?	  	  
• kan	  de	  “verwachtingskloof”	  worden	  verkleind?	  
• en	  wat	  is	  de	  samenhang	  met	  het	  toezicht	  van	  de	  AFM?	  

	  
Programma:	  
09.00	   Ontvangst	  

	  
09.30	   Opening	  door	  Gerard	  Erents	  RA,	  oud	  interim	  bestuurder	  bij	  Vestia	  en	  Rochdale	  

• actuele	  ontwikkelingen	  in	  het	  toezicht	  bij	  woningcorporaties	  	  
• ervaringen	  in	  de	  samenwerking	  met	  accountants.	  De	  verwachtingskloof!	  	  
• wat	  is	  de	  stand	  van	  zaken	  rond	  procedures	  met	  de	  accountant?	  

	  
10.00	   Ben	  Spelbos	  RA	  en	  Hans	  van	  Vark	  RA,	  auteurs	  van	  de	  publicatie	  

• hoe	  is	  de	  publicatie	  tot	  stand	  gekomen?	  
• wat	  staat	  er	  nu	  al	  in	  de	  governancecode	  woningcorporaties	  en	  hoe	  wordt	  dat	  nu	  in	  

de	  praktijk	  toegepast?	  
• aanbevelingen	  voor	  verbetering	  samenwerking	  tussen	  RvT,	  Bestuur	  en	  Accountant!	  

	  
11.00	   Koffie	  en	  theepauze	  
	   	  
11.30	   	  Arjan	  Deutekom	  MBA	  ,	  bestuurder	  van	  Goede	  Stede	  namens	  bestuur	  Aedes	  	  

• meerwaarde	  van	  de	  handreiking	  voor	  de	  bestuurder	  
• hoe	  voorkom	  je	  dat	  de	  RvC	  op	  de	  stoel	  van	  de	  bestuurder	  gaat	  zitten?	  
• wat	  vindt	  Aedes	  over	  de	  rol	  van	  de	  accountant	  bij	  woningcorporaties	  

	  
12.00	   drs.	  Marianne	  van	  der	  Zijde	  RA,	  plv.	  Hoofd	  Toezicht	  Accountants	  AFM	  

• wat	  is	  de	  rol	  van	  de	  AFM	  als	  toezichthouder	  van	  de	  accountantsorganisaties?	  
• welke	  bevindingen	  volgen	  uit	  het	  rapport	  wettelijke	  controles	  bij	  

woningcorporaties?	  
• hoe	  sluiten	  de	  publicatie	  en	  de	  aanbevelingen	  aan	  bij	  het	  toezicht	  van	  de	  AFM?	  

	  
12.30	   ruimte	  voor	  vragen	  en	  discussie	  
	  
12.45	   lunch	  
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13.30	  	  Nico	  Overdevest	  RA,	  bestuurder	  en	  Jaap	  Kleijwegt	  MBA,	  lid	  van	  de	  RvC	  en	  
voorzitter	  van	  het	  audit	  committee	  van	  Rochdale	  

• een	  praktijkvoorbeeld	  van	  de	  samenwerking	  tussen	  RvC,	  Auditcommissie,	  bestuur	  
en	  accountant	  

• wat	  is	  de	  meerwaarde	  van	  een	  verbijzonderde	  interne	  controlefunctie?	  
• welke	  bijzondere	  eisen	  stelt	  de	  RvC	  aan	  vastgoedtransacties?	  

	  
14.30	  	  Koffie,	  thee	  en	  frisdrank	  ‘	  break’	  	  
	  
14.45	   dr.	  ir	  Albert	  Kerssies	  directeur	  van	  de	  VTW	  over	  het	  belang	  van	  de	  publicatie:	  “de	  

relatie	  tussen	  RvT,	  bestuur	  en	  de	  externe	  accountant”	  voor	  de	  VTW	  en	  haar	  leden	  	  
	   en	  aanbieding	  van	  de	  publicatie	  aan:	  
	   	  
15.00	   drs.	  H.	  Wieleman	  RA	  ,	  voorzitter	  NBA	  en	  senior	  partner	  bij	  Deloitte	  	  

en	  o.a.	  accountant	  van	  Havensteder	  en	  Haag	  Wwonen	  
• wat	  vindt	  de	  Nederlandse	  Beroepsorganisatie	  voor	  Accountants	  van	  de	  

aanbevelingen	  uit	  de	  publicatie? 	  
• wat	  mag	  je	  verwachten	  van	  de	  accountant?	  
• Hoe	  bepalend	  is	  de	  toon	  aan	  de	  top?	  

