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Artikel 1 
Definities en algemene uitgangspunten 
1. In dit Bestuursreglement hebben de navolgende met een hoofdletter weergegeven begrippen 

de daarbij vermelde betekenissen.  
 

Stichting: Stichting Idealis, gevestigd in de gemeente Wageningen. 
Statuten:  de statuten van de Stichting. 
RvC:  de Raad van Commissarissen van Idealis, zoals omschreven in 

Hoofdstuk IV van de Statuten. 
Bestuur:  het statutaire bestuur van de Stichting, zoals omschreven in 

Hoofdstuk III van de Statuten.  
Bestuurder(s) lid of leden van het Bestuur.  
Minister: de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting. 
MT:  het managementteam van de Stichting, zoals dat van tijd tot tijd 

door het Bestuur wordt samengesteld. 
Reglement:  onderhavig reglement betreffende het Bestuur.  
OR:  de ondernemingsraad van de Stichting. 
WOR: Wet op de ondernemingsraden. 
 
 

2. Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvC d.d. 27 september 2018. 
3. Dit Reglement kan bij besluit van de RvC worden gewijzigd. 
4.    Dit Reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot 

aangelegenheden van het Bestuur, die door het Bestuur evenals iedere individuele Bestuurder, 
dienen te worden nageleefd. 

5. Onverminderd het bepaalde in dit Reglement zal ieder lid van het Bestuur voor zijn 
functioneren daarnaast de Governancecode Woningcorporaties als uitgangspunt hanteren. 

6. Het Bestuur is gebonden aan dit Reglement ten blijke waarvan iedere Bestuurder dit       
Reglement mede ondertekent. 

7. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de 
Stichting. Het Reglement wordt gepubliceerd op de website van de Stichting. 

 
Artikel 2 
Omvang Bestuur, nadere regels over benoeming, schorsing, en ontslag van een 
Bestuurder 
 
Artikel 2A - Omvang Bestuur 

Het Bestuur bestaat bij vaststelling van dit Reglement uit één Bestuurder. De RvC kan 
besluiten het Bestuur uit te breiden. De RvC benoemt de voorzitter van het Bestuur. 

 
Artikel 2B – Benoeming Bestuurders 
1. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten geldt dat wanneer sprake is van een vacature in 

het Bestuur, de RvC de OR daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Binnen twee weken na 
die kennisgeving stelt de RvC een profielschets voor de kandidaat op.  

2. Alvorens tot benoeming over te gaan vraagt de RvC de OR schriftelijk om advies als bedoeld in 
artikel 30 van de WOR onder overlegging van de gegevens als bedoeld in artikel 30 lid 3 van 
de WOR. Tevens verzoekt de RvC, alvorens tot benoeming over te gaan, de Minister om zijn 
zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het 
bestuur en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken. 

3. De RvC besluit over de benoeming in overeenstemming met het bepaalde van artikel 5 van de 
Statuten, na ontvangst van het advies van de OR en de zienswijze van de Minister. De totale 
doorlooptijd van dit traject bedraagt maximaal twaalf weken na het ontstaan van de vacature. 
De RvC kan echter besluiten dat van dit tijdschema wordt afgeweken.  
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Artikel 2C – Ontslag Bestuurders  
1. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten geldt dat wanneer de RvC het voornemen heeft 

om een Bestuurder te ontslaan, de RvC, of de voorzitter van de RvC, of een delegatie van de 
RvC, de Bestuurder zo spoedig mogelijk na het ontstaan van dit voornemen schriftelijk en 
gemotiveerd in kennis zal stellen van bedoeld voornemen en de Bestuurder in de gelegenheid 
zal stellen om over dat voornemen te worden gehoord.  

2. De RvC besluit over het ontslag in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 en verder 
van de Statuten in een vergadering waarvoor de Bestuurder wordt uitgenodigd om zijn visie 
ten aanzien van het ontslag te geven, eerst na ontvangst van het advies van de OR, en na 
Bestuurder te hebben gehoord. De totale doorlooptijd van dit traject bedraagt maximaal zes 
weken na het ontstaan van het voornemen. De RvC kan besluiten dat van dit tijdschema wordt 
afgeweken. 

 
Artikel 2D– Vertrek in verband met onverenigbaarheden 
1. Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld 

in artikel 7 van de Statuten, dient dit onmiddellijk te melden aan de voorzitter van de RvC en 
af te treden als lid van het bestuur, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt 
gemaakt.  

2. Indien de voorzitter van de RvC vermoedt dat zich één van de onverenigbaarheden als 
bedoeld in artikel 7 van de Statuten voordoet, deelt de voorzitter van de RvC dat na 
consultatie van de voltallige RvC schriftelijk mede aan het Bestuur binnen één week na het 
ontstaan van dit vermoeden.  

