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Geacht Bestuur,
BIJIage(n]

Op 16 oktober 2017 ontving ik, conform artikel 103 van het Besluit Toegelaten
instellingen Volkshuisvesting (BTiV), het gewijzigde Reglement financieel beleid
en beheer (reglement) van Stichting De Alliantie. Ik heb vastgesteld dat het
reglement door het bestuur en de raad van commissarissen akkoord is bevonden
en is ondertekend. Ik heb het reglement getoetst en vastgesteld dat het
reglement van Stichting De Alliantie weer in lijn is met het vigerend wettelijk
kader, na de wijzigingen in de Woningwet die op 1 juli 2017 in working zijn
getreden.

Voor akkoord getekend
reglement

Besluit
Gelet op artikel 103 BTIV verleen ik goedkeuring aan uw reglement.

Als bijiage bij deze brief treft u een afschrift aan van het voor akkoord bevonden
en ondertekende reglement.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
namens deze,
DE SENIOR INSPECTEUR ILT / AUTORITEIT WONINGCORPORATIES,

drs. J. Bezema
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Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit
daartegen per brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, p/a Autoriteit woningcorporaties, Postbus 16191, 2500 BD
Den Haag.
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Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a. ondertekening;
b. naam en adres van de indiener;
c. de dagtekening;
d. een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
e. de grond van het bezwaar.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het
bezwaarschrift.
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Inleiding
Stichting de Alliantie (hierna 'de Alliantie') is een Toegelaten Instelling (T.I.) op basis van Hoofdstuk
IV, artlkel 19 en volgende van de Woningwet. Artikel 55a van de Woningwet bepaalt dat de Alliantie
een reglement financleel beleid en beheer opstelt teneinde inzlchtelljk te maken op weike wijze zij
haar financiele continuitelt borgt.
In het Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (hierna: BTIV) en de ministeriele regeling
toegelaten Instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna: regeling) zijn nadere eisen gesteld aan dit
Reglement.
De eisen die aan het Reglement van de Alliantie zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de
uitgangspunten van het financleel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de
betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en
derivaten.

Het Reglement wordt beheerd door de manager control en eens in de drie jaar (of zoveel vaker als
nodig) geevalueerd door de (statutaire) directie, en eventueel indien nodig aangepast. Hiermee borgt
de Alliantie dat het reglement actueel blijft, dat het een feitelijke beschrijving van de processen betreft
en dat zij toeziet op de naleving daarvan.

De Alliantie heeft elementen van het Reglement die periodiek herziening vereisen, zoals
parametrisering en jaarlijkse aanpassing van streefwaarden, niet opgenomen in het Reglement zelf.
Deze worden in de vorm van verwijzingen in dit Reglement naar het desbetreffende document
weergegeven. Hiermee voorkomt de Alliantie dat het Reglement jaarlijks moet worden voorgelegd
aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Indien de Alliantie tussentijds merkt dat ze haar streefwaarden onvoldoende kan halen en mogelijk
de financiele continuiteit in gevaar komt, dan zai ze dit conform artikel 29 Woningwet terstond aan
de Aw melden.

De voorwaarden die zijn gesteld aan de inhoud van het Reglement zijn opgenomen in de artikelen
13, 14 en 103 tot en met 108 van het BTiV en 41 van de RTiV.

De Aw heeft bij het opstellen van het toezicht- en beoordelingskader geconstateerd dat de hierboven
genoemde regelgeving bij een strikte interpretatie van de bepalingen beperkingen opiegt aan de
werkingsduur van het Reglement onder andere door verwijzing naar tijdgebonden documenten, zoals
bijvoorbeeld een meerjarenbegroting. Omdat dit door de wetgever niet is bedoeld, is dit Reglement
zodanig opgesteld dat het in beginsel een permanente geldigheid en werkingsduur heeft.
EIke corporatie moet ervoor zorgen dat het Reglement actueel blijft. Het Reglement is enerzijds een
omschrijving van de werkwijze, anderzijds is in het Reglement vastgelegd hoe wordt toegezien op de
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werkwijze. De extern accountant zai ook op de naleving van het regelement moeten toezien en de
Alliantie ziet erop toe dat deze taak ook onderdeel van de opdracht aan de accountant zaI zijn.

De Alliantie heeft het model van Aedes gevolgd en uitsluitend aanpassingen gemaakt waar
noodzakeiijk. DIt betreft dan naast het weghalen van toelichting of uitieg van de opstellers en
geconstateerde typefouten het volgende. Wij hebben de tekst aangevuld en/of gecorrigeerd waar
noodzakeiijk. DIt betreft de naam van de organisatie, de naam van haar bestuur (statutaire directie),
enkele functiebenamingen en de gevraagde toelichtingen ("De corporatie maakt inzichtelijk...").
Daarnaast heeft de Alliantie vastgesteld dat het model met in alle gevallen de letterlijke tekst ult de
wet- en regelgeving volgt. Waar nodig heeft de Alliantie dit gecorrigeerd om de juiste werking van
het reglement te garanderen. Om de leesbaarheld te vergroten is het deel beleggingen en collegiale
lenlngen gesplitst.

