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REGLEMENT AUDITCOMMISSIE REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND 
VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND 

 
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d.  6-10-2014    AB 241006 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. stichting : de stichting RSV PVO Eindhoven en Kempenland (30-07); 
b. statuten : de statuten van de stichting; 
c. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van de stichting als bedoeld in de artikelen  

   3, 4 en 5 van de statuten; 
d. dagelijks bestuur : het dagelijks bestuur van de stichting als bedoeld in de artikelen  

   6, 7 en 8 van de statuten.                         

 
Artikel 2 Doel 
De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het algemeen bestuur over de rechtmatigheid 
en doelmatigheid van het financieel beleid en over het rechtmatig en doelmatig beheren van 
financiën van de stichting. 

 
Artikel 3 Taken 
De auditcommissie: 
a. beoordeelt de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het 

toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van 
gedragscodes;  

b. beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet 
en effectiviteit van de financiële interne en externe verantwoording van de organisatie; 

c. beoordeelt de concept (meerjaren)begroting; 
d. adviseert over de benoeming van de externe accountant; 
e. beoordeelt de conceptjaarrekening; 
f. bespreekt zonodig de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe 

accountant; 
g. toetst of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en nageleefd; 
h. voert op verzoek van het algemeen bestuur andere toezichthoudende werkzaamheden uit. 

 
Artikel 4 Samenstelling en benoeming 
1. Het algemeen bestuur stelt een auditcommissie in, die uit ten minste twee leden bestaat. 
2. Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden de leden van de auditcommissie met dien 

verstande dat ten minste één lid relevante kennis en ervaring op financieel terrein heeft 
opgedaan.  

3. Het algemeen bestuur kan ervoor kiezen een extern financieel deskundige als adviseur toe te 
voegen aan de auditcommissie. 

4. Het algemeen bestuur benoemt één van de in het tweede lid van dit artikel genoemde leden tot 
voorzitter van de auditcommissie.  

5. De functie van lid dan wel voorzitter van de auditcommissie is onverenigbaar met het 
lidmaatschap van het dagelijks bestuur. 
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Artikel 5 Zittingstermijn 
1. De leden van de auditcommissie worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. 
2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond 

herbenoembaar voor ten hoogste één termijn. 

 
Artikel 6 Vergaderingen  
1. De auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de 

auditcommissie doch tenminste tweemaal per jaar. De auditcommissie vergadert voorts 
tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.  

2. De auditcommissie kan elke bestuurder/medewerker in dienst van één van de aangesloten 
scholen, de externe accountant en/of een extern deskundige uitnodigen een vergadering bij te 
wonen.  

3. Van iedere vergadering van de auditcommissie wordt een verslag gemaakt. Een afschrift van het 
verslag wordt aan het algemeen bestuur gezonden. 

 
Artikel 7 Ondersteunende voorzieningen 
Het dagelijks bestuur stelt aan de auditcommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder 
begrepen de secretariële ondersteuning, die de auditcommissie voor de vervulling van haar taak 
redelijkerwijs nodig heeft.   

 
Artikel 8 Rapportage 
1. De auditcommissie stelt het algemeen bestuur regelmatig op de hoogte van haar 

werkzaamheden. 
2. De auditcommissie ziet er op toe dat het jaarlijks verslag van haar werkzaamheden deel uitmaakt 

van het jaarverslag van de stichting. 

 
Artikel 9 Wijziging reglement 
1. Het algemeen bestuur kan - na overleg met de auditcommissie en het dagelijks bestuur - het 

reglement  van de auditcommissie wijzigen. 
2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de 

eerste dag na de dag waarop de wijziging door het algemeen bestuur is vastgesteld. 
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Toelichting 
 
Uitgangspunt voor dit reglement vormt een modelreglement van VOS/ABB gevonden op internet. Dit 
is vervolgens gecombineerd met reglementen van auditcommissies van andere profit en non-profit 
organisaties. Tevens is als basis genomen de publicatie in het Staatsblad van het Besluit van 26 juli 
2008 tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen 
en geconsolideerde jaarrekeningen waarin voor organisaties van openbaar belang (en van een 
bepaalde omvang) de auditcommissie wordt ingesteld alsmede een rapportage van de Monitoring 
Commissie Corporate Governance Code genaamd “De Nederlandse corporate governance code”met 
als ondertitel “Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen”. Deze 
laatste rapportage is voor beursgenoteerde ondernemingen maar geeft voor onze organisatie wel 
een aantal aanknopingspunten.  

 
Artikel 2 Doel 
De auditcommissie adviseert het algemeen bestuur omtrent het financiële beleid en het beheer van 
de financiën van de stichting opdat het algemeen bestuur goed beslagen ten ijs kan komen bij het 
uitvoeren van zijn toezichthoudende taak. Het gaat daarbij niet alleen om de rechtmatigheid (strookt 
het beleid met wet- en regelgeving en met het voor de stichting vastgestelde beleid), maar ook om 
de doelmatigheid. Het werk van de Auditcommissie betreft niet het toezicht op de inhoudelijke 
kwaliteit van de beslissingen van bv het DB en de PCL, maar houdt toezicht op de financiële gevolgen 
van de genomen beslissingen in relatie tot de begroting en de begrotingssystematiek. 

 
Artikel 3 Taken 
In dit artikel is een opsomming gegeven van onderwerpen en aandachtspunten die in ieder geval tot 
het werkterrein van de auditcommissie horen. Het is geen limitatieve opsomming. Onder sub h is de 
mogelijkheid geboden dat het algemeen bestuur aanvullende vragen aan de Auditcommissie stelt.  

 
Artikel 6 Bijwonen vergaderingen 
Om haar taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen zal de auditcommissie soms met personen uit 
de organisatie moeten kunnen overleggen, vragen kunnen stellen etc.  
Het is aan de auditcommissie om te bepalen of deze functionarissen ad hoc dan wel structureel uit te 
nodigen de vergaderingen bij te wonen.  

 
 
 
 
 
 
NB: we hebben nog enkele aanvullende vragen:   

 Wat is onze relatie met de penningmeester; 

 Geven wij advies over de conceptbegroting? 

 Wat vindt het DB van de afbakening van onze taak (buiten de school blijven) 
 