3. De desbetreffende Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om zich binnen één week na 
deze mededeling jegens de leden van de RvC te verklaren en zijn visie en standpunt ten 
aanzien van de vermeende ontslagnemingsgrond en onverenigbaarheid kenbaar te maken. De 
RvC beoordeelt en besluit zo spoedig mogelijk na deze verklaring of sprake is van een 
onverenigbaarheid, zulks bij een besluit genomen met tenminste twee derde van de 
rechtsgeldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste alle leden van de RvC 
op één na aanwezig zijn.  

4. Indien tijdens de vergadering niet het vereiste aantal leden van de RvC aanwezig is om 
rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, dan wordt binnen afzienbare tijd een nieuwe 
vergadering gehouden. Op die vergadering kan door de aanwezige leden van de RvC 
rechtsgeldig worden besloten met ten minste twee derde van de rechtsgeldig uitgebrachte 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de RvC. Indien de RvC conform het 
voorgaande heeft vastgesteld en besloten dat sprake is van een onverenigbaarheid, dan deelt 
de voorzitter van de Raad van Commissarissen dat mede aan de desbetreffende Bestuurder en 
treedt de desbetreffende Bestuurder af. De totale doorlooptijd van dit traject bedraagt 
maximaal zes weken na het ontstaan van het vermoeden van de onverenigbaarheid. De RvC 
kan besluiten dat van dit tijdschema wordt afgeweken. 

 
Artikel 3 
Vervanging bij afwezigheid van het Bestuur (ontstentenis of belet) 
1. In geval kortstondig belet (niet langer dan vijf aansluitende dagen) van alle Bestuurders, wordt 

zulks door het Bestuur gemeld aan de voorzitter van de RvC. 
2. In dat geval en gedurende die periode is het MT bevoegd tot het regelen van zaken betreffende 

de dagelijkse voortgang binnen de Stichting, zoals het ondertekenen van brieven. Het MT is 
niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen door de Stichting anders dan op basis van de 
managementinstructie die is opgesteld op basis van artikel 10 van de Statuten. 

3. In geval van ontstentenis of langdurig belet (afwezigheid langer dan vijf aaneensluitende 
dagen), wordt dat door het Bestuur gemeld aan de voorzitter van de RvC. 

4. In het in het vorige lid bedoelde geval en nadat de periode van vijf aaneensluitende dagen is 
overschreden, wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een MT-lid welke wordt 
aangewezen door de RvC, tenzij en totdat de RvC besluit dat op andere wijze in het bestuur 
wordt voorzien. Het waarnemend MT-lid heeft in genoemde periode de bevoegdheden van het 
Bestuur, tenzij de RvC anders besluit. Het Bestuur verleent door middel van ondertekening van 
dit Reglement reeds nu voor alsdan de in verband met het bepaalde in dit artikel 3 lid 4 
benodigde procuratie.  
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Artikel 4 
Aanspreekpunt en contacten van het Bestuur en RvC 
1. De voorzitter van de RvC is het eerste aanspreekpunt voor het Bestuur. 
2. De bestuurder of, in geval van een meerhoofdig bestuur, de voorzitter van het Bestuur, is het 

eerste aanspreekpunt voor de leden van de RvC. 
Als leden van de RvC, betreffende zaken aangaande de Stichting, in contact willen treden met 
bij de Stichting werkzame personen, dan wordt dat contact als regel en bij voorkeur tot stand 
gebracht via het Bestuur. Over contacten tussen leden van de RvC en personeelsleden van de 
Stichting, die niet op de hiervoor beschreven wijze tot stand zijn gekomen, informeert het 
betrokken lid van de RvC zo spoedig mogelijk het Bestuur, tenzij er overwegende redenen zijn 
voor de RvC om zulks niet te doen.  

3. De voorzitter van de RvC en het Bestuur onderhouden nauw en frequent contact. De voorzitter 
van de RvC houdt de overige leden van de RvC van deze contacten nauwkeurig en regelmatig 
op de hoogte. 

 
Artikel 5 
Arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders 
1. De RvC stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast conform het 

bepaalde in artikel 4 lid 4 van de Statuten. Iedere Bestuurder is gehouden de 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden strikt na te komen. Eventuele blijkende 
onduidelijkheden daarin en daaromtrent worden terstond aan de voorzitter van de RvC 
voorgelegd. 

2. Het salaris van Bestuurder(s) is vast. De doorgroei in het vaste salaris is gebaseerd op de 
ontwikkeling van de Bestuurder in zijn functie.  