Waar in dit document gesproken wordt over verbonden ondernemingen betreft het steeds verbonden
ondernemingen waarvan de Alliantie meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen ofontslaan
en Is het Reglement slechts van toepassing op deze verbonden ondernemingen en/of dochters waar
dit speclfiek is aangegeven. Conform BTiV artikel 104 lid 1.
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1.

Status van het Reglement financieel beleid en beheer

Het Reglement Is getoetst aan de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Wonlngwet (artikel
29, artikel 55a), het BTiV (artikelen 103 tot en met 108) en regeling (artikel 41). Conform BTIV artikel
103 heeft de (statutaire) directie geconstateerd dat dit Reglement voldoet aan de wettelijke
bepalingen en heeft het op 2 oktober 2017 voorgelegd ter goedkeuring aan de rvc. De rvc heeft het
op 2 oktober 2017 goedgekeurd.
Op grond van artikel 14 van de BTIV maakt de Alllantle In het Reglement en beleld Inzlchtelljk weike
felten, omstandlgheden en bepalingen afzonderlljk betrekking hebben op hetzlj haar daeb-tak, hetzij
haar niet-daeb-tak, hetzlj haar gehele organlsatle. De bepalingen, opgenomen In het Reglement
hebben In prIncIpe betrekking op de gehele organlsatle (dus zowel de daeb-tak alsook de niet daebtak), tenzlj er expllclet wordt vermeld dat hiervan wordt afgeweken.

1.1.

Doelstellingen financieel beleid en beheer

Conform BTIV artikel 104 lid 1 zljn de doelstellingen van het financiele beleld en beheer van de
Alllantle ondersteunend aan de reallsatle van de volkshulsvestelljke doelstellingen en financiele
contlnuTtelt. De financiele contlnuitelt van de Alllantle wordt In samenhang met de haar verbonden
ondernemlngen beschouwd (zle bijlage A).

Voorts bevordert het reglement van de Alllantle het optlmaal beheersen van financiele rislco's en het
voorkomen van misbrulk en onelgenlljk gebrulk van wettelijke voorschrlften. Conform BTIV artikel

104 lid 1.

1.2. Reikwijdte Reglement financieel beleid en beheer
Het Reglement van de Alllantle geldt mede voor haar In bijlage A genoemde verbonden
ondernemlngen waarvan de Alllantle meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan.
De Alllantle maakt conform BTIV artikel 104 lid 2 sub d in het jaarverslag melding van de met haar
verbonden ondernemlngen. (opmerking: de wijze waarop wordt geregeld in de MInlsterlele
Regellngen).

Het

Reglement

van

de

Alllantle

geldt

waar

dat

speclfiek

Is

aangegeven

voor

haar

dochtermaatschappljen en de In bijlage A genoemde verbonden ondernemlngen In de zin van de
Wonlngwet waarvan de Alllantle meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan.

1.3. Meerjarenbegroting (mjb)
De Alllantle en de In 1.2 genoemde ondernemlngen stellen jaarlljks een Meerjarenbegroting (MJB) op
voor ten minste vljf jaar volgend op het laatst afgesloten boekjaar, conform BTIV artikel 104 lid 2
sub b. De meest actuele mjb van de Alllantle betreft de meerjarenbegroting 2017 - 2021 en deze Is
goedgekeurd door de rvc op 6 december 2016.
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1.4. Streefwaarden en prestatieindicatoren
De Alliantie neemt in de mjb tevens voor ten minste vljf jaar volgend op het laatst afgesloten
boekjaar, streefwaarden en prestatie-lndicatoren op, die betrekking hebben op de In die jaren te
verwachten financiele situatie en financiele risico's, conform BTiV artikel 104 lid 2 sub c. De minimale
streefwaarden uit de mjb slulten aan bij die van het WSW en de Aw.

De Alliantie neemt een

samenvatting van de streefwaarden en prestatie-lndicatoren in een aparte paragraaf op in de mjb.

1.5. Mandatering
De Alliantie hanteert een bevoegdhedenregeling uitgewerkt in de bevoegdhedenregeling van de
Alliantie. In deze bevoegdhedenregeling zijn minimaal opgenomen bepalingen ten aanzien van de,
door de rvc vast te stellen, bedragen die ten hoogste met een besluit van de (statutaire) directie
gemoeid mogen zijn zonder dat het onderworpen is aan goedkeuring van de rvc, en de criteria voor
die goedkeuring. Dit conform BTiV artikel 104 lid 2 sub e.

2.

