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NOTITIE Aanvullingen op methodiek 4.0 

Datum: 1 januari 2013 

Governancecode 
In de methodiek wordt op enkele plaatsen gebruik gemaakt en/of verwezen naar de 

Governancecode Woningcorporaties. Deze Governancecode is per 1 juli 2011 geactualiseerd en in 

drukvorm in december 2011 verschenen. Op al deze plaatsen, met name in het hoofdstuk 

Governance, (inclusief externe legitimatie), wordt u geacht de bepalingen van deze laatste versie van 

de Governancecode toe te passen.  

Onafhankelijkheidsverklaringen 
Op 1 januari 2013 zijn de Accreditatiecriteria geactualiseerd. Dat betekent dat de tekst van de 

onafhankelijkheidsverklaringen daarop aangepast moet worden: de formulering van de relatie met 

de corporatie c.q. de aard van de uit te voeren werkzaamheden en de termijnen zijn gewijzigd.  

Voor het bureau geldt:  

Er is sprake van onafhankelijkheid als het visiterend bureau (of de organisatie –  de legal entity- 

waarvan het bureau deel uitmaakt dan wel bijzondere relaties mee onderhoudt) in de twee 

kalenderjaren voorafgaand aan de visitatie en de twee kalenderjaren na afloop van de visitatie geen 

enkele zakelijke relatie heeft met de betreffende corporatie. 

Voor de visitatoren geldt: 

Er is sprake van onafhankelijkheid als de betrokken visitatoren in de vier kalenderjaren voorafgaand 

aan de visitatie en de twee kalenderjaren na afloop van de visitatie geen enkele zakelijke relatie dan 

wel persoonlijke relatie hebben met de betreffende corporatie. 

Hieronder zijn twee voorbeeldverklaringen voor het bureau en de visitator opgenomen. 
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Voorbeeld onafhankelijkheidsverklaringen 

Onafhankelijkheidsverklaring bureau 

……………………………. (naam visiterend bureau) verklaart hierbij dat de visitatie van ……..…. 
(naam corporatie) in ……..… (jaartal) in volledige onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. 

……………….. (naam visiterend bureau) heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. 

In de twee kalenderjaren voorafgaand aan de visitatie heeft ................. (naam visiterend bureau) 

geen enkele zakelijke relatie met de betreffende corporatie gehad. In de komende twee 

kalenderjaren na afloop van de visitatie zal ………. (naam visiterend bureau) geen enkele 

zakelijke relatie met ……..... (naam corporatie) hebben.  

Plaats  datum  Naam, functie, handtekening 

Onafhankelijkheidsverklaring visitator 

……………………………. (naam visitator) verklaart hierbij dat de visitatie van ……..…. (naam corporatie) 

in ……..… (jaartal) in volledige onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden. 

……………….. ( naam visitator) heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. 

In de vier kalenderjaren voorafgaand aan de visitatie heeft .................(naam visitator) geen enkele 

zakelijke danwel persoonlijke relatie met de betreffende corporatie gehad. In de komende 

twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal ………. (naam visitator) geen enkele zakelijke 

danwel persoonlijke  relatie met ……..... (naam corporatie) hebben.  

Plaats  datum  Naam, functie, handtekening 


