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Definitiess (artikel 1)
In dit reg
glement word
dt verstaan onder:
o
Bestuur:
de directteur-bestuurd
der van de Stichting.
S
Besluit to
oegelaten insstellingen volkshuisvestin
ng 2015.
BTIV:
ancecode:
de Governancecode woningcorpo
oraties 2015 of zoals dezze op enig moment
m
Governa
luidt.
de Raad van Commisssarissen va
RvC:
an de Stichtin
ng.
de statutten van de Sttichting.
Statuten:
g:
Stichting de Woonme
ensen, geves
stigd te Apeldoorn, kantooorhoudende
e aan de
Stichting
321 CA te Ap
peldoorn.
Deventerrstraat 54, 73
VTW:
de Veren
niging van To
oezichthoude
ers in Woningcorporatiess.
Woningw
wet.
Wet:
glement (artik
kel 2)
Status en inhoud reg
1.
D
Dit reglemen
nt is opgestelld ter uitwerkking van en in aanvulling op de Statutten.
2.
O
Onverminderd het bepaa
alde in dit reg
glement zal ie
eder lid van de RvC voorr zijn function
neren als
u
uitgangspuntt nemen de geldende
g
Go
overnancecode. In dit reg
glement zijn dde principes uit de
G
Governanceccode zoveel mogelijk verrwerkt.
3.
D
De RvC en ie
eder lid van de
d RvC afzo
onderlijk is ge
ehouden tot naleving
n
vann dit reglement en de
G
Governanceccode.
4.
D
Dit reglemen
nt wordt op de website va
an de Stichtin
ng geplaatst..
5.
W
Waar dit reglement strijdig is met Ned
derlands recht of de Statuten, prevaleeren deze laatste.
W
Waar dit reglement veren
nigbaar is me
et de Statute
en, maar strijdig met Ned erlands rech
ht,
p
prevaleert dit laatste.
6.
B
Bij dit reglem
ment behoren
n de volgend e stukken, die ten kantorre van de Stiichting zullen
n worden
g
gehouden:
a
a. de profielschets van de
d omvang e
en samenstelling van de RvC
R en zijn lleden;
b
b. het rooste
er van aftreden van de le
eden van de RvC;
cc. de profielschets van de
d directeur- bestuurder;
d
d. het reglem
ment voor de
e auditcomm
missie;
e
e. het reglem
ment voor de
e selectie- en
n remuneratiecommissie;;
ff. het reglem
ment werving
g, selectie en
n (her)benoe
eming van Rv
vC leden;
g
g. Het reglement financieel beleid en
n beheer.
undigheid, onafhankelijkh
heid en profielschets (arttikel 3)
Samenstelling, desku
1.
IIn aanvulling
g op artikel 10
0 van de Sta
atuten, geldt ten aanzien van de sameenstelling,
d
deskundighe
eid en onafha
ankelijkheid vvan de RvC het in dit artikel 3 bepaallde.
2.
D
De RvC dien
nt zodanig te zijn sameng
gesteld dat hij zijn taak na
aar behoren kan vervulle
en en kan
vvoldoen aan zijn verplichtingen jegen
ns de Stichtin
ng en haar be
elanghebbennden, in
o
overeenstem
mming met dit reglement, de Statuten en de toepa
asselijke wet-- en regelgev
ving.
3.
B
Bij de samen
nstelling van de RvC worrden de volge
ende vereiste
en in acht geenomen:
a
a. ieder lid van
v de RvC dient
d
geschikkt te zijn voor zijn taak blijkens diens opleiding,
werkervaring, werkerv
varing en vakkinhoudelijke
e kennis, alsmede de com
mpetenties genoemd
g
1 lid 1 onde
er a. van het BTIV;
in bijlage 1 bij artikel 19
b
b. ieder lid van
v de RvC dient
d
betrouw
wbaar te zijn, blijkens die
ens handelenn of nalaten of
o
voorneme
ens daartoe en uit mogellijke antecedenten als be
edoeld in bijlaage 2 bij artik
kel 19 lid
1 onder b.
b van het BT
TIV;
cc. ieder lid van
v de RvC moet
m
voldoen
n aan de in lid 6 van dit artikel
a
bedoeelde profielsc
chets
waarin eissen worden gesteld aan de samenste
elling van de
e RvC;
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