3. Ten minste één maal per jaar, na het vaststellen door het Bestuur en goedkeuren door de RvC 
van de jaarrekening en het jaarverslag, en nadat de RvC de overige leden van het MT over het 
functioneren van de Bestuurder(s) heeft gehoord, houdt de RvC zowel een functionerings- als 
een beoordelingsgesprek met de Bestuurder(s). Van deze gesprekken worden schriftelijke 
verslagen gemaakt, die bij voorkeur voor akkoord, maar in ieder geval voor gezien door de 
betrokken gesprekspartners worden ondertekend. De Bestuurder ontvangt een afschrift van 
het ondertekende verslag. 

4. Het functioneringsgesprek, dat gekenmerkt wordt door tweerichtingsverkeer, gaat over de 
voortgang inzake de gemaakte afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van de 
Bestuurder. De RvC en de Bestuurder geven ieder hun eigen visie op de voortgang en de mate 
waarin zij de haalbaarheid en prioritering van de afspraken nog steeds reëel en voldoende 
ambitieus vinden. Dit kan leiden tot een bijstelling van de afspraken met wederzijds 
goedvinden. Verder wordt in het functioneringsgesprek nagegaan of en zo ja welke 
ondersteuning - in welke vorm dan ook - mogelijk en wenselijk is bij het (verder) realiseren 
van de gemaakte afspraken. 

6. Het beoordelingsgesprek, dat gekenmerkt wordt door eenrichtingsverkeer, omvat de 
beoordeling van de RvC van de gerealiseerde prestaties en de competentie-ontwikkeling van 
de Bestuurder. Deze beoordeling is direct van invloed op de hoogte van de groei in vaste 
beloning zulks ter volledige discretie van de RvC. 

7. Het is een Bestuurder niet toegestaan voordelen te genieten uit de activiteiten van de 
Stichting anders dan voortvloeiend uit de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Een 
Bestuurder deelt niet in de winst van de Stichting. Tussen de Stichting en een Bestuurder 
worden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geen afspraken gemaakt over een 
uitkering bij het einde van het dienstverband. 

8. De Stichting verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan een Bestuurder en het is 
een Bestuurder niet toegestaan leningen, voorschotten of garanties van de Stichting te 
aanvaarden. 

9. De Stichting verplicht zich een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en aan 
te houden ten behoeve van de Bestuurder. 

10. De Stichting vergoedt, binnen de wettelijke kaders, aan een Bestuurder de door de Bestuurder 
in het belang van de Stichting gemaakte redelijke onkosten. De RvC kan ter zake nadere 
regels stellen. Het Bestuur draagt zorg voor een toegankelijke en volledige administratie, 
voorzien van bewijsstukken, en archivering met betrekking tot de door het Bestuur 
gedeclareerde onkosten.  
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De voorzitter van de RvC controleert declaraties op juistheid, rechtmatigheid en redelijkheid 
alvorens deze goed te keuren. Eerst na goedkeuring door de voorzitter van de RvC zullen 
declaraties betaalbaar worden gesteld. De Bestuurder verstrekt de voorzitter van de RvC alle 
informatie die de voorzitter van de RvC in dit kader in redelijkheid van de Bestuurder verlangt.  

 
Artikel 6 
Nevenfuncties van de Bestuurders, tegenstrijdige belangen en gevolgen voor 
besluitvorming 
2. Een Bestuurder meldt al zijn nevenfuncties zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de RvC. Voor 

nevenfuncties in welke vorm dan ook vraagt een Bestuurder vooraf schriftelijke toestemming 
aan de RvC. 

3. Een Bestuurder zal in ieder geval: 
a. niet in concurrentie treden met de Stichting; 
b. geen substantiële  schenkingen vragen of aannemen van de Stichting of van een voor de 

Stichting relevante derde voor zichzelf of derden; 
c. ten laste van de Stichting aan derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; 
d. geen zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen voor zichzelf of derden benutten. 

4. Een Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de 
Stichting en/of voor de Bestuurder terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft 
daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn 
echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind  en bloed- en 
aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de 
desbetreffende Bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang. 

5. Een Bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of 
transactie waarbij hij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft. Bij gebreke van een tot 
besluitvorming bevoegde Bestuurder is de RvC bevoegd om over te gaan tot de 
desbetreffende besluitvorming.  

6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de Bestuurder 
spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de desbetreffende 
Bestuurder (zulks ter beoordeling van de RvC) behoeven te allen tijde de goedkeuring van de 
RvC en worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en 
een toelichting. 

7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een 
commissaris spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de 
desbetreffende commissaris (zulks ter beoordeling van de RvC) behoeven te allen tijde de 
goedkeuring van de RvC en worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het 
tegenstrijdig belang en een toelichting. 

8. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de externe 
accountant van de Stichting spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting (zulks 
ter beoordeling van de RvC) behoeven te allen tijde de goedkeuring van de RvC en worden 
gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en een 
toelichting. 
 

Artikel 7 
Algemene verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het Bestuur 
1. Het Bestuur is onder meer belast met het besturen van de Stichting en is onder meer 

verantwoordelijk voor de missie, de strategie en het beleid. Het Bestuur draagt zorg voor het 
realiseren van de doelstellingen van de Stichting en de met de RvC afgesproken resultaten. 
Het Bestuur richt zich bij het vervullen van zijn taak naar de elementaire beginselen van 
verantwoord ondernemerschap en richt zich behalve naar het belang van de onderneming van 
de Stichting ook naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de 
betrokken belanghebbenden. Het Bestuur draagt zorg voor de waarborging van de continuïteit 
van de Stichting. Het Bestuur weegt de mogelijk verschillende belangen van bij de Stichting 
betrokkenen zorgvuldig af en verantwoordt gemotiveerd en transparant de gemaakte keuzes. 

2. De RvC is belast met het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de Stichting. De RvC staat het Bestuur met raad ter zijde. Het 
Bestuur verschaft de RvC tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.  
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Ten aanzien van de in artikel 8 lid 4 van de Statuten genoemde besluiten geldt dat de 
desbetreffende informatie zo snel mogelijk, doch uiterlijk één week voordat het desbetreffende 
besluit ter besluitvorming voor ligt aan de voltallige RvC wordt verstrekt, behoudens 
omstandigheden die geen uitstel dulden, in welk geval het Bestuur de reden voor de kortere 
termijn schriftelijk zal toelichten. Het Bestuur verschaft de RvC bovendien alle overige 
informatie waar de RvC, bij monde van de voorzitter van de RvC, om verzoekt, tenzij het 
belang van de Stichting zich daar onmiskenbaar tegen verzet. De RvC of een afvaardiging 
daarvan dient bovendien te allen tijde toegang te worden verschaft tot i) de kantoren en 
administratie van de Stichting, teneinde de administratie en overige relevante bescheiden van 
of met betrekking tot de Stichting (en de door de Stichting gedreven onderneming) in te zien 
en daarvan kopieën te maken, alsook ii) in de gelegenheid te worden gesteld te spreken met 
de door haar relevant geachte werknemers van de Stichting. De RvC zal bij uitoefening van 
haar rechten als omschreven in artikel 7 lid 2 van dit Reglement te allen tijde zorgvuldig 
handelen en de belangen van de Stichting (en de door haar gedreven onderneming) in acht 
nemen, en zij zal het Bestuur hierbij bovendien zo min mogelijk in haar dagelijkse 
werkzaamheden belemmeren.  

3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven door de Stichting van wettelijke, statutaire 
en andere voorschriften, het beperken en beheersen van de bedrijfsrisico’s tot maximaal het 
met de RvC afgesproken risicoprofiel alsook voor een deugdelijke financiering van de 
activiteiten van de Stichting. 

4.  Het Bestuur onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties zoals die van tijd tot tijd 
luiden. Daar waar de Stichting afwijkt van deze codes legt het Bestuur dat gemotiveerd uit 
volgens het principe “pas toe, of leg uit” conform de vereisten die daaraan worden gesteld. 
Het Bestuur en de RvC zijn, zoals bepaald in de Governancecode Woningcorporaties, beide 
verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de Stichting en de 
naleving van de Governancecode Woningcorporaties. 

5.  Het Bestuur legt aan de RvC rekening en verantwoording af over de wijze waarop hij zijn 
verantwoordelijkheden is nagekomen, zijn taken heeft vervuld en zijn bevoegdheden heeft 
gebruikt. Het Bestuur stelt de RvC in staat zich ervan te vergewissen dat de door het Bestuur 
genomen of te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn 
gekomen. 

6. Ingevolge artikel 10 van de Statuten is het Bestuur belast met het voeren van leiding over de 
werkzaamheden van de Stichting. Het Bestuur is mede in dit kader bevoegd om het MT samen 
te stellen en in een nadere managementinstructie regels te stellen voor wat betreft onder 
meer de vergaderingen van het MT, de procuratie en de wijze waarop daaraan uitvoering dient 
te worden gegeven. 

 
Artikel 8 
Strategie en risico’s 
1.  Het Bestuur stelt op, legt vast en legt ter bespreking met de RvC voor de strategieën die 

moeten leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de Stichting, de randvoorwaarden 
die daarbij worden gehanteerd, zoals financiële ratio’s en personele inzet, alsmede de 
verschillende scenario’s die zijn doorgerekend en de mogelijke risico s die zijn onderkend. 