	  
15.30	  	  Paneldiscussie	  aan	  de	  hand	  van	  stellingen	  met	  Gijsbert	  Turkenburg	  RA	  (PwC),	  

Kees	  Tegel	  RA	  (KPMG),	  Wichert	  van	  Olst	  RA	  (Ernst	  &	  Young),	  Roland	  van	  Hecke	  RA	  
(BDO)	  en	  Frank	  van	  Kuijck	  RA	  (Deloitte)	  
	  

	  
	  
	  
16.30	   Tijd	  voor	  een	  drankje	  en	  een	  hapje	  met	  om	  ca.	  17.30	  einde	  programma	  
	  
	  
	  
	  
In	  het	  oorspronkelijke	  programma	  stond	  een	  bijdrage	  van	  Luc	  Hoppen,	  manager	  toezicht	  
van	  het	  Centraal	  Fonds	  Volkshuisvesting.	  Onlangs	  is	  de	  heer	  Hoppen	  onverwacht	  
overleden,	  zijn	  plaats	  in	  het	  programma	  is	  ingevuld	  door	  de	  andere	  sprekers	  meer	  
spreektijd	  te	  geven	  en	  ook	  ruimte	  in	  te	  bouwen	  voor	  nog	  meer	  discussie,	  waaraan	  ook	  
zal	  worden	  deelgenomen	  door	  de	  heer	  Jeroen	  Haket	  RA	  van	  het	  CFV	  
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	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ANTWOORDFORMULIER	  
	  	  	  	  De	  relatie	  tussen	  RvC,	  Bestuur	  en	  Accountant	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  12	  september	  2013	  Jaarbeurs	  (naast	  CS	  Utrecht)	  
Bestemd	  voor:	  	  
Leden	  RvC	  met	  name	  de	  voorzitters	  auditcommittee,	  bestuurders	  van	  woningcorporaties	  	  
en	  hun	  financiële	  adviseurs.	  Accountants	  werkzaam	  voor	  woningcorporaties.	  
	  
Sprekers:	  
G.	  Erents	  RA	   	   	   	   partner	  Orka,	  en	  oud	  bestuurder	  Rochdale	  en	  Vestia	  	  
dr.	  ir.	  A.	  Kerssies	   	   	   directeur	  VTW	  
B.A.	  Spelbos	  RA	   	   	   bestuursadviseur	  en	  oud	  partner	  PwC	  
J.B.W.	  van	  Vark	  RA	  	   	   	   zeIfstandig	  interim	  manager	  woningcorporaties	  

	   	   mevr.	  drs.	  M.L.	  van	  der	  Zijde	  RA	   plv.	  hoofd	  toezicht	  accountantsorganisaties	  AFM	   	  
A.S.M.	  Deutekom	  MBA	   	   bestuurder	  Goede	  stede	  en	  lid	  bestuur	  Aedes	  
N.T.J.	  Overdevest	  RA	  	   	   bestuurder	  van	  Rochdale	  
J.	  Kleijwegt	  Msc	  MBA	  CRMA	   voorzitter	  auditcommittee	  Rochdale	  	  
drs.	  H.	  Wieleman	  RA	   	   voorzitter	  van	  de	  Beroepsorganisatie	  Accountants	  NBA	  
	  
en	  namens	  de	  controlerende	  accountants:	  	  
F.A.J.	  van	  Kuijck	  RA	  RO	  EMIA	  (Deloitte),	  drs.	  W.	  van	  Olst	  RA	  (Ernst	  &	  Young),	  	  
R.	  van	  Hecke	  RA	  (BDO),	  	  K.G.P.	  Tegel	  RA	  (KPMG)	  en	  G.	  Turkenburg	  RA	  (PwC),	  
	  
De	  kosten	  van	  het	  seminar	  bedragen	  €	  695	  (vrij	  van	  BTW	  vanwege	  scholing).	  
Leden	  van	  Aedes	  en	  de	  VTW	  krijgen	  €	  150	  korting	  en	  betalen	  €	  545	  voor	  deelname.	  	  	  
Deelnemers	  ontvangen	  een	  syllabus	  met	  inleidingen	  en	  actuele	  informatie.	  Deze	  
syllabus	  ontvangt	  u	  ook	  digitaal.	  	  SOM	  is	  een	  erkende	  onderwijsinstelling	  (5	  PE).	  	  	  
Voornaam	   	   ……..……………	  Achternaam	  …..………..………………AV	  ……	  	  	  	  	  	  M/V	  
Functie	   	  	  	  	  	  	  	  	   ….…………………………………………………………………………………………	  
Organisatie	   	  	  	  	  	  	  	  	   ….……………………………………………Lid	  Aedes	  of	  VTW	  	  .………………	  
Adres	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   ….…………………………………………………………………………………………	  
Postcode	  en	  woonplaats	  	  	  ……………………………………………………………………………………	  
Telefoonnummer	   ....…………………………………………………………………………………………	  
E-‐mail	  adres	   	   ……....……………………………………………………………………………………	  
Dit	  formulier	  zenden	  naar:	  SOM,	  Professor	  Junkerslaan	  12,	  1185	  JL	  Amstelveen	  
E-‐mail:	  som@seminarsopmaat.nl	  	  	   WEB-‐site:	   www.seminarsopmaat.nl	  
	  

	  
 

Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie wijzigingen doorvoeren in  het 
programma of de locatie wijzigen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Voor het seminar 
ontvangt u de deelnemerslijst, een routebeschrijving en onze factuur. Onze factuur moet binnen  
twee weken na factuurdatum worden voldaan. Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving 
gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk worden geannuleerd. Deze annulering is kosteloos tot 
vier weken voor de datum van het seminar. Daarna mag dus niet meer worden geannuleerd.  