d
d. de RvC dient
d
zodanig
g te zijn same
engesteld da
at de juiste ke
ennis en ervaaring in huis is, zoals
ervaring in de volkshu
uisvesting, fin
nanciële ken
nnis en ervaring, deskunddigheid op he
et gebied
b
ervaring
e
bij n
naar omvang gelijkwaardige of grote oorganisaties,,
van HR, bestuurlijke
relevante
e vastgoedex
xpertise en ju
uridische ken
nnis;
e
e. ieder lid van
v de RvC dient
d
onafha nkelijk te zijn
n als bedoeld
d in artikel 100 van de Statuten en
dient gee
en belangen te
t hebben di e tegenstrijd
dig zijn met het belang vaan de Stichtin
ng. De
RvC stelt van ieder lid
d van de RvC
C vast of hij onafhankelijk
o
k toezicht kann houden. Deze
e wordt gepu
ubliceerd in h
het verslag va
an de RvC.
informatie
ff. de RvC dient
d
zodanig
g te zijn same
engesteld da
at wordt volda
aan aan het bepaalde in artikel
2:252a va
an het Burge
erlijk Wetboe k. Dit beteke
ent dat indien
n de Stichtingg een grote
rechtsperrsoon is confform voornoe
emd artikel, een
e lid van de RvC maxim
maal vier
commissa
ariaten bij an
ndere grote rrechtsperson
nen mag verv
vullen.
g
g. een lid va
an de RvC wordt benoem
md voor een periode
p
van ten hoogste vier jaar, en kan één
maal voor een periode
e van ten ho
oogste vier ja
aar worden herbenoemd. De al dan niet
esloten totale
e periode wa
aarin een com
mmissaris lid
d is van de R
RvC van de
aaneenge
toegelate
en instelling is
s ten hoogste
e acht jaar.
E
Elk lid van de
e RvC is verplicht de voo
orzitter van de RvC de infformatie te vverschaffen die
d nodig
iis voor de va
aststelling en het bijhoude
en van zijn nevenfuncties
n
s.
H
Het door een
n lid van de RvC
R aanvaarrden van een
n nevenfuncttie die gezienn aard of tijds
sbeslag
vvan betekenis is voor de uitoefening vvan de taak van commissaris van dee Stichting be
ehoeft
vvoorafgaande goedkeurin
ng van de RvvC.
D
De RvC steltt een profiels
schets van ziijn omvang en
e samenstelling op als bbedoeld in artikel 15
llid 4 van de Statuten,
S
rek
kening houde
ende met hett in dit artikel bepaalde, dde aard van de
d
S
Stichting, haar werkzaam
mheden en de
e gewenste deskundighe
eid, achtergroond, ervaring
g en
o
onafhankelijkkheid van zijn leden.
IIn overleg met de Huurde
ersorganisat ies wordt bepaald voor welke
w
zetels zzij het recht hebben
e
een bindende voordrachtt te doen. De
e profielschets bevat in ie
eder geval dee voor de Stichting
rrelevante aspecten van diversiteit
d
in d
de samenste
elling van de RvC en de cconcrete kwa
alitatieve
e
en kwantitatieve doelstellingen die zijj ten aanzien
n daarvan ha
anteert. Ondeer diversiteit wordt
vverstaan de verscheidenheid in gesla
acht, leeftijd, beroepsgroe
epen, kenniss en expertise,
e
etnische afko
omst en pers
soonlijkheidsskenmerken. De profielsc
chets bevat ddaarnaast de
e
b
bijzondere kw
waliteiten en eigenschap
ppen die word
den verwach
ht ten aanzienn van de verrvulling
vvan specifiekke vacatures
s binnen de R
RvC zoals in ieder geval de
d voorzitterr en vice-voo
orzitter.
V
Voor zover de
d samenstelling van de R
v de profie
elschets, legtt de RvC hierover
RvC afwijkt van
vverantwoording af in het verslag van de RvC waa
arbij wordt aa
angegeven oop welke term
mijn
w
wordt verwaccht aan de profielschets tte kunnen vo
oldoen.
D
De RvC gaatt op het mom
ment dat een lid van de RvC
R aftredend is, dan well bij het ande
erszins
o
ontstaan van
n een vacature in de RvC
C na of de pro
ofielschets nog voldoet. Z
Zo nodig pas
st de
R
RvC de profielschets aan
n. De RvC ga
aat daarbij oo
ok te rade bij het Bestuurr.
D
De RvC versstrekt de vasttgestelde pro
ofielschets aan het Bestu
uur, de Huurddersorganisa
aties en
d
de ondernem
mingsraad. Daarnaast
D
wo
ordt de profie
elschets op de
d website vaan de Stichtin
ng
g
geplaatst.
L
Leden van de RvC kunne
en huurders van woonge
elegenheden van de Stichhting zijn.
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Werving, selectie en (her)benoem
ming (artikel 4)
1.
D
De leden van
n de RvC wo
orden gesele
ecteerd en be
enoemd op de
d wijze als vvoorzien in artikel 11
vvan de Statu
uten.
2.
D
De leden van
n de RvC wo
orden op ope
enbare wijze geworven met
m inachtnem
ming van artikel 11
vvan de Statu
uten. Bij een vacature in d
de RvC word
dt de vacaturre op de webbsite van de Stichting
S
g
gepubliceerd
d en openbaa
ar opengeste
eld. De RvC zal op basis van de profiielschets ove
ergaan
ttot een wervingsprocedure. Het Bestu
uur heeft een
n adviserend
de rol. De weerving- en
sselectieproce
edure wordt neergelegd iin een beleid
dsstuk. In gev
val van benooeming van een
e lid
vvan de RvC op voordrach
ht van de Hu
uurdersorgan
nisaties, word
den tevens pprocedure-afs
spraken
g
gemaakt met de Huurderrsorganisatie
es.
3.
V
Van de vaca
ature in de Rv
vC wordt ken
nnis gegeven
n aan het Bestuur en aann de
H
Huurdersorganisaties en de onderne mingsraad.
4.
W
Wanneer een persoon is geselecteerrd als kandidaat voor toettreding tot dee RvC, zal hij worden
u
uitgenodigd voor
v
gesprek
kken waarin de RvC zich
h een oordeel moet vormeen over de
g
geschiktheid van de kand
didaat.
5.
IIndien deze gesprekken
g
enheid zijn verlopen,
v
neeemt de RvC in
i de
naar wederzzijdse tevrede
e
eerstvolgend
de vergaderin
ng het voorg enomen bes
sluit tot benoe
eming. Dit vooornemen wordt ook
m
met het Besttuur besproken. Indien de
e RvC het ad
dvies van de onderneminngsraad niet volgt,
d
deelt de RvC
C dit schriftelijk en gemot iveerd mee aan
a de ondernemingsraaad.
6.
E
Een lid van de
d RvC word
dt niet benoe md dan nada
at:
a
a. de Stichting de goedk
keuring en po
ositieve ziens
swijze van de minister al s bedoeld in artikel
an de Wet he
eeft ontvang
gen;
30 lid 3 va
b
b. de ondern
nemingsraad
d hierover ad
dvies heeft uitgebracht aa
an de RvC coonform artike
el 11.4
van de CA
AO Woondie
ensten (tenzijj het de beno
oeming van een
e lid van dde RvC op vo
oordracht
van de Hu
uurdersorganisaties betre
eft). Als de RvC
R het advies van de onndernemings
sraad
niet volgt, deelt de Rv
vC dit schrifte
elijk en gemo
otiveerd mee
e aan de onddernemingsra
aad.
7.
E
Een lid van de
d RvC word
dt niet herben
noemd dan nadat
n
de sele
ectie- en rem
muneratiecom
mmissie
vvan diens fun
nctioneren in
n de RvC ged
durende de afgelopen
a
zitttingsperiodee onder de ov
verige
lleden van de
e RvC afzond
derlijk een evvaluatie heefft gehouden en aan de haand daarvan
n een
a
advies heeft uitgebracht aan de RvC.. Daarbij worrdt rekening gehouden m
met de profielschets.
IIn geval van benoeming van een lid vvan de RvC op
o voordrach
ht van de Huuurdersorgan
nisaties,
w
worden tevens procedure
e-afspraken gemaakt me
et de Huurdersorganisatiees. Het her te
e
b
benoemen lid
d van de RvC
C dat lid is va
an de selectie- en remun
neratiecomm
missie treedt tijdelijk
t
tterug uit de commissie
c
en zal tot aan het momentt van herben
noeming wordden vervangen door
e
een ander lid
d. De gronde
en waarop de
e RvC tot zijn
n besluit is ge
ekomen word
rden in het be
esluit tot
h
herbenoemin
ng vermeld.
8.
D
De gevolgde
e procedure van
v werving, selectie en (her)benoem
ming van ledeen van de Rv
vC wordt
iin het verslag
g van de RVC verantwoo
ord.
ma, opleiding en training ((artikel 5)
Introducttieprogramm
1.
A
Alle leden va
an de RvC vo
olgen na ben
noeming een introductiep
programma w
waarin de rele
evante
a
aspecten van
n de functie aan
a bod kom
men. In het in
ntroductiepro
ogramma worrdt in ieder geval
g
a
aandacht besteed aan de
e volgende zzaken:
a
a. de veranttwoordelijkhe
eden van een
n commissarris;
b
b. de risico’ss die zijn verrbonden aan het werk als
s commissaris;
cc. algemene
e financiële en
e juridische zaken;
d
d. de financiële verslagg
geving;
e
e. kennis ovver volkshuisvesting;
ff. opleiding en educatie;
g
g. de Goverrnancecode woningcorpo
w
oraties en de naleving daarvan;
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2.