2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor adequate en goedwerkende interne risicobeheersings- en 
controlesystemen, die zijn toegesneden op en passend bij de activiteiten van de Stichting. Het 
Bestuur hanteert hierbij in elk geval risicoanalyses betreffende de strategische, operationele 
en de financiële doelstellingen van de Stichting en een systeem van monitoring en 
rapportering, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie uit de voor de Stichting 
beschikbare benchmarkingsinstrumenten. Het Bestuur rapporteert hierover ten minste 
éénmaal per jaar aan de RvC. 

 
Artikel 9 
Administratieve organisatie, (interne) controle en externe accountant 
1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de opzet en uitvoering 

van de interne controle. Het bestuur houdt een zodanige administratie bij dat de registratie 
van de activa en passiva die zijn verbonden met de diensten van algemeen economisch belang 
welke aan de stichting zijn opgedragen, respectievelijk met haar overige werkzaamheden, 
gescheiden is.  
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Het Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die er 
voor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het Bestuur bekend is, zodat de 
tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe verslaggeving wordt 
gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het Bestuur er voor dat de financiële informatie 
aangaande ondernemingen waarover de Stichting overwegende zeggenschap uitoefent, 
rechtstreeks aan het Bestuur wordt gerapporteerd. Het bestuur stelt een reglement op, waarin 
zij in elk geval opneemt binnen welke grenzen de aan haar financiële beleid en beheer 
verbonden risico’s aanvaardbaar zijn, en welk beleid zij beoogt te voeren ingeval haar 
financiële continuïteit in gevaar komt of dreigt te komen. Het reglement heeft mede 
betrekking op de dochtermaatschappijen en samenwerkingsvennootschappen waarin de 
stichting volledig aansprakelijke vennoot is.  

2. Het bestuur stelt ten minste een maal per jaar de RvC schriftelijk op de hoogte van de 
hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en 
controlesysteem van de toegelaten instelling. 

3. Het bestuur zorgt ervoor dat de controller in een afzonderlijke organisatie-eenheid is 
opgenomen, rechtstreeks onder het bestuur. De controller kan zowel gevraagd als ongevraagd 
het bestuur en de RvC adviseren. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub e. 4°. 

4.  De RvC benoemt de externe accountant en stelt diens beloning vast na voorafgaand overleg 
met het Bestuur. Het Bestuur zorgt ervoor dat de externe accountant zijn 
controlewerkzaamheden naar behoren kan uitvoeren en bevordert dat adequate uitvoering 
wordt gegeven aan de rol van de RvC in het contact met de externe accountant. Het Bestuur 
nodigt de externe accountant uit voor de vergaderingen van de RvC, waarin de 
conceptjaarstukken, het accountantsverslag en de managementletter worden behandeld. Dit 
laat onverlet dat de RvC of een delegatie daarvan bevoegd is om zelfstandig contact te zoeken 
met de externe accountant. Tevens bespreekt de RvC de financiële risico's met de 
controlerend accountant en met de controller en de met de interne controle belaste 
functionaris. Deze bespreking vindt plaats zonder dat daarbij het bestuur aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub i. 
Daarnaast stelt de RvC jaarlijks de controleaanpak en de speciale aandachtspunten voor de 
controle vast, in samenspraak met het bestuur, de met de interne controle belaste functionaris 
en de controlerend accountant. Conform BTiV artikel 105 lid 1 sub k. 

5.  Het Bestuur draagt in ieder geval zorg voor de naleving van de aanbevelingen van de externe 
accountant, zoals opgenomen in het accountantsrapport, waarvan de RvC oordeelt dat 
naleving wenselijk is. 

6.  Het Bestuur rapporteert jaarlijks - en indien nodig tussentijds - aan de RvC over (wijzigingen 
in) de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder de onafhankelijkheid en 
professionaliteit van de externe accountant en zijn controleteam. Het Bestuur zorgt daar waar 
nodig voor de vereiste scheiding in controle- en advieswerkzaamheden door de externe 
accountant. De opdracht tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe 
accountant en de bezoldiging terzake zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van 
de RvC. Vooraf vindt steeds zo veel als mogelijk overleg plaats tussen het Bestuur en de RvC.  

7.    Het Bestuur maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het 
functioneren van de externe accountant en rapporteert schriftelijk aan de RvC over die 
beoordeling. 

 
Artikel 10 
Informatie en verslaglegging aan externen 
1.  Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar 

gemaakte financiële berichten. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de tijdigheid, juistheid en 
volledigheid van informatie en verslaglegging - in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften en statuten - aan de externe toezichthouders en overige bevoegde instanties die 
van tijd tot tijd bij het functioneren van de Stichting en de sector waarin de Stichting 
werkzaam is betrokken zijn.  

