Bijlage C van het Reglement voor de raad van commissarissen
REGLEMENT VOOR DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de raad van commissarissen en op 27 augustus 2010 gewijzigd.

Artikel 1 Rol en verantwoordelijkheden van de auditcommissie
1.1.

Onverminderd artikel 5.1. van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de auditcommissie de raad van
commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen daaromtrent voor.

1.2.

Tot de taak van de auditcommissie behoort:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

het houden van toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht
op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes;
toezicht op de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële informatieverschaffing door de vennootschap (keuze van
accounting grondslagen, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van
"schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.);
toezicht op de jaarlijkse niet-financiële informatieverschaffing door de vennootschap waaronder Corporate
Responsibility informatie;
toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;
toezicht op het functioneren van de interne audit functie, in het bijzonder het mede vaststellen van het werkplan voor
de interne audit functie en het kennis nemen van haar beraadslagingen en bevindingen;
toezicht op het beleid met betrekking tot tax planning;
toezicht op het beleid en de activiteiten ten aanzien van de financiering van de vennootschap;
toezicht ten aanzien van de betrouwbaarheid en continuïteit van de
informatie- en communicatietechnologie;.
toezicht op het beleid en de activiteiten ten aanzien van verzekeringen en pensioenen;
het onderhouden van contacten met en het toezicht houden op de relatie met de externe accountant, waaronder, in het
bijzonder, (i) het vaststellen van de reikwijdte, de aanpak van de werkzaamheden en de bezoldiging van de externe
accountant, (ii) het beoordelen van de onafhankelijkheid van de externe accountant (waarbij met name wordt gelet op
de verlening van nevendiensten aan de groep), (iii) het vaststellen van de betrokkenheid van de externe accountant
met betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de vennootschap ande rs dan de
jaarrekening, en (iv) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële
verslaggeving zoals gemeld door de externe accountant;
het adviseren van de raad van commissarissen ten aanzien van de voordracht tot benoeming door de algemene
vergadering van een externe accountant;
het adviseren van de raad van commissarissen bij het vaststellen van de jaarrekening van de vennootschap;
het adviseren van de raad van commissarissen, na overleg met de directie, over het achteraf goedkeuren van
opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant; en
het adviseren van de raad van commissarissen over investeringen, desinvesteringen, fusies en overnames inclusief financiering en „post investment‟
analyses.

1.3

De auditcommissie neemt kennis van de conform artikel 8.25g lid 4 Wet Luchtvaart
neergelegde Aviation en Security financiële verantwoording tezamen met de
daaraan gerelateerde rapportages van de interne en externe accountant.

1.4.

De auditcommissie zal een overzicht opstellen met betrekking tot haar beraadslagingen en bevindingen ten behoeve van het
jaarverslag.
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1.5.

Ten minste éénmaal per jaar zal de auditcommissie tezamen met de directie aan de raad van commissarissen verslag
uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid
met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat
met de controle is belast en het verrichten van niet- controle werkzaamheden voor de vennootschap. De selectie en voordracht
van de externe accountant zal in grote mate afhankelijk zijn van de uitkomsten van dit verslag.

1.6.

Ten minste éénmaal in de vier jaar zal de auditcommissie tezamen met de directie een grondige beoordeling maken van het
functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en hoedanigheden waarin de externe accountant functioneert.
De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering medegedeeld ten behoeve van de voordracht tot
benoeming van de externe accountant.

1.7

De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling va n de (half)jaarlijkse
financiële verslaggeving en de overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te
reageren.

Artikel 2 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de audit commissie
2.1.

De auditcommissie zal uit tenminste drie leden bestaan.

2.2.

Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de raad van commissarissen, zullen bij de samenstelling van de auditcommissie
de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:
a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de financiële verslaggeving en de financiële administratie
van beursvennootschappen of andere grote ondernemingen;
b) elk van haar leden met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld i n artikel 3.3 sub d) van het
reglement van de raad van commissarissen;
c) noch de voorzitter van de raad van commissarissen, noch één van de voormalige leden van de directie is (tegelijkertijd)
voorzitter van de auditcommissie.

Artikel 3 Voorzitter
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de raad van commissarissen één van de leden van de commis sie tot
voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van d e auditcommissie. Hij/zij treedt op als
woordvoerder van de auditcommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen zijn.

Artikel 4 Auditcommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)
4.1.

De auditcommissie zal ten minste tweemaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk
acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders of door
middel van telecommunicatie plaatsvinden. In de vergadering dienen ten minste twee commissieleden aanwezig te zijn.

4.2.

De externe accountant van de vennootschap kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de auditcommissie verzoeken om bij
een vergadering van de auditcommissie aanwezig te mogen zijn.
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De auditcommissie zal ten minste éénmaal in het jaar vergaderen met de externe accountant van de vennootschap, buiten
aanwezigheid van leden van de directie en (vertegenwoordigers van) de interne audit functie. Onverminderd bovenstaande
bepaalt de auditcommissie of en wanneer leden van de directie, de externe accountant, de interne accountant en/of andere
medewerkers van de vennootschap bij haar vergaderingen aanwezig zijn.
4.3.

Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen namens de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voorzover praktisch
uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen in het weekend voorafgaand aan de week van
de vergadering aan de leden van de auditcommissie worden verstrekt door het directiesecretariaat. De corporate controller
fungeert als secretaris van de auditcommissie, tenzij de auditcommissie hiertoe een andere persoon aanwijst. De secretaris is
geen lid van de auditcommissie.

4.4.

Van de vergadering worden door de secretaris notulen bijgehouden. Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen wordt zo
snel mogelijk, maar tenminste ten tijde van de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen, aan de leden van de
raad van commissarissen verstrekt. In de regel zullen de notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van
de auditcommissie. Indien echter alle leden van de auditcommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling
daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo
spoedig mogelijk aan de andere leden van de raad van commissarissen gezonden.

Artikel 5 Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen
De artikelen 10.1, 10.2, 17 en 18 van het reglement van de raad van commissarissen zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing.
Artikel 6 Auditcommissie Schiphol Nederland B.V.
Op grond van het op 7 augustus 2008 (Staatsblad 2008/323) gepubliceerde besluit van 26 juli 2008 tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn
nr 2006/43/EG (“het Besluit”) kwalificeert Schiphol Nederland B.V. als een organisatie van openbaar belang (“O OB”), daar zij obligaties heeft
geëmitteerd. Volgens het Besluit moet een OOB een eigen auditcommissie hebben, tenzij van een vrijstelling gebruik gemaakt kan worden zoals
deze in het Besluit zijn uiteengezet.
Schiphol Nederland B.V. maakt gebruik van de vrijstellingsmogelijkheid zoals uiteengezet in artikel 3 sub a van het Besluit. De taken en
vereisten die behoren bij de verplichte auditcommissie voor een OOB worden daarmee uitgeoefend en nageleefd door de auditcommissie van
N.V. Luchthaven Schiphol.
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