3.

h
h. de voorbe
eeldfunctie van
v een comm
missaris.
A
Alle leden va
an de RvC zijjn gehouden
n hun kennis steeds te bliijven ontwikkkelen door middel
m
vvan training en
e opleiding, waarbij aan
ndacht wordtt besteed aan
n gewenst geedrag. De Rv
vC is zelf
vverantwoordelijk voor hett goed uitoeffenen van zijn taken en verantwoorde
v
elijkheden en
n dient te
zzorgen voor voldoende te
egenwicht bi nnen de RvC
C en tussen de RvC en hhet Bestuur. In dat
kkader beoord
deelt de RvC
C jaarlijks op welke onderrdelen zijn leden gedurennde hun
zzittingsperiod
de behoefte hebben aan nadere train
ning en opleid
ding.
O
Op de trainin
ng en opleiding van de le
eden van de RvC
R is de Pe
ermanente E
Educatie-systtematiek
zzoals vastge
elegd in de ‘N
Notitie PE-syssteem comm
missarissen’ van
v VTW vann toepassing
g. In het
vverslag van de
d RvC in he
et jaarverslag
g worden de door zijn led
den behaaldee Permanentte
E
Educatie-pun
nten vermeld
d.

Tegenstrijdig belang (artikel 6)
1.
D
De RvC is ve
erantwoordelijk voor de b
besluitvormin
ng bij zaken waarbij
w
een ttegenstrijdig belang
a
aan de orde kan zijn bij le
eden van de
e RvC, het Be
estuur en/of de
d externe aaccountant in
n relatie
ttot de Stichting.
2.
D
De Stichting verstrekt aan leden van de RvC geen persoonlijk
ke leningen oof garanties of
o
a
andere financiële voorde
elen die niet vvallen onder het beloning
gsbeleid zoalls voorzien in
n de
S
Statuten en/o
of reglementten van de S tichting. Leden van de RvC
R mogen oonder geen
vvoorwaarde activiteiten ontplooien
o
die
e in concurre
entie treden met de Stichhting, schenk
kingen
a
aannemen van de Stichtiing en haar rrelaties, of de
erden op kos
sten van de S
Stichting voo
ordelen
vverschaffen. Leden van de
d RvC verricchten buiten hetgeen vollgt uit hun funnctie als
ttoezichthoud
der geen werrkzaamheden
n voor de Stiichting. Elke vorm of schiijn van
b
belangenverrstrengeling tussen
t
een li d van de RvC en de Stic
chting moet w
worden vermeden.
3.
E
Een lid van de
d RvC heeftt in ieder gevval een (pote
entieel) tegen
nstrijdig bela ng indien:
a
a. de Stichting voorneme
ens is een trransactie aan
n te gaan me
et het betreffeende lid van de RvC
n rechtsperso
oon of ondern
neming waarin het betrefffend lid van de RvC pers
soonlijk
en/of een
een mate
erieel financie
eel belang ho
oudt;
b
b. de Stichting voorneme
ens is een trransactie aan
n te gaan me
et een rechtsspersoon of
ming waarvan
n het betreffe
ende lid van de RvC, diens echtgenooot, geregistreerde
ondernem
partner off een andere
e levensgeze
el, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de twe
eede
graad een
n bestuurs- of
o toezichtho
oudende func
ctie vervult, met
m uitzonde ring van
rechtsperrsonen welke
e als een verrbinding van de Stichting kwalificerenn;
cc. de RvC heeft
h
geoorde
eeld dat een tegenstrijdig
g belang bestaat, of geaccht wordt te bestaan.
b
4.
L
Leden van de RvC melde
en een (pote
entieel) tegen
nstrijdig belan
ng onmiddelllijk aan de vo
oorzitter
vvan de RvC en zijn overig
ge leden. Da
aarbij geeft het
h betreffend
de lid inzicht in alle releva
ante
iinformatie, in
nclusief de re
elevante info rmatie inzake zijn echtge
enoot, geregiistreerde parrtner of
e
een andere levensgezel, pleegkind e
en bloed- en aanverwante
a
en tot in de tw
weede graad
d. Het lid
d
dat een (pote
entieel) tegenstrijdig bela
ang heeft, ne
eemt niet dee
el aan de disccussie en
b
besluitvormin
ng van de Rv
vC omtrent h
het onderwerrp waarbij hij of zij een teegenstrijdig belang
b
h
heeft. Evenm
min neemt he
et betreffende
e lid deel aan de beoorde
eling of sprakke is van een
ttegenstrijdig belang.
5.
IIngeval een lid van de Rv
vC een (pote
entieel) tegen
nstrijdig belang meldt aann de voorzitte
er van
d
de RvC en overige
o
leden
n conform he
et bepaalde in
n lid 4, treden deze laatstten zo spoed
dig
m
mogelijk mett het betreffe
ende lid in ovverleg betreft de wijze waarop de hij hhet tegenstrijdig
b
belang zal vo
oorkomen da
an wel zal be
eëindigen.
6.
IIndien de RvvC van oorde
eel is dat er ssprake is van
n een structureel tegenstrrijdig belang, zal het
b
betreffende lid aftreden. Indien het be
etrokken lid van
v de RvC niet eigener beweging afftreedt,
vverzoekt de RvC de Ondernemingska
amer van he
et Gerechtsho
of te Amsterddam om onts
slag van
d
de betreffend
de commissa
aris als bepa
aald in artikel 16 lid 6 van de Statutenn.
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7.