2.  Het Bestuur zorgt er met de RvC voor, dat tenminste de volgende onderwerpen in de 
jaarstukken worden opgenomen:  
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a.  de hoofdzaken betreffende de maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen en 
prestaties, de operationele en financiële doelstellingen, de strategie die moet leiden tot 
het realiseren van de doelstellingen van de Stichting, de randvoorwaarden die bij die 
strategie worden gehanteerd, de wijze waarop de principes van horizontale 
verantwoording als beschreven in de op dat moment geldende Governancecode 
Woningcorporaties, wordt vormgegeven en de hoofdzaken van onderhavig Reglement; 

b.  een verklaring van het Bestuur over de werking en de effectiviteit van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen en een beschrijving van de eventuele 
maatregelen die ter verbetering worden genomen; 

c.  een verslag over de gevoeligheid van het beleid, de toekomstige financiële resultaten en 
de maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties voor externe factoren en 
omstandigheden als onder meer doch niet uitsluitend de renteontwikkeling, het 
overheidsbeleid met betrekking tot de huurprijzen, de medewerking van de gemeente en 
andere betrokken partners en belanghouders (gevoeligheidsanalyse en scenario’s); 

d. de publicatie van alle transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen van de 
Stichting met één of meer leden van de RvC of het Bestuur of de externe accountant; 

e.  in samenwerking met de RvC, het verslag van de RvC, dat voldoet aan de wettelijke 
voorschriften, de op dat moment geldende Governancecode Woningcorporaties, en de 
eisen van de externe toezichthouders; 

f. de honorering van de individuele leden van de RvC en het Bestuur, de hoofdlijnen van 
het remuneratierapport van de RvC waarin zijn opgenomen het bezoldigingsbeleid van de 
Stichting, en de wijze waarop dat in het desbetreffende boekjaar in de praktijk is 
gebracht, alsmede een vermelding van de hoogte en structuur van de bezoldiging van de 
Bestuurders volgens de toepasselijke wet- en regelgeving en codes; 

g. een omschrijving van de hoofdlijnen van de governancestructuur van de Stichting, 
inclusief een beschrijving van de toepassing dan wel gemotiveerde afwijking van op dat 
moment geldende de Governancecode Woningcorporaties; 

h. een verslag van de RvC als bedoeld in artikel 3.27  van de Governancecode 
Woningcorporaties 2015; 

i. een omschrijving van de onafhankelijkheid van de RvC als bedoeld in artikel 3.27van de 
Governancecode Woningcorporaties 2015;  

j. een verantwoording van de RvC over eventuele afwijking van de profielschets als bedoeld 
in artikel 3.16 van de Governancecode Woningcorporaties 2015;  

k. informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van 
de RvC;  

l. alle overige zaken die op grond van de wet, Statuten, dit Reglement, het reglement van 
de RvC, de op dat moment geldende versies van de Governancecode Woningcorporaties 
of anderszins vermeld moeten worden.  

3.  Het bestuur stelt jaarlijks een volkshuisvestingsverslag in de zin van artikel 36a van de 
Woningwet op, waaruit elke gemeente of openbaar lichaam waar de stichting feitelijk 
werkzaam is kan afleiden welke gegevens met name op die gemeente of dat openbaar lichaam 
betrekking hebben. 

4.  Het bestuur stelt een overzicht van voorgenomen werkzaamheden in de zin van artikel 43 van 
de Woningwet op, waaruit de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is kunnen 
afleiden welke werkzaamheden op hun grondgebied zijn voorzien, en welke bijdrage daarmee 
is beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in die gemeenten geldt. Het 
overzicht heeft betrekking op de eerstvolgende vijf kalenderjaren en heeft mede betrekking op 
de met de stichting verbonden ondernemingen.  

 
Artikel 11 
Volkshuisvesting en milieu 
Het Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor: 

a.  een optimaal en meetbaar maatschappelijk en financieel rendement van de ingezette 
middelen en ondernomen activiteiten; waarbij de beschikbare investeringscapaciteit 
uitsluitend wordt ingezet voor de beoogde maatschappelijke en financiële resultaten en 
de middelen van de Stichting uitsluitend worden aangewend in het belang van de 
volkshuisvesting, zodanig dat een goede balans wordt bereikt tussen de 



 