Interne kaders

In dit hoofdstuk voigen de bepalingen rondom de administratie, de administratieve organisatie, de
interne beheersing en governance van de Alliantie en, voor zover het haar verbonden ondernemingen
betreft, de administratie, de administratieve organisatie, de interne beheersing en governance van
die verbonden ondernemingen.
De hierna volgende bepalingen rondom de administratie, de administratieve organisatie, interne
beheersing en governance betreffen ook zaken waarvan de Alliantie de feitelijke uitvoering en
inrichting vermoedelijk elders heeft belegd (zoals in statuten, reglementen en/of rapportages), maar
waarvan de wetgever verwacht dat ze expliciet benoemd worden in dit Reglement

2.1. Managementinformatie
De administratie is zodanig ingericht dat op ieder gewenst moment op basis van adequate
managementinformatie inzicht kan worden verkregen in de uitkomsten van de te hanteren
streefwaarden en prestatie-lndicatoren zoals die worden gehanteerd door de toezichthouders en zijn
opgenomen in de MJB. Dit conform BTiV artikel 105 lid 1 sub a.

De

corporatie

stuurt

op

de

streefwaarden

en

prestatie-lndicatoren

aan

de

hand

van

kwartaairapportages en (ad hoc) managementrapportages. De managementinformatie omvat de
voikshuisvestelijke en financiele aspecten die de corporatie hanteert bij de storing van haar
bedrijfsactiviteiten en biedt inzicht in de beiangrijkste risico's die de corporatie heeft onderkend,
alsmede de maatregelen die zijn genomen ter beheersing van de risico's.
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2.2. Risicobeheersing
De beheersing van de financiele risico's maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering conform
BTiV artikel 105 lid 1 sub b.

2.3. Proces- en functiebeschrljvingen
De Alliantle hanteert ten aanzien van het beheersen van de financiele risico's een controle-technische
functiescheiding ten aanzien van het aantrekken en gebruiken van financiele derivaten en ten aanzien
van beieggingsactiviteiten. Binnen de Aiiiantie zijn dan ook de voigende functies ten aanzien van
leningen, geidmiddeienbeheer, derivaten en beieggingsactiviteiten te onderscheiden:
•

Beschikkende functie: deze is in beginsel toegewezen aan de (voorzitter van de) statutaire
directie. Binnen het mandaat dat is vastgesteld in het treasurystatuut heeft de treasurer van
de Aiiiantie (functieprofiel: adviseur B) de bevoegdheid om het daarin beschreven
treasurybeleid uit te voeren.

•

Registrerende

functie:

deze

wordt

uitgevoerd

door

een

medewerker

accounting

(functieprofiel: financieel medewerker 3), werkzaam op de afdeling waar de administratie
plaats vindt van aile transacties zoals die door Treasury worden uitgevoerd. De medewerker
is werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de manager ssc (functieprofiel: manager A2).
•

Beherende functie: deze functie ligt bij de treasurer (frontoffice), de midoffice taken (bewaken
van afiossingen en rente ontvangsten, de controie op verwerken van mutaties door de
backoffice etc.) worden uitgevoerd door een financieel medewerker derdenadministratie
(functieprofiel:
voorbereiden

financieel

medewerker

betaiingen etc.)

3).

BackOffice

worden uitgevoerd

door

taken
een

(verwerken
financieel

mutaties,

medewerker

(functieprofiel: financieel medewerker 3) van de afdeling grootboek. Door de taken van de
frontoffice, midoffice en backoffice te verdeien over verschiiiende afdelingen heeft de Aiiiantie
controletechnische functiescheiding aangebracht.
•

Bewarende functie: beheer van de bank- en giromiddelen is bij een financieel specialist
accounting (functieprofiel: financieel medewerker 1) van de afdeling grootboek belegd.

•

Controlerende functie: manager control (functieprofiel: manager Al) ziet toe op het naleven
van procesbeschrijvingen, het treasurystatuut en -jaarplan. De midoffice ziet toe op juiste en
registratie van mutaties door de backoffice.

Rond treasuryactiviteiten zijn de voigende processen te onderscheiden:
Aantrekken DAEB iening
Aantrekken niet-DAEB iening
Aantrekken kasgeidiening
Betaien rente en afiossingen
Uitzetten middelen
Ontvangen rente en afiossingen
Aanpassen leningen
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•

Beheren derivaten

•

Rapporteren en verantwoorden

•

Evalueren en plannen

Deze zijn vastgelegd in een procesbeschrijving ("procesbeschrijvingen treasury 2016").

Alleen voor de initiele goedkeuring van het Reglement stuurt de Alllantle de Aw de separate
documenten rond de bovengenoemde proces- en functlebeschrljvlngen toe.

De Alllantle draagt er zorg voor dat dit Reglement ook bij toekomstlge wljzlgingen, met betrekking
tot bovengenoemde proces- en functlebeschrljvlngen rond treasuryactlvitelten, compliant blijft aan
wet- en regelgevlng. De corporatie maakt in haar treasurystatuut inzichtelljk hoe zij dit geborgd heeft.
Echter, de Alllantle zai na Initiele goedkeuring van het Reglement door de Aw wljzlgingen in procesen functlebeschrljvlngen niet meer afzonderlijk ter goedkeuring voor leggen aan de Aw. Dit alles
conform BTiV artikel 105 lid 1 sub c.