IIndien de voo
orzitter van de
d RvC een (potentieel) tegenstrijdig
t
belang heefft, treedt de vicev
vvoorzitter van de RvC als
s voorzitter o
op tot het mo
oment dat hett tegenstrijdigg belang is
b
beëindigd, da
an wel, in ge
eval het tege nstrijdig bela
ang tot aftred
den van de vooorzitter leidt, tot het
m
moment van diens vervanging.

eden (artikel 7)
Taken en bevoegdhe
1.
IIn aanvulling
g op artikel 18
8 van de Sta
atuten, geldt ten aanzien van de takenn en bevoegdheden
vvan de RvC het in dit artikel 7 bepaallde.
2.
D
De RvC is ve
erantwoordelijk voor zijn eigen functio
oneren en ho
oudt in het liccht van de
m
maatschappe
elijke doelen
n van de Stic hting specifie
ek toezicht op
o alle inspannningen om risico’s
iinzichtelijk te
e maken en te beheersen
n.
3.
IIn een intern beleidsstuk wordt de vissie neergeleg
gd die de RvC heeft op hhet toezichtho
ouden op
d
de Stichting. De RvC bes
schrijft in de visie zijn rollen als werkg
gever, toezicchthouder en
kklankbord en
n zijn taakuito
oefening als intern toezic
chthouder. In
n dit beleidsddocument wo
ordt de
vvisie van hett Bestuur als bedoeld in h
het reglemen
nt Bestuur oo
ok verankerdd.
4.
H
Het toezichtsskader voor de
d Stichting is de wet- en
n regelgeving
g. Als toetsinngskader han
nteert de
R
RvC die documenten waaraan de ma
aatschappelijjk en financië
ële prestatiess van de Stic
chting
kkunnen word
den getoetst.
5.
H
Het toetsingsskader van de
d Stichting w
wordt in samenspraak tus
ssen Bestuu r en de RvC
vvastgesteld en
e bevat in ie
eder geval de
e volgende beleidsstukke
b
en:
a
a. Statuten
b
b. reglemen
nt RvC
cc. profielsch
hets RvC
d
d. bestuursrreglement
e
e. reglemen
nt auditcomm
missie
ff. reglemen
nt selectie- en
n remuneratiiecommissie
g
g. procuratie
eregeling
h
h. informatie
ereglement
ii. reglemen
nt financieel beleid
b
en beh
heer
jj. prestatiea
afspraken
kk. ondernem
mingsplan
ll. jaarplan en
e meerjaren
nbegroting
m
m. jaarversla
ag- en rekening
n
n. treasurysstatuut
o
o. investerin
ngsstatuut
p
p. verbindingenstatuut
q
q. klokkenlu
uidersregeling
g
rr. integriteitscode
ss. sociaal sttatuut sloopw
woningen
tt. risicoman
nagementstatuut
6.
D
De RvC heefft tot taak:
a
a. het zorge
en voor een goed
g
function
nerend Bestu
uur en het ev
valueren en bbeoordelen van
v het
functioneren van het Bestuur
B
en h
het in behand
deling nemen
n van, en besslissen omtre
ent,
elangenversttrengelingen tussen de Stichting
S
enerrzijds en het Bestuur
gemelde potentiële be
anderzijds;
b
b. het functioneren als werkgever,
w
ad
dviseur en klankbord voo
or het Bestuuur;
cc. het goedkkeuren van strategische
s
n van het Bes
stuur, waaronnder in iederr geval
beslissingen
begrepen
n de besluiten
n omtrent de
e vaststelling van de begrroting, het strrategisch
ondernem
mingsplan, de
e jaarlijkse vverantwoordin
ng en de bes
sluiten van h et Bestuur die aan
zijn goedkkeuring zijn onderworpen
o
n op grond van artikel 8 lid 4 van de S
Statuten;
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7.
8.

9.
10.

d
d. het goedkkeuren van het
h door het B
Bestuur vasttgestelde reg
glementen enn Statuten
(waarond
der begrepen
n het regleme
ent financieel beheer) en het toezien op de naleviing
daarvan;
e
e. het in beh
handeling ne
emen van, en
n beslissen omtrent,
o
gem
melde vermeeende
onregelm
matigheden die het functio
oneren van het
h Bestuur betreffen;
b
ff. het vaststtellen van he
et beloningsb
beleid van he
et Bestuur en
n RvC conforrm de vigerende
(wettelijke
e) kaders;
g
g. het zorge
en voor een goed
g
function
nerend intern
n toezicht;
h
h. toezicht op
o de instellin
ng en handh aving van interne proced
dures;
ii. toezicht op
o het behale
en van het ve
ereiste aanta
al PE-punten
n door het Beestuur en leden van
de RvC;
jj. het vaststtellen van de
e jaarrekenin
ng;
kk. het selectteren en ben
noemen van de externe accountant
a
en het vaststeellen van diens
honorariu
um;
ll. het in sam
menwerking met het Besttuur openbaa
ar maken, na
aleven en haandhaven van de
corporate
e governance
e structuur va
an de Stichting;
m
m. de overige taken die bij
b of krachte
ens de wet off de Statuten
n aan de RvC
C toekomen.
D
De wettelijke
e en statutairre bevoegdhe
eden van de RvC beruste
en bij de RvC
C als college
e en
w
worden onde
er gezamenlijke verantwo
oordelijkheid uitgevoerd.
D
De RvC kan desgewenstt een onderli nge verdeling van aanda
achtsgebiedeen vaststellen
n,
b
bepaald door de achtergrond, discipliine en desku
undigheid van de leden vvan de RvC. De RvC
b
blijft als gehe
eel verantwo
oordelijk voorr alle besluitv
vorming.
E
Een lid van de
d RvC heeftt geen zakeliijke contacte
en met personen die werkkzaamheden
n voor de
S
Stichting verrrichten ande
ers dan via he
et Bestuur.
IIeder lid van de RvC die op informele
e of ander ind
directe wijze in vertrouween wordt gen
nomen
tten aanzien van
v kwesties
s aangaande
e de Stichting
g, zal in deze
e contacten zzorgvuldig ha
andelen
e
en steeds vo
oorop stellen dat de RvC dan wel dien
ns voorzitter in dit vertrouuwen kan wo
orden
b
betrokken.

er, vice-voorzzitter en secrretariaat (artiikel 8)
Voorzitte
1.
D
De RvC kiesst uit zijn midd
den aan de h
hand van de toepasselijk
ke profielscheets een voorrzitter en
e
een vice-voo
orzitter.
2.
D
De voorzitterr van de RvC
C is aanspree
ekpunt voor de
d overige le
eden van de RvC en het Bestuur.
D
De voorzitterr ziet erop toe dat:
, waarin alle leden
a
a. de vergad
deringen effic
ciënt, effectie
ef en in een open sfeer plaatsvinden,
p
gelijkwaa
ardig kunnen participeren en tijdig de informatie on
ntvangen diee nodig is voo
or de
goede uittoefening van
n hun taak;
b
b. de RvC als
a team goed
d kan functio
oneren, onve
erlet de eigen
n verantwoorrdelijkheid va
an ieder
lid van de
e RvC;
cc. contacten
n tussen de RvC,
R
het Besstuur, de ond
dernemingsra
aad, Huurde rsorganisatie
es en
andere be
elanghebben
nden goed ve
erlopen;
d
d. leden van
n de RvC een
n introductie-- en opleidingsprogramm
ma volgen;
e
e. het Bestu
uur en leden van de RvC ten minste één
é keer per jaar wordenn beoordeeld op hun
functioneren;
ff. aandachtt wordt beste
eed aan het i ntern en exte
ern communiceren van kkernwaarden en
zorgen vo
oor bekendhe
eid van de G
Governancec
code;
g
g. leden van
n de RvC acttief bijdragen
n aan voorwa
aarden die go
oede besluitvvorming mog
gelijk
maken, zoals onderlin
ng respect, g
goed luisteren, een open oog voor an dere invalshoeken,
n tot gezame
enlijke opvatttingen;
met als doel te komen
h
h. de agend
da van de verrgadering wo
ordt voorbere
eid in overleg
g met het Beestuur;
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3.
4.
5.

