
 

Veel voorkomende vragen (FAQ’s) over het reglement financieel beleid en beheer 

Vraag: 

Ik heb mijn treasurystatuut gereed. Kan ik dit toesturen aan de Aw ter goedkeuring? 

Antwoord Aw: 

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Het treasurystatuut vormt een onderdeel van het reglement 

financieel beleid en beheer en kan alleen als onderdeel van reglement worden toegestuurd aan de 

Aw. 

Vraag: 

Hoe toetst de Aw het reglement financieel beleid en beheer?  

Antwoord Aw: 

De Aw toetst bij de goedkeuring of de inhoud van het reglement overeenstemt met de bepalingen 

daaromtrent in het BTiV en de ministeriële regeling. De Aw voert daarbij geen inhoudelijke toets 

uit. Voorbeeld: In het BTiV staat in artikel 105 lid 1 sub f dat het reglement voorschriften bevat die 

waarborgen dat de RvC voldoende kennis heeft van financieel beleid en beheer. Bij het toetsen 

deze bepaling gaat de Aw niet na of de woningcorporatie hiermee volledig heeft gewaarborgd dat 

de RvC voldoende kennis heeft van financieel beleid en beheer.  

Het toetsen van de feitelijke naleving en van de werking van het reglement zal de Aw in een later 

stadium bij de uitoefening van zijn toezicht toetsen.  

Vraag:  

Op welke dochtermaatschappijen en samenwerkingsvennootschappen heeft het reglement  mede 

betrekking? 

Antwoord Aw: 

Het heeft mede betrekking op dochtermaatschappijen, waarin de woningcorporatie een 

meerderheidsbelang heeft en op de samenwerkingsvennootschappen waarin de woningcorporatie 

volledig aansprakelijke vennoot is. 

Vraag: 

Wij hebben de controlfunctie geplaatst onder de financieel directeur. De functie is niet geplaatst in 

een afzonderlijke organisatie-eenheid. Mag dit? 

Antwoord Aw: 

Nee, op grond van artikel 105 lid 1 sub e 4° BTiV is het voor woningcorporaties met meer dan 

2.500 vhe’s verplicht om de controlfunctie in een afzonderlijke organisatie-eenheid te plaatsen. In 
artikel 105 lid 1 sub e 1° BTiV is aangegeven dat ten aanzien van de financiële functie en de 
controlfunctie hetzij een lid van het bestuur hetzij een lid van de directie voor die functies 
eindverantwoordelijk is. Daarnaast zijn in artikel 105 lid 1 sub e 2° en artikel 105 lid 1 sub e 3° 
nog eisen opgenomen ten aanzien van de financiële functie en de controlfunctie. 
 

 



 

Vraag: 

Bestaat er een modeldocument voor het reglement financieel beleid en beheer? 

Antwoord: 

Nee, dit is er nog niet, maar Aedes is hier mee bezig. 

 

 
 