2.4. Organisatiestructuur financieel belaid en beheer
De Inrlchting van het financieel beleid en beheer voldoet aan de op grond van BTIV 105 lid 1 sub d
beschreven voorschrlften omtrent een voor de corporatie 'passende organisatiestructuur', waaronder
In elk geval voorschrlften omtrent bevoegdheden en mandatering daarvan en omtrent de
betrokkenheld daarblj van de rvc en de controlerend accountant.
De corporatie maakt In haar Reglement Inzichtelljk hoe zlj ultvoering heeft gegeven aan een passende
organisatiestructuur en werkt daarblj tenmlnste de In BTIV 105 lid 1 sub d genoemde aspecten ult,
dan wel neemt verwijzlngen op naar relevante documenten waar deze aspecten zljn ultgewerkt.

De Alllantle heeft een passende organisatiestructuur (conform BTiV artikel 105 lid 1 sub d) geborgd
door financieel beleid en beheer onder de verantwoordelijkheid van de financieel directeur te brengen,
waaronder

begrepen

de

admlnlstrerende

en

rapporterende

functie

In

het

ssc,

onder

verantwoordelijkheid van de manager ssc. Afzonderlijk daarvan heeft de Alliantie de controlfunctie
Ingericht en deze ondergebracht in een afzonderlijk bedrijfsonderdeel, onder verantwoordelijkheid
van de manager control. De manager control valt rechtstreeks onder het de voorzitter van de
statutaire directie. De onafhankelljkheid van de manager control is geborgd door het vermelde In 2.7
en 2.10. Jaarlljks evalueert de externe accountant de werking van deze structuur en rapporteert
daarover aan de rvc, en llcht zijn rapportage, op verzoek van de rvc, nader toe. De bevoegdheden
en mandatering zljn vastgelegd In het procuratlereglement. De extern accountant Is onafhankelljk
ten opzlchte van de organlsatle en spreekt minlmaal een keer per jaar met de rvc In afwezlgheld van
de (statutaire) directie. De wljze waarop dit Is geborgd hebben wlj vastgelegd In het reglement rvc
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2.5. Eindverantwoordelijkheid met betrekking tot financiele- en controlfunctie
Bij de Alliantie is de statutaire directie, m.b.t. de financiele- en controlfunctie, eindverantwoordeiijk.
Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub e. 1°.

2.6. Betrokkenheid financiele- en controlfunctie
Bij voorgenomen besiuiten met verstrekkende financiele gevoigen zai de Alliantie de statutair
directeur financien en de manager control aitijd betrekken. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub e. 2°.
Voor de specifieke besiuiten met verstrekkende gevoigen van de Alliantie, respectieveiijk de statuten
van de verbonden onderneming, zijn deze besiuiten opgenomen bij artikel 5 lid 4 en 15 lid 6 van de
statuten van de Alliantie. In artikel 21 lid 1 sub a en in artikel 25 lid 2 van het regiement van raad
van commissarissen van de Alliantie zijn twee bestuursbesiuiten specifiek benoemd die voorafgaande
goedkeuring behoeven van de rvc. Tenminste bij deze besiuiten zai de financiele- en controlfunctie
(statutair directeur financien en manager control) worden betrokken.

Concreet betreft dit goedkeuring van de rvc (artikel 5 lid 4 van de statuten) voor het ontbinden van
de stichting en het doorvoeren van een statutenwijziging.

In het regiement van de rvc betreft dit voorafgaande goedkeuring van de rvc (artikel 21 lid 1 sub a
en artikel 25 lid 2 van het regiement van de rvc) voor het ontbinden van de stichting respectieveiijk
het goedkeuren van de begroting.

In artikel 15 lid 6 van de statuten van de Alliantie is een aantai bestuursbesiuiten specifiek benoemd
dat goedkeuring behoeft van de rvc. Tenminste bij deze besiuiten zai de financiele- en controlfunctie
(statutair directeur financien en manager control) worden betrokken.

Het betreft de volgende bestuursbesiuiten, waarbij de financiele- en controlefunctie betrokken dient
te worden wanneer er sprake is van, of een vermoeden van, verstrekkende financiele gevoigen,
omtrent:

a.

overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel
een overwegend deel van die onderneming aan een derde;

b.

het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan wei ais voiiedig aansprakeiijke vennoot in een
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;

c.

het doen van een investering ten behoeve van de voikshuisvesting, indien daarmee ten
minste drie miijoen euro (€ 3.000.000,00) exciusief omzetbeiasting gemoeid is;

d.

wijziging

van

de

statuten,

de

vaststeiiing

of

wijziging

van

het

bestuurs-

directieteamreglement en de vaststeiiing of wijziging van het procuratiereglement;

en

Alliantie

e.

ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;

f.

het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;

g.

de

gelijktijdige

beeindiging

of

beeindiging

binnen

een kort

tijdsbestek

van

de

arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantai werknemers van de stichting;
h.

een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkeiijk aantai
werknemers van de stichting of van personen die als zeifstandigen of in een rechtspersoon
daarin werkzaam zijn;

i.

het

vervreemden van onroerende zaken

en hun onroerende en infrastructureie

aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of
vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij: met het
betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan tien miljoen euro
(€ 10.000.000,00) exclusief omzetbeiasting gemoeid is, dan wel het betrokken besiuit
transacties betreft met betrekking tot woongeiegenheden van weike de beoogde verkrijgers
natuurlijke personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste
graad van die persoon zijn woonverbiijf heeft of zai hebben;
j.

het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten

k.

het bezwaren van de in dit iid onder i. bedoeide zaken;

I.

het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke

waar de stichting feitelijk werkzaam is;

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsteiiing
voor een schuid van een ander verbindt;
m.

het vaststellen dan wel wijzigen van een regiement voor het financiele beleid en beheer,
inciusief het investerings-, beieggings- en treasurystatuut;

n.

het vaststellen dan wel wijzigen van het beieid van de stichting op hoofdiijnen;

0.

de vaststelling en wijziging van de begroting, het volkshuisvestingsversiag en het overzicht
met cijfermatige kerngegevens en prognoses;

p.

het nemen van een deelneming ais bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde die jaarlijks door de raad
van commissarissen wordt vastgesteld;

q.

het benoemen, schorsen of ontsiaan van een directeur, de bestuurssecretaris en de manager
control, aismede het verienen van procuratie aan een directeur en het vaststellen van de
inhoud van deze procuratie;

r.

het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeiing van de directeuren, aismede het
vaststellen of wijzigen van het beioningsbeleid van de directeuren;

s.

het vaststellen of wijzigen van het aantai ieden van het directieteam;

t.

wijzigingen in de governancestructuur van de stichting;

u.

juridische procedures waarmee een, naar oordeei van de raad van commissarissen, groot
beiang is gemoeid;

V.

wijzigingen ten aanzien van:
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i

de

ii de
ill de
iv de
V

w.

de

het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuursleden of leden van
de raad van commissarissen spelen die van materieie betekenis zljn voor de stichting en/of
het betreffende bestuurslld of lid van de raad van commissarissen.

2.7. De controlfunctie
De controlfunctie wordt uitgevoerd door de manager control en omvat ook de aspecten van de interne
bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Dit conform BTiV artikel 105
lid 1 sub e. 3°.
De manager control Is In een afzonderlijke organisatie-eenheid opgenomen namelijk in de afdeling
control. De manager control kan zowel gevraagd als ongevraagd de (statutaire) directie en de rvc
advlseren. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub e. 4®. De corporatie maakt in haar Reglement inzichtelijk
hoe zij dit geborgd heeft.

De manager control kan op basis van een standing Invitation vergaderingen van de (statutaire)
directie en de auditcommissie bijwonen. Daarnaast heeft de manager control toegang tot alle notulen
van deze vergaderingen en van de vergaderingen van de rvc en/of zijn commissies.

2.8. Kennisniveau rvc t.a.v. financieel beleid en beheer
De rvc van de Ailiantie heeft voldoende kennis van het financieel beleid en beheer. Dit wordt
geoperationaliseerd in de opieidingsprogramma's van de commissarissen om zo kennis op dit vlak te
vergaren, dan wel op peil te houden. Dit conform BTiV artikel 105 lid 1 sub f. De corporatie maakt
inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft.

De rvc heeft een profielschets vastgesteld waarin zowel profielen van Individuele leden als de raad
als geheel zijn opgenomen en die borgt dat de gewenste deskundigheid, ervaring en samenstelling
op evenwichtige wijze in de raad aanwezig zijn. Deze profielschets vereistten minste de aanwezigheid
van een of meer leden met financieel economische deskundigheid.
De rvc heeft een auditcommissie ingesteld met daarin leden met specifiek financiele kennis. De leden
van de rvc met een financiele portefeuille houden actief de ontwikkelingen bij. Ten minste een keer
per jaar staat specifiek treasury op de agenda van de auditcommissie waarbij in leder geval het
jaarplan en treasurystatuut aan de orde komen. De leden en voorzitter van de rvc volgen alien
opieidingen in het kader van de verplichte permanente educatie.
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2.9.

Auditcommissie

De rvc van de Alliantie stelt een auditcommissie in. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub g.

2.10. Bespreken financiele risico's
De statutaire directie en de rvc bespreken minimaa! tweemaal per jaar de beiangrijkste financiele
risico's aan de hand van een door het de (statutaire) directie opgesteide rapportage dit zijn onder
meer de managementrapportages genoemd in 2.1. Conform BTiV artikei 105 lid 1 sub h.

Tevens kan de rvc de financieie risico's met de controierend accountant en met de manager control
(die beiast is met de beheersing van de risico" s) bespreken. Deze bespreking kan piaatsvinden zonder
dat daarbij de (statutaire) directie aanwezig of vertegenwoordigd is. Conform BTiV artikel 105 lid 1
sub I. De corporatie maakt in haar Regiement inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft.

Deze bespreking vindt plaats zoals vereist door het regiement van de rvc.

De manager control woont alle vergaderingen van de auditcommissie bij. De auditcommissie kan met
de manager control spreken zonder aanwezigheid van de statutaire directie. De manager control heeft
ontslagbescherming.