D
De voorzitterr treedt name
ens de RvC naar buiten op.
o
B
Bij ontstentenis of belet van
v de voorzzitter, neemt de vice-voorrzitter zijn vo lledige taken
n waar.
D
De Stichting stelt mensen
n en middele
en ter beschikking opdat de RvC zijn taak kan uito
oefenen
e
en draagt zo
org voor het archief
a
van d
de RvC.

Commissies (artikel 9)
1.
D
De RvC kentt ten minste twee
t
commisssies die ter ondersteuning van het tooezicht word
den
iingesteld, te weten: een auditcommis
a
ssie en een selectie- en remuneratieccommissie. De
D
ccommissies worden
w
doorr de RvC uit zijn midden in- en samen
ngesteld. Dee RvC blijft
vverantwoordelijk voor bes
sluiten, ook a
als deze zijn voorbereid door
d
één vann de commis
ssies van
d
de RvC.
2.
D
De RvC steltt voor iedere commissie e
een regleme
ent op waarin
n rol en veranntwoordelijkh
heden
w
worden omscchreven, eve
enals de sam
menstelling en werkwijze van de comm
missies. De
rreglementen van de com
mmissies word
rden op de website
w
van de stichting g eplaatst.
3.
IIn het verslag
g van de RvC
C worden de
e samenstelliing van de co
ommissies, hhet aantal
ccommissieve
ergaderingen
n en de belan
ngrijkste ond
derwerpen die
e daarin op dde agenda stonden,
vvermeld.
4.
D
De RvC ontvvangt van ied
dere commisssie een vers
slag van de overleggen.
o
5.
IIndien een in
n lid 1 van ditt artikel geno
oemde comm
missie op enig moment geeen leden meer
h
heeft, zal de RvC in de eerstvolgende
e
e vergadering overgaan tot
t benoeminng van nieuw
we
ccommissieleden.
6.
D
De selectie- en remunera
atiecommiss ie en de aud
ditcommissie worden niett voorgezeten
n door
d
de voorzitterr van de RvC
C.
ng, ontslag en aftreden (a
artikel 10)
Schorsin
1.
H
Het rooster van
v aftreden van leden va
an de RvC als
a bedoeld in
n artikel 15 li d 1 van de Statuten
S
w
wordt zodanig ingericht dat
d de contin uïteit in de samenstelling
s
g van de RvC
C wordt
g
gewaarborgd
d.
2.
E
Een volgens het rooster aftredend lid
d van de RvC
C is ingevolge
e artikel 11 liid 1 van de Statuten
S
e
eenmaal tersstond herben
noembaar, m
met inachtnem
ming van artikel 4 van ditt reglement.
3.
H
Het rooster van
v aftreden wordt verstrrekt aan het Bestuur,
B
de Huurdersorg
H
ganisaties en de
o
onderneming
gsraad. Daarrnaast wordt het rooster van
v aftreden
n op de webssite van de sttichting
g
geplaatst.
4.
E
Een lid van de
d RvC treed
dt af in geval één van de redenen van
n ontslag zoaals verwoord in artikel
1
14 van de Sttatuten aanw
wezig is.
5.
IIndien de RvvC van oorde
eel is dat één
n van de rede
enen als bed
doeld in artikeel 14 van de Statuten
a
aanwezig is en het betrokken lid van de RvC niet eigener bew
weging aftreeedt, verzoektt de RvC
d
de Ondernem
mingskamer van het gere
echtshof te Amsterdam
A
om
o ontslag vaan het
d
desbetreffende lid van de
e RVC als be
epaald in artiikel 16 lid 6 van
v de Statutten.
6.
IIndien de voo
orgenomen schorsing
s
of het voorgen
nomen ontsla
ag de voorzittter betreft,
cconsulteert de
d vice-voorz
zitter, buiten aanwezighe
eid van de voorzitter, de ooverige leden
n van de
R
RvC elk afzo
onderlijk, ove
er het voorne
emen tot onts
slag of schorsing.
7.
O
Over een eve
entueel te co
ommuniceren
n schorsing of
o ontslag zu
ullen tevoren door de RvC
C, het
b
betreffende lid en het Bestuur een te volgen gedrragslijn worden overeenggekomen.
8.
T
Ter voldoening aan het bepaalde
b
in a
artikel 15 lid 3 van de Sta
atuten verwijsst de RvC na
aar twee
p
personen van de commis
ssarissenpoo
ol van de VTW, bestaand
de uit geschikkte leden die
e ingeval
vvan ontstente
enis en belett van de geh
hele RvC tijde
elijk de functie van comm
missaris op zich
kkunnen nemen en die, ingeval van on
ntstentenis van
v alle leden
n van de RvC
C, zo spoedig
g
m
mogelijk kunnen voorzien
n in de benoe
eming van een
e voltallige RvC. Indienn sprake is va
an
o
ontstentenis of belet van de gehele R
RvC, verstuurt het Bestuu
ur via de VTW
W de profiels
schets
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n
naar de deelnemers van de commisssarissenpool.. Uit de in rea