 9 

maatschappelijke prestaties en financiële resultaten en de financiële continuïteit van de 
Stichting is verzekerd; 

b.  het bevorderen van goede en geschikte huisvesting voor degenen die tot de doelgroep 
van de Stichting behoren; 

c.  een transparante, controleerbare en rechtvaardige woonruimteverdeling ten behoeve van 
die woningzoekenden, waarvoor de Stichting die taak heeft; 

d.  de goede verhuur van huurwoningen en het bestrijden van woonfraude, zoals illegale - 
gehele of gedeeltelijke - onderverhuur, van woningen van de Stichting; 

e.  het goede beheer van en het vereiste onderhoud aan het woningbezit van de Stichting, in 
overeenstemming met de geformuleerde kwaliteitseisen; 

f.  de zorg voor het realiseren van gevarieerde woonmilieus en de zorg voor het behoud 
en/of de verbetering van de leefbaarheid in en in de directe omgeving van de panden; 

g.  de zorg voor voldoende huurdersparticipatie, ten minste in overeenstemming met de 
wettelijke voorschriften; 

h.  het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van wonen en zorg, ten minste in 
overeenstemming met de wettelijke voorschriften; 

i.  het voldoen aan de wettelijke milieuvoorschriften en convenanten op milieugebied, 
waaraan de Stichting zich vrijwillig heeft gebonden, alsmede het actueel houden en 
naleven van het eigen milieubeleid van de Stichting, waaronder bevordering van in ieder 
geval het duurzaam en milieubewust bouwen, renoveren, verbouwen, onderhouden en 
slopen van woningen en gebouwen van de Stichting. 

 
Artikel 12 
Personeel en ondernemingsraad 
1.  Het Bestuur is verantwoordelijk voor een goed personeelsbeleid, goed werkgeverschap, de 

zorg voor het personeel van de Stichting en de juiste toepassing van toepasselijke wet- en 
regelgeving op dit gebied. 

2.  Het Bestuur is bevoegd tot en verantwoordelijk voor de opbouw en organisatie van de 
werkorganisatie en voor het aanstellen van gekwalificeerde werknemers bij de Stichting. 

3.  Het Bestuur is bevoegd tot en verantwoordelijk voor het ontslaan van werknemers uit hun 
functie bij de Stichting, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Statuten.   

4.  Het Bestuur draagt zorg voor adequate opleidingsplannen en -faciliteiten voor de werknemers 
en bevordert de nodige ontwikkeling van de werknemers in relatie tot de 
bedrijfsdoelstellingen. 

5.  Het Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers van de Stichting zonder gevaar voor hun 
rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van 
algemene, operationele en financiële aard binnen de Stichting  en zal de nadere uitwerking 
daarvan neerleggen in een zogenaamde “klokkenluidersregeling” die op de website van de 
Stichting wordt geplaatst. 

6.  Het Bestuur bevordert het instellen en/of behouden en het goed functioneren van de OR. 
7.  Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en 

bevoegdheden door de OR handelt het Bestuur overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
voorschriften, de Statuten, dit Reglement, het eventuele reglement van de OR, en het 
reglement van de RvC. 

8.  Het Bestuur stelt de RvC, dan wel een delegatie van de RvC (zulks ter discretie van de RvC), 
in de gelegenheid ten minste éénmaal per jaar overleg te voeren met de OR in aanwezigheid 
van het Bestuur, tenzij de RvC dit overleg wenst te voeren buiten aanwezigheid van het 
Bestuur. De OR en de RvC bepalen samen de agenda van dit overleg. 

 
Artikel 13 
Communicatie en contacten met toezichthouders, sectorinstituten, brancheverenigingen, 
belanghouders, huurders en media 
1.  Het Bestuur zorgt voor een goede communicatie van de Stichting met externe 

toezichthouders, het ministerie en de sectorinstituten en verstrekt deze instanties de 
gevraagde informatie. 

2.  Het Bestuur zorgt voor goede contacten van de Stichting met haar huurders, de 
brancheverenigingen en alle externe belangenhouders. 
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3.  Het Bestuur verzorgt op goede en professionele wijze de omgang met de verschillende media 
en pleegt in voorkomende gevallen overleg met de voorzitter van de RvC over uitingen en 
reacties in de media. 

4. Het Bestuur stelt belanghebbenden, in het periodieke bestuurlijke overleg, in de gelegenheid 
kennis te nemen van en vragen te stellen over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag 
en consulteert hen over de strategie en beleid van de Stichting in het licht van haar 
volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen. 

5. De Stichting laat zich één keer per vier jaar visiteren waarbij een gestructureerd oordeel wordt 
gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. Visitatie is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Bestuur en de RvC. 

6. Visitatie heeft betrekking op het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren, op de wijze 
waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen op het beleid 
en op de kwaliteit van de governance. 

7. Het visitatierapport, alsmede het standpunt terzake van het Bestuur en RvC, is openbaar. 
8. Het visitatierapport wordt besproken in het overleg met belanghebbenden op basis van het 

standpunt van het Bestuur en RvC. 
 