2.11. Financiele jaarplan
De (statutaire) directie van de Alliantie legt het financiele jaarplan (de begroting) ter goedkeuring
voor aan de rvc. Conform BTiV artikei 105 lid 1 sub j. De corporatie maakt in haar Regiement
inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft.

De rvc keurt jaariijks de meerjarenbegroting goed zoais vereist door het regiement van de rvc, waarbij
het eerste jaar van de begroting ais financieel jaarplan fungeert.

2.12. Controleaanpak
De rvc stelt jaariijks de controleaanpak en de speciale aandachtspunten voor de controle vast, in
samenspraak met de statutaire directie, de manager control en de controierend accountant. Conform
BTiV artikei 105 lid 1 sub k. De corporatie maakt in haar Regiement inzichtelijk hoe zij dit geborgd
heeft.

De controleaanpak en speciale aandachtspunten worden jaariijks besproken door de auditcommissie
met de genoemde functionarissen, waarna de rvc de aanpak in zijn vergadering vaststeit.
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3.

Specifieke Treasury-bepalingen

3.0.

Algemene bepalingen

Het lenen van gelden met het doel deze uit te zetten bij dezelfde of een andere partij ("near banking")
niet Is toegestaan. Conform BTIV artikei 106 lid 1 sub d.

3.1.

Derivaten

De Alliantie en haar dochtermaatschappljen hanteren t.a.v. derivaten de volgende bepalingen en
maakt in haar treasurystatuut inzichtelijk hoe zij de handhaving binnen haar organisatie geborgd
heeft. Conform BTIV artikei 106 lid 1:
•

de Alliantie, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de Alliantie meer
dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan hanteren geen rentevisie voor
derivaten. Conform BTIV artikei 106 lid 1 sub a.

•

Het aantrekken en afstoten van derivaten uitsluitend geschiedt om de risico's van het
financiele beleid en beheer te beperken. Conform BTiV artikei 106 lid 1 sub b.

•

Het vervreemden van derivaten, anders dan met het doei om derivaatposities te sluiten, is
niet toegestaan. Conform BTiV artikei 106 lid 1 sub c.

•

Dat toezlchtbelemmerende bepalingen zijn niet toegestaan. Conform BTiV artikei 106 lid 2.

•

Dat de Alliantie voor derivaten met toezlchtbelemmerende bepalingen een plan van aanpak
opgesteld om haar derivatenportefeuille voor wat betreft die financiele derivaten binnen een
redelljkerwijs haalbare termijn af te bouwen. De minister kan nadere eisen stellen aan het
plan van aanpak, bedoeld in de eerste volzin, en de te hanteren termijn voor de in die volzin
bedoelde afbouw. Conform RTiV artikei 45 lid 2.

•

Dat de Alliantie, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de Alliantie
meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan geen andere financiele
derivaten aantrekt dan rentecaps of payer swaps. Conform BTiV artikei 107 lid 1:
o

ter hedging van variabele leningen die voor of tegeiijk met het tijdstip van aantrekken
van dat derivaat zijn aangetrokken,

o

weike payer swaps geen langere looptijd hebben dan 10 kaienderjaren,

o

waarvan het kaienderjaar waarin zij worden aangetrokken het eerste is. Conform
BTiV artikei 107 lid 1 sub a,

o

of basisrenteieningen indien zij uitsluitend tot doel hebben om daarin derivaten in te
Maten doorzakken' om te kunnen voldoen aan de buffereis of het sluiten/unwinden
van contracten met toezlchtbelemmerende bepalingen. Conform BTiV artikei 107 lid
1 sub b.

•

Dat de Alliantie, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de Alliantie
meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan uitsluitend financiele
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derivaten aantrekt, als de financiele instelling bij wie ze aankoopt haar heeft aangemerkt als
een niet-professionele belegger. Conform BTiV artikel 107 lid 2 sub a.
•

Dat de Alllantle, de dochtermaatschapplj en de verbonden onderneming waarvan de Alliantle
meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan uitsluitend financiele
derivaten aantrekt, nadat zij met de instelling van weike zij die derivaten aantrekt een
Raamovereenkomst interest rate swaps (bijiage 6 bij de regeling) en een zogenaamd " ISDA
Master Agreement" (zie ook onderdeel B van bijiage 7; "Schedule to 2002 Master
Agreement") heeft afgesloten. Conform BTiV artikel 107 lid 2 sub b en c.

•

Dat de Alliantie, de dochtermaatschapplj en de verbonden onderneming waarvan de Alliantle
meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan uitsluitend financiele
derivaten aantrekt die in euro's luiden. Conform BTiV artikel 107 lid 2 sub d.

•

De bank, waarbij een dochtermaatschapplj financiele derivaten afsluit of middeien uitzet,
voldoet aan de eisen, genoemd in BTiV artikel 13, eerste lid. Conform BTiV artikel 107 lid 3.