actie daaropp ontvangen
ssollicitaties selecteert
s
hett Bestuur verrvolgens twe
ee personen die tijdelijk dde functie van
n
ccommissariss op zich nem
men.
Honorering en onkosstenvergoediing (artikel 1 1)
1.
L
Leden van de RvC worde
en gehonore
eerd voor de uitoefening van
v hun funcctie. De hono
orering
w
wordt jaarlijkks door de Rv
vC vastgeste
eld met inach
htneming van
n artikel 10 li d 5 van de Statuten.
S
D
De Stichting neemt daarb
bij ook de do
oor de VTW vastgestelde
v
bindende beeroepsregel in acht.
D
Deze beroep
psregel geldt ook voor de
e vergoeding van ten beh
hoeve van dee Stichting ge
emaakte
zzakelijke kossten, welke onder
o
de daa
ar genoemde
e voorwaarde
en op declaraatiebasis ges
schiedt
a
aan de leden
n van de RvC
C.
2.
IIngeval van ontstentenis
o
n het Bestuur, waarbij één of meerderre leden van
n de RvC
en belet van
zzorgdragen voor
v
tijdelijke
e plaatsverva
anging confo
orm het bepaalde in artikeel 18 lid 7 van de
S
Statuten, wo
ordt het honorarium op no
ormale wijze doorbetaald. Het RvC lidd dat zorgdra
aagt voor
ttijdelijke plaa
atsvervanging
g ontvangt g
geen aanvulle
ende bezoldiiging, doch zzijn aanvullen
nde
kkosten worde
en vergoed volgens
v
het b
bepaalde in lid
l 1.
n opzichte va
an het Bestu
uur; samenste
elling, deskundigheid, onnafhankelijkh
heid en
De werkkgeversrol ten
profielscchets (artikel 12)
1.
IIn aanvulling
g op artikel 4 van de Statu
uten, geldt te
en aanzien van de samennstelling,
d
deskundighe
eid en onafha
ankelijkheid vvan het Besttuur het in ditt artikel 12 beepaalde.
2.
H
Het Bestuur dient zodanig te zijn sam
mengesteld dat
d hij zijn taa
ak naar behooren kan verv
vullen en
kkan voldoen aan zijn verp
plichtingen je
egens de Stichting en haar belanghebbbenden, in
o
overeenstem
mming met dit reglement, de Statuten en de toepa
asselijke wet-- en regelgev
ving.
3.
B
Bij de samen
nstelling van het Bestuur worden de volgende
v
verreisten in achht genomen:
a
a. het Bestu
uur dient geschikt te zijn vvoor zijn taak
k blijkens die
ens opleidingg, werkervaring,
werkervaring en vakin
nhoudelijke kkennis, alsme
ede de comp
petenties gennoemd in bijlage 2 bij
a van het BT
TIV;
artikel 19 lid 1 onder a.
b
b. het Bestu
uur dient betrrouwbaar te zzijn, blijkens diens hande
elen of nalateen of voornemens
daartoe en
e uit mogelijjke antecede
enten als bed
doeld in bijlag
ge 2 artikel 119 lid 1 onder b. van
het BTIV;;
cc. het Bestu
uur moet vold
doen aan in d
de in lid 5 va
an dit artikel bedoelde
b
proofielschets waarin
w
eisen worrden gesteld aan de sam
menstelling va
an het Bestuur;
d
d. het Bestu
uur dient onafhankelijk te zijn als bedo
oeld in artike
el 7 van de S
Statuten en dient
geen bela
angen te heb
bben die tege
enstrijdig zijn
n met het belang van de S
Stichting;
e
e. De extern
ne accountan
nt die verantw
woordelijk is geweest voo
or het uitvoeeren van een
wettelijke controle van
n de Stichting
g kan niet tot bestuurder worden bennoemd dan nadat ten
wee jaar is ve
erstreken sind
ds hij zijn we
erkzaamhede
en als externne accountan
nt bij de
minste tw
Stichting heeft beëind
digd.
4.
D
De RvC steltt vast of de bestuurder
b
zijjn functie onafhankelijk kan
k vervullenn. Deze informatie
w
wordt gepubliceerd in het verslag van
n RvC.
5.
D
De RvC steltt een profiels
schets van he
et Bestuur op, rekening houdende
h
meet het in dit artikel
a
b
bepaalde, de
e aard van de
e Stichting, h
haar werkzaa
amheden en de gewenstte deskundigheid,
a
achtergrond,, ervaring en onafhankelijjkheid van zijn leden. Bij het opstellenn van de
p
profielschetss betrekt de RvC
R de onde
ernemingsraa
ad, Huurders
sorganisatiess en eventue
ele
a
andere belan
nghebbenden.
6.
V
Voor zover het
h profiel van het Bestuu
ur afwijkt van
n de profielsc
chets, legt dee RvC hierov
ver
vverantwoording af in het verslag van de RvC waa
arbij wordt aa
angegeven oop welke term
mijn
w
wordt verwaccht aan de profielschets tte kunnen vo
oldoen.
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7.

