
 

 
 

 
Integriteitsverklaring 

directeur-bestuurder van Idealis 
 
 
Ik ben mij bewust van het feit dat de functie directeur-bestuurder van Idealis een 
integriteitsgevoelige functie is.  
De verantwoordelijkheden die ik heb, naar zowel de externe als de interne omgeving, 
maken dat ik voortdurend een actieve houding moet hebben als het gaat om integriteit en 
alert moet zijn op mogelijke dilemma’s die van invloed kunnen zijn op het aanzien van de 
organisatie of van mij als persoon.  
 
Ten einde mijn integriteit te garanderen en waarborgen verklaar ik het volgende: 
• Ik bekleed geen (neven)functies die direct of indirect afbreuk doen aan de kwaliteit 

van mijn inzet voor Idealis, noch kunnen leiden tot belangenverstrengeling. 
 
• Alle (neven)functies die ik bekleed en in de afgelopen 5 jaar heb bekleed zijn bekend 

bij de Raad van Commissarissen. 
 
• Er staan geen BV’s of andere rechtspersonen (geheel of gedeeltelijk) op mijn naam. 

Indien dit wel het geval is dan zijn alle BV’s of andere rechtspersonen die (geheel of 
gedeeltelijk) op mijn naam staan bekend bij de Raad van Commissarissen. 

 
• Als ik een BV of andere rechtspersoon op wil richten, meld ik dit vooraf aan de Raad 

van Commissarissen. 
 
• Geen van de BV’s of andere rechtspersonen die (geheel of gedeeltelijk) op mijn naam 

staan kunnen leiden tot conflicts of interest of eventuele andere integriteitsrisico’s. 
 
• Ik zal iedere vorm van schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en 

mijn persoon uit de weg gaan. Bij een mogelijke belangenverstrengeling: 
o Meld ik dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen; 
o Verstrek ik partijen alle relevante informatie inclusief de relevantie informatie 

inzake mijn: 
 Echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel; 
 Bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad en/of pleegkind; 

o Onthoud ik mij van stemming en neem ik niet deel aan discussie omtrent het punt 
waar de (potentiële) belangenverstrengeling is opgetreden. 

 
• De Raad van Commissarissen is bekend met zaken die zich de afgelopen vijf jaar in 

mijn (professionele) leven hebben afgespeeld en kunnen leiden tot potentiële 
integriteits-risico’s. 

 
• Ik stel mij voortdurend op de hoogte van het krachtenveld waarin ik mij begeef en sta 

open en ben aanspreekbaar voor in ieder geval mijn primaire belanghouders (e.g. 
huurders, onderwijsinstellingen, gemeenten, RvC, OR, MT, collega’s). Ik zoek actief 
feedback bij deze belanghouders. 

 
• Ik ben mij bewust van het feit dat Idealis de Governance code onderschrijft en zet mij 

in om mij zo snel als mogelijk bekend te maken met de inhoud van deze codes met als 
doel deze codes na te leven. 

 
Voor akkoord 
 
 
 
Dhr. A.C. van As  
directeur-bestuurder 
 