•

Dat de Alliantle, de dochtermaatschapplj en de verbonden onderneming waarvan de Alliantie
meer dan de heift van de bestuurders kan benoemen of ontslaan die financiele derivaten
gebruiken daartoe een liquiditeitsbuffer aanhouden van een zodanige omvang, dat daaruit,
met inachtneming van redelijkerwijs voorzienbare beroepen daarop in verband met andere
bedrijfsrisico's

dan

dat

gebruik,

aan

de

uit

dat

gebruik

voortvloeiende

liquiditeitsverplichtingen ten gevolge van een daling van de vaste rente in de markt van
rentederivaten met 2%-punt kan worden voldaan. Conform BTiV artikel 108 lid 1 sub a.
•

Dat de Alliantie, de dochtermaatschapplj en de verbonden onderneming waarvan de Alliantie
meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan indien die liquiditeitsbuffer
een geringere omvang heeft dan ingevolge onderdeel a vereist, de toegelaten instelling, de
dochtermaatschapplj en de verbonden onderneming waarvan de toegelaten instelling meer
dan de heift van de bestuurders kan benoemen of ontslaan, dat terstond aan Onze Minister
meedeelt en na overieg met hem maatregelen vaststelt om die situatie op te heffen. Conform
BTiV artikel 108 lid 1 sub b.

•

Dat de Alliantie, de dochtermaatschapplj en de verbonden onderneming waarvan de
toegelaten instelling meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan, geen
payer swaps aantrekt, indien en zoiang de omvang van die liquiditeitsbuffer zodanig gering
is, dat niet kan worden voldaan aan de uit het gebruik van financiele derivaten voortvloeiende
liquiditeitsverplichtingen ten gevolge van een daling van de vaste rente in de markt van
rentederivaten met 1%-punt. Conform BTiV artikel 108 lid 1 sub c

3.2. Beleggingen
De Alliantie hanteert t.a.v. beleggingen de volgende bepalingen en maakt in haar treasurystatuut
inzichtelijk hoe zij de handhaving binnen haar organisatie geborgd heeft:
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De Alliantie, de dochtermaatschappij en de verbonden onderneming waarvan de Alliantie
meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen of ontslaan, hanteren geen rentevisie
voor beleggingen. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub a.
Het aantrekken en afstoten van beleggingen ultsluitend geschiedt om de rislco's van het
financiele beleid en beheerte beperken. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub b.
In het treasurystatuut zijn bepalingen opgenomen rond beleid en uitvoering ten aanzien van
het beleggen. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub a.
In het treasurystatuut zijn mogelijke soorten beleggingen en omvang daarvan opgenomen.
Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub b.
In het treasurystatuut zijn bepalingen opgenomen rond mogelijke looptijden van beleggingen.
Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub c.
In het treasurystatuut is opgenomen de bepaling dat de Alliantie en dochtermaatschappijen
ultsluitend hun niet voor het voldoen aan hun lopende financiele verplichtingen benodigde
middeien beleggen. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub d.
De Alliantie en dochtermaatschappijen, al dan niet in waardepapieren, slechts middeien
ultzetten bij financiele ondernemlngen die gevestlgd zijn in een lidstaat die ten minste
beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste twee van de ratingbureaus Moody's,
Standard and Poor's en Fitch. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e.
De Alliantie en dochtermaatschappijen slechts middeien ultzetten in waardepapieren die een
garantie bevatten dat op de einddatum de inleg of de hoofdsom beschikbaar komt Conform
RTiV artikel 41 lid 1 sub f.
De Alliantie en dochtermaatschappijen ultsluitend beleggen in waardepapieren van financiele
ondernemingen, iuidend in euro's. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub g.
De Alliantie en dochtermaatschappijen niet beleggen in aandelen en achtergesteid papier.
Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub h.
De Alliantie en dochtermaatschappijen hun middeien voor ten hoogste vijf jaar ultzetten.
Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub i.
De bepaling dat de looptijd van een beiegging in verhouding dient te staan tot de periode
waarin de belegde middeien niet benodigd zijn om aan de lopende financiele verplichtingen
te kunnen voldoen, zoals blijkend uit de kasstroomprognose. Conform RTiV artikel 41 lid 1
sub j.
De beleggingen worden zoveel mogeiijk aangehouden tot de bij aanvang van de beiegging
vastgestelde looptijd. Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub k.
De bepaling dat de Alliantie en dochtermaatschappijen geen beleggingsovereenkomsten
mogen aangaan waarin clausules worden gehanteerd die op enigerlei wijze de uitoefening
van het toezicht op toegelaten instellingen of dochtermaatschappijen kunnen belemmeren.
Conform RTiV artikel 41 lid 1 sub I.
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De Alliantie, of dochtermaatschappij, waarvan de beleggingsportefeuille op 1 juli 2015 niet
voldoet aan deze regeling, heeft een plan van aanpak opgesteld dat Is gerlcht op het 20
spoedig mogelljk beeindigen van die belegglngen. Conform RTiV artikel 41 lid 2.
De Alliantie zet slechts middelen uit bij banken als bedoeld in BTiV artikel 13 lid 1 b en c die
ten minste een single A-rating of een daarmee vergelijkbare rating, afgegeven door ten
minste twee van de ratingbureaus Moody's, Standard and Poor's en Fitch. Conform BTiV
artikel 13 lid 2a.