8.

D
De RvC gaatt op het mom
ment dat een bestuurder aftredend is, dan wel bij het andersziins
o
ontstaan van
n een vacature in het Besstuur na of de
e profielsche
ets nog voldooet. Zo nodig
g past de
R
RvC de profielschets aan
n. De RvC ga
aat daarbij oo
ok te rade bij het Bestuurr.
D
De RvC versstrekt de vasttgestelde pro
ofielschets aan het Bestu
uur, de Huurddersorganisa
aties en
d
de ondernem
mingsraad. Daarnaast
D
wo
ordt de profie
elschets op de
d website vaan de Stichtin
ng
g
geplaatst.

er)benoeming
g (artikel 13)
Bestuur; werving, selectie en (he
1.
H
Het Bestuur wordt gesele
ecteerd en be
enoemd op de
d wijze als voorzien
v
in aartikel 4 van de
S
Statuten. Bestuurders zijn natuurlijke
e personen.
2.
H
Het Bestuur wordt op ope
enbare wijze
e geworven. Bij een vacature in het B estuur wordtt de
vvacature op de website van
v de Stichtting gepublic
ceerd en openbaar openggesteld. De RvC
R zal
o
op basis van
n de profielsc
chets overgaa
an tot een wervingsproce
w
edure. De weerving- en
sselectieproce
edure wordt neergelegd iin een beleid
dsstuk. Van deze
d
wijze vaan werving kan
k
a
alleen met zw
waarwichtige
e redenen wo
orden afgeweken.
3.
V
Van de vaca
ature in het Bestuur, even
nals van de vastgestelde
v
profielschetss, wordt kennis
g
gegeven aan
n de Huurderrsorganisatie
es en de ondernemingsra
aad.
4.
W
Wanneer een persoon is geselecteerrd als kandidaat-bestuurd
der, zal hij woorden uitgen
nodigd
vvoor gesprekkken waarin de RvC zich een oordeel moet vorme
en over de g eschiktheid van
v de
kkandidaat, alsmede voorr gesprekken
n met de ondernemingsra
aad en de Huuurdersorgan
nisaties.
5.
IIndien deze gesprekken
g
enheid zijn verlopen,
v
neeemt de RvC in
i de
naar wederzzijdse tevrede
e
eerstvolgend
de vergaderin
ng het voorg enomen bes
sluit tot benoe
eming.
6.
E
Een bestuurd
der wordt nie
et benoemd d
dan nadat:
a
a. de Stichting de goedk
keuring en po
ositieve ziens
swijze van de minister al s bedoeld in artikel
an de Wet he
eeft ontvang
gen;
25 lid 2 va
b
b. de ondern
nemingsraad
d hierover ad
dvies heeft uitgebracht aa
an de RvC coonform artike
el 25 van
de Wet op de Ondern
nemingsrade n. Als de RvC het advies
s van de ond ernemingsra
aad niet
elt de RvC dit schriftelijk e
en gemotiveerd mee aan
n de onderneemingsraad.
volgt, dee
7.
E
Een bestuurd
der wordt nie
et herbenoem
md dan nada
at de selectie
e- en remuneeratiecommis
ssie van
h
het functione
eren van de bestuurder
b
in
n de RvC ged
durende de afgelopen
a
zitttingsperiode
e onder
d
de overige le
eden van de RvC afzonde
erlijk een eva
aluatie heeft gehouden een aan de ha
and
d
daarvan een advies heefft uitgebrachtt aan de RvC
C. Daarbij wo
ordt rekeningg gehouden met
m de
p
profielschetss van de besttuurder. De g
gronden waa
arop de RvC tot zijn besluuit is gekome
en
w
worden in he
et besluit tot herbenoemin
ng vermeld.
8.
D
De gevolgde
e procedure van
v werving, selectie en (her)benoem
ming van het Bestuur worrdt in het
vverslag van de
d RvC vera
antwoord.
eringen en be
esluitvorming
g (artikel 14)
Vergade
1.
IIn aanvulling
g op het bepa
aalde in artikkelen 19 tot en
e met 23 van de Statuteen geldt ten aanzien
a
vvan de verga
adering en be
esluitvorming
g van de RvC
C het bepaallde in dit artikkel 14.
2.
D
De Voorzitter draagt voor het begin vvan het jaar zorg
z
voor een
n vergaderscchema voor de
d RvC.
3.
D
De vergaderringen van de
e RvC worde
en opgeroepe
en op de wijz
ze zoals beppaald in artike
el 20 van
d
de Statuten. In afwijking hiervan roep
pt de voorzitter van de Rv
vC de vergaddering bijeen
n, in de
g
gevallen waa
arin de RvC zonder
z
het B
Bestuur verga
adert.
4.
IIeder lid van de RvC woo
ont de vergad
deringen van
n de RvC bij. Indien ledenn van de RvC
C
ffrequent afwezig zijn op vergaderinge
v
en, worden zij
z daarop aangesproken door de voo
orzitter
vvan de RvC en wordt hie
ervan melding
g gemaakt in
n het verslag van de RvC
C.
5.
IIndien twee of
o meer lede
en van de RvvC het nodig achten dat een
e vergaderring wordt ge
ehouden,
d
dan kunnen zij de voorzittter van de R
RvC schriftelijk en onder nauwkeurige
n
e opgave van
n de te
b
behandelen punten verzo
oeken een ve
ergadering bijeen
b
te roep
pen. Geeft dee voorzitter aan
a een
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6.

7.

8.

9.

10.

d
dergelijk verzzoek niet bin
nnen veertien
n dagen gevo
olg, dan zijn de verzoekeers bevoegd zelf een
vvergadering bijeen te roe
epen op de w
wijze waarop de voorzitter een vergaddering bijeenroept.
D
De besluitvorming in verg
gaderingen m
met betrekkin
ng tot de hierna genoemdde punten wordt niet
b
bijgewoond door
d
het Bes
stuur:
a
a. de beoord
deling van he
et functionerren van het Bestuur
B
en de
e conclusiess die hieraan moeten
worden verbonden;
b
b. de beoord
deling van he
et functionerren van de RvC
R en zijn individuele ledden, alsmede
e zijn
afzonderlijke commiss
sies. En de cconclusies diie hieraan moeten wordeen verbonden
n;
cc. het gewenste profiel, de samenste
elling en com
mpetentie van
n het Bestuuur; en
d
d. (potentiële) tegenstrijd
dige belange
en en onvere
enigbaarhede
en van het B estuur.
D
De RvC verg
gadert ten miinste één ma
aal per jaar over
o
de volge
ende onderw
werpen:
a
a. de begrotting;
b
b. de conceptjaarstukken en het acccountantsvers
slag;
cc. de invullin
ng maatscha
appelijke taakk en positie van
v de Stichtting en de sttrategie en ris
sico’s
verbonde
en aan de onderneming;
d
d. de onderw
werpen verm
meld in lid 7 o
onder a. b. en c.
O
Om rechtsge
eldige besluitten te nemen
n dient tenmiinste een derde deel, maaar niet meerr dan de
h
helft van de leden te zijn benoemd op
p grond van het bepaalde
e in artikel 111 lid 2 tot en met 7
vvan de statutten.
B
Blijkt ter verg
gadering het vereiste aan
ntal leden om
m rechtsgeldige besluitenn te nemen niet
a
aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk b
binnen twee weken
w
een nieuwe vergaadering
b
bijeengeroep
pen. De dan aanwezige le
eden kunnen
n ter vergade
ering rechtsggeldige beslu
uiten
n
nemen onge
eacht het aan
ntal aanwezig
ge leden van
n de RvC.
D
De bestuursssecretaris ve
erzorgt de no
otulen van de
e vergadering
g. In de regeel zullen deze
e worden
vvastgesteld tijdens
t
de ee
erstvolgende vergadering
g. Indien echtter alle ledenn van de RvC
C met de
iinhoud van de
d notulen instemmen, ka
an de vastste
elling daarva
an ook eerdeer plaatsvinde
en. De
n
notulen word
den ten blijke
e van hun vasststelling gettekend door de voorzitterr en een and
der lid
vvan de RvC.
D
De notulen zullen
z
beknop
pt doch adeq
quaat de ter vergadering
v
behandelde onderwerpe
en,
sstandpunten, overweging
gen en beslu
uiten weergev
ven op zodanige wijze, ddat voor niet ter
t
vvergadering aanwezige le
eden van de
e RvC en/of het
h Bestuur een
e duidelijk en volledig beeld
b
w
wordt gegeve
en van het, voor
v
zover re
elevant, ter vergadering
v
besprokene.
b
De notulen van
v de
vvergadering zijn vertrouw
welijk voor de
erden. Bij de notulen wordt een apartee besluitenlijjst
g
gevoegd, uitd
drukkelijk blijjk gevende vvan de ter ve
ergadering ge
enomen en ggoedgekeurd
de
b
besluiten. De
e besluiten worden
w
genum
mmerd.