Artikel 14  
Besluitvorming in geval van meerhoofdig Bestuur 
In geval van een meerhoofdig Bestuur geldt het volgende.    

a. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn 
medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle Bestuurders aanwezig, dan kunnen 
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met 
algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door of krachtens de Statuten gegeven 
voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.  

b. Behoudens indien en voor zover anders is bepaald in de Statuten of dit Reglement, kan 
het Bestuur geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter vergadering niet tenminste de 
helft van de Bestuurders aanwezig is. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal 
Bestuurders om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt, 
behoudens indien en voor zover anders is bepaald in de Statuten of dit Reglement, uiter-
lijk binnen één week een nieuwe vergadering gehouden. De alsdan aanwezige 
Bestuurders kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen met inachtneming 
van het bepaalde in dit Reglement. 

c. In afwijking van het hiervoor in dit Reglement bepaalde kan het Bestuur ook buiten 
vergadering besluiten nemen. Een dergelijk besluit kan uitsluitend tot stand komen 
indien alle Bestuurders van het te nemen besluit schriftelijk op de hoogte zijn gesteld 
(per brief of e-mail of anderszins) en het besluit vervolgens met algemene stemmen 
(unaniem) schriftelijk (per brieven of e-mails of anderszins) wordt genomen. 

d. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte 
stemmen, tenzij de wet of de Statuten of dit Reglement anders bepalen. Iedere 
Bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.   

e. Staken de stemmen ten aanzien van personen, dan is de stem van de voorzitter van het 
Bestuur doorslaggevend. 

f. Staken de stemmen ten aanzien van zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

  
Artikel 15 
Goedkeuring Raad van Commissarissen 

1. Alle besluiten van het bestuur waarmee een bedrag hoger dan EUR € 100.000,-- gemoeid 
is, zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. 
Dit voor zover buiten de goedgekeurde begroting op totaalniveau.  

2. In aanvulling op het bepaalde in de wet, de Statuten, en het reglement van de RvC 
behoeven de besluiten van het Bestuur ten aanzien van de hierna genoemde onderwerpen 
de voorafgaande goedkeuring van de RvC:  

a. (vaststelling of wijziging van) de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen 
van de Stichting;  

b. (vaststelling of wijziging van) de operationele en financiële doelstellingen van de 
Stichting;  
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c. (vaststelling of wijziging van) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de 
doelstellingen;  

d. (vaststelling of wijziging van) de randvoorwaarden die bij de strategie worden 
gehanteerd;  

e. de wijze waarop de principes van horizontale verantwoording als beschreven in de op 
dat moment geldende Governancecode Woningcorporaties worden vormgegeven; 

3. Het bepaalde in artikel 7 lid 2 van dit Reglement is onverkort van toepassing op de in artikel 15 
lid 1 van dit Reglement genoemde besluiten en onderwerpen.  

 
Artikel 16 
Integriteit en discretie en/of geheimhouding m.b.t. vertrouwelijke informatie 
1.  Het Bestuur handelt en bestuurt integer en bevordert het integer handelen van de Stichting en 

de bij de Stichting werkzame werknemers.  
2.  De Bestuurders betrachten de nodige discretie, en daar waar vereist geheimhouding ten 

aanzien van alle vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van hun desbetreffende 
bestuursfunctie, alsmede na het beëindigen van de desbetreffende bestuursfunctie. 

3. Iedere Bestuurder tekent de daartoe bestemde integriteitsverklaring. De RvC kan te allen tijde 
nadere voorwaarden betreffende integriteit stellen.  

 
Artikel 17 
Slotbepalingen 
1.  Dit Reglement is overeenkomstig de Statuten opgemaakt en vastgesteld door de RvC na 

raadpleging van het Bestuur. Dit Reglement kan worden gewijzigd door het orgaan dat 
bevoegd is tot opstellen en vaststellen van het Reglement, zulks met inachtneming van het 
bepaalde in de Statuten en dit Reglement.  

2.  In alle gevallen waarin de wet, de Statuten, andere voorschriften waaraan de Stichting 
gebonden is en dit Reglement niet voorzien, beslist de RvC na overleg met het Bestuur. 

3.  In geval van onduidelijkheid of verschil van mening tussen het Bestuur en de RvC over de 
regels in dit Reglement beslist de RvC na overleg met het Bestuur. 

4. Dit Reglement treedt in werking per 27 september 2018.  
5. Het Bestuur en de RvC voeren jaarlijks overleg over de vraag of dit Reglement herzien moet 

worden.  
 

Bestuur:     Voorzitter RvC: 

 

_______________________________________________________________________________ 

Mw. S.M.E. Deenen   Mw. J.G. Kunst 

 