3.3. Collegiale ieningen
Met betrekking tot het verstrekken van collegiale Ieningen gelden de volgende aanvuliende
bepalingen:
•

De Alliantie, de dochtermaatschappij en de verbonden ondernemingen (genoemd in bijiage
A) hanteren geen rentevisie voor collegiale Ieningen. Conform BTiV artikel 106 lid 1 sub a

•

De looptijd van de coliegiale iening bedraagt maximaal 5 jaar, conform RTiV artikel 40a sub a

•

De rente van de collegiale Iening is niet hoger dan het door de borgingsvoorziening ten
behoeve van de borging van Ieningen aan toegelaten instellingen gehanteerde spottarief
inzake het actuele rentemaximum bij een looptijd tot en met vijf jaar (het geldende
rentemaximum van WSW), conform RTiV artikel 40a sub b.

•

De gebruikte ieningsovereenkomst bij een collegiale Iening, indien aangetrokken zonder
borgingsvoorziening, is conform de in de RTiV opgenomen modelovereenkomst, conform RTiV
artikel 40a sub c.

•

Het verstrekken van collegiale Ieningen vind uitsluitend plaats uit middelen die zijn
ondergebracht in de daeb-tak, conform RTiV artikel 40a sub d.

•

Over het verstrekken van collegiale Ieningen wordt verantwoording afgelegd in het
jaarverslag, conform RTiV artikel 40a sub e.
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Bijiage A
In deze bijiage staan de verbonden ondernemingen als bedoeid in BTiV artikel 104 lid 1, dat wil
zeggen verbonden ondernemingen waarvan de Aiiiantie meer dan de helft van de bestuurders kan
benoemen of ontsiaan.

Landgoed Zonnestraal BV
De Aiiiantie Woningfonds BV
De Aiiiantie Vastgoedexploitatie met derden BV
Ontwikkelingsmaatschappij Eem &Vailei BV
De Aiiiantie Gebiedsontwikkeling Zeewolde BV
De Aiiiantie Ontwikkeiing BV
Viiia Industrie Hilversum BV
De Aiiiantie Deeinemingen BV
De Aiiiantie WE Diensten BV
De Aiiiantie ICT Diensten BV
De Aiiiantie Woonzorg BV (nieuw 2017)
Stichting PWV IJburg
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Bijiage B
Goedkeuringsbesluit Raad van Commissarissen

Opiegnotitie 923B
Agendapunt 6
Nieww ReglonefK Financ<«el B€he«r en BeieMi (RFBB)
V«<g>«*rtn9
Vw
PMi

ftaed van comriMssariasen d.d. 2 oklober 2017
Voorzjtter statutaire directie
Tef goeiflceuring

In uw vergadering van 19.09.16 heeft u het raglemant ftoiancieel beleid en beheer (rfbb) besproken
en goed gekeund. Op 08.12.16 heeft ook de minister (via da Aw) het reglement goedgekeurd en op
01.01.17 Is het van kracht geworden.
Het de aanpasslngen In de wet- en regelgeving van halvenwege dit jaar is het opk npodtakelijk
geworden om het rfbb aan te passen. Deze aanpasslngen hebben ptaatsgevonden en zljn Inmlddels
door de directle geacEonteerd.
Aanpasslngen
[>e aanpasslngen In het stuk betrelfen vooral het nader speclhceren van de werking van het rfl>b In
relatie tot dochterondememlngen en verbonden ondememingen. Daamaast Is het onderwerp
'collegiale lenlngen' toegevoegd nu de veegwet dete wljzc van financiering weer n>ogell]k heeft
gemaakt. Andere aanpasslngen betrerfcn onder meer taalkundlge verbeterlngen. Oe basis voor het
rfbb is een modeireglemcnt van Acdes'. WIJ hebben deat verdcr aangepast op plaatsen waar de
formulerlng niet precles volgens de wet- en regelgeving was en door spedfiek aan te geven wanneer
het rfbb betrekktng heeft op een verbonden onderneming.
Procsdurs
Na bespreking en accordering In het directteteam (09.08-2017) Kan goedkeuring in de RvC
plaatsvlnden (02.10.2017). Deze goedkeuring wordt voorbereld In de AC (18.09.2017). Eventuele
opmerklngen van de AC zuBen worden verwerkt In het stuk alvorens het aan de RvC wordt gezonden.
Vervolgens wordt het opnieuw aan de Aw voorgelegd ter goedkeuring.

' Tutsen de behandeUng In net OT en de AC aijn door Aedes diverse (klelne] wljzigingen geniMkt In het model.
Zo tang deie wijikpngen gering ti)n tullen we deze Mijven verwerlien tot aan dcfinltleve vaststelllng door RvC.

e*glntl«M2
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CeynHtgd bestu/t:
Het RvC worrit aevraagd om dit stuk gocd te keuren.

AMus b»idoU

toor da ttsAd v»n Commlffiulsnni op 2 oktitl>*r 2017

Piglni2«afl2
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