m het Besttuur (artikel 15)
1
Informattievoorziening en relatie met
1.
D
De RvC en zijn
z afzonderlijke leden he
ebben een eigen
e
verantw
woordelijkhei d om ervoorr te
zzorgen dat zij beschikken
n over de voo
or de uitoefe
ening van hun
n taak relevaante informattie van
h
het Bestuur, externe acco
ountant en/o
of derden.
2.
D
De RvC kan met in achtn
neming van a
artikel 18 lid 3 van de Sta
atuten op kossten van de Stichting
S
iinformatie inw
winnen bij fu
unctionarisse
en en externe
e adviseurs van
v de Stichtting, alsmede
e kan de
R
RvC deze pe
ersonen uitno
odigen bij ve
ergaderingen van de RvC
C. Het Bestuuur wordt hierv
van op
d
de hoogte ge
esteld.
3.
D
De RvC is be
evoegd met het Bestuur nadere afsprraken te mak
ken over de
iinformatievoo
orziening, on
nder andere qua omvang
g, presentatie
e en frequenttie.
4.
O
Ontvangt een lid van de RvC uit ande
ere bron dan
n het Bestuurr of de RvC innformatie of signalen
d
die in het kad
der van het toezicht
t
van belang zijn, dan brengt hij
h deze inform
rmatie zo spo
oedig
m
mogelijk ter kennis
k
van de
d voorzitter, die vervolge
ens de RvC op
o de hoogtee zal stellen.
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Externe accountant (artikel
(
16)
1.
D
De externe accountant
a
va
an de Stichtiing wordt benoemd en on
ntheven doorr de RvC. He
et
B
Bestuur word
dt tijdig in de gelegenheid
d gebracht hierover advie
es uit te brenngen. De RvC
C stelt
h
het honorariu
um van de ex
xterne accou
untant vast.
2.
D
De RvC beno
oemt de exte
erne accounttant (kantoorr) voor een periode
p
van m
maximaal tien jaar.
V
Voor een corrporatie die gekwalificeer
g
rd wordt als Organisatie van
v Openbaaar Belang (O
OOB)
g
gelden de vig
gerende bep
palingen uit d
de wet- en re
egelgeving va
an toepassin g op kantoorrroulatie
vvoor accounttantsorganisaties. De acccountant in persoon
p
word
dt benoemd voor de perio
ode van
m
maximaal vijf jaar.
3.
D
De selectieprocedure van
n de externe
e accountant en de reden
nen die aan dde wisseling ten
g
grondslag lig
ggen worden toegelicht in
n het verslag van de RvC
C.
4.
D
De RvC ziet toe op de co
ontrolewerkza
aamheden van
v de extern
ne accountannt. Daarbij wordt het
vvigerende acccountantsprrotocol voor w
woningcorpo
oraties gehan
nteerd.
5.
D
De externe accountant
a
ve
erricht naastt controlewerrkzaamheden geen andeere werkzaam
mheden
vvoor de Stich
hting of haar verbindinge
en. Dit geldt ook
o voor and
dere onderdeelen uit het ne
etwerk
vvan de exterrne accounta
ant indien de externe acco
ountant onde
erdeel uitmaaakt van een netwerk.
6.
E
Een tegenstrrijdig belang ten aanzien van de externe accounta
ant van de S
Stichting besttaat
iindien de RvvC heeft geoo
ordeeld dat e
een tegenstrijdig belang bestaat,
b
of g eacht wordt te
b
bestaan.
7.
E
Een (potentie
eel) tegenstrrijdig belang van de exterrne accounta
ant wordt tersstond na ontdekking
g
gemeld aan de voorzitterr van de RvC
C. De externe
e accountantt, en de RvC
C verschaffen
n hierover
a
alle relevante
e informatie aan de voorzzitter van de RvC. De Rv
vC beoordeeeld of er daad
dwerkelijk
e
een tegenstrrijdig belang is als gevolg
g waarvan de
e aanstelling van de exterrne accounta
ant moet
w
worden hero
overwogen off andere maa
atregelen die
enen te worden getroffen teneinde he
et
ttegenstrijdig belang onge
edaan te makken. De voorrzitter van de
e RvC ziet errop toe dat deze
m
maatregelen worden gep
publiceerd in het verslag van de RvC onder vermeelding van he
et
ttegenstrijdig belang.
8.
D
De contacten
n tussen de RvC
R en de e
externe accou
untant lopen via de voorzzitter van de
a
auditcommisssie.
9.
D
De externe accountant
a
en auditcomm
missie worden betrokken bij het opsteellen van het
w
werkplan van
n de controle
e.
10.
D
De externe accountant
a
ra
apporteert aa
an de RvC en het Bestuu
ur over zijn bbevindingen
b
betreffende het
h onderzoe
ek van de jaa
arrekening.
11.
D
De externe accountant
a
woont
w
het van
n belang zijnde gedeelte van de vergaaderingen va
an de
R
RvC bij waarrin de jaarrek
kening wordtt besproken en/of
e
vastgesteld. De extterne accoun
ntant
o
ontvangt tijdiig de financië
ële informatie
e die ten gro
ondslag ligt aan de vaststtelling van de
e
jjaarrekening en wordt in de gelegenh
heid gesteld om
o op alle in
nformatie te rreageren.
12.
D
De externe accountant
a
ka
an over zijn vverklaring om
mtrent de getrouwheid vaan de jaarrek
kening
w
worden bevrraagd door de RvC.
13.
D
De auditcom
mmissie (en het
h Bestuur) rrapporteren jaarlijks
j
afzo
onderlijk aan de RvC over de
o
ontwikkelinge
en in de rela
atie met de exxterne accou
untant, waaro
onder in het bijzonder zijn
o
onafhankelijkkheid (met in
nbegrip van h
het verrichten
n van niet-co
ontrolewerkzaaamheden voor
v
de
S
Stichting doo
or hetzelfde kantoor).
k
Me
ede op grond hiervan bes
sluit de RvC dde (her)beno
oeming
vvan een exte
erne accounttant.
14.
D
De RvC beoo
ordeelt of en
n hoe de exte
erne accounttant wordt be
etrokken bij dde (toetsing van
v de)
iinhoud en pu
ublicatie van (financiële) vverantwoord
dingen, anders dan de jaaarrekening.
15.
D
De RvC spre
eekt zich uit over
o
de wensselijkheid van uitvoering van de evenntueel door de
a
accountant in
n het accoun
ntantsverslag
g gedane aan
nbevelingen en ziet eropp toe dat deze
e ook
d
daadwerkelijk door het Bestuur worde
en opgevolgd.
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16.

D
De auditcom
mmissie (en het
h Bestuur) m
maken iederr ten minste eenmaal
e
in dde vier jaar een
g
grondige beo
oordeling van
n het function
neren van de
e externe acc
countant. Dee beoordeling
g wordt
b
besproken in
n de vergade
ering van de RvC en de belangrijkste
b
conclusies w
worden verm
meld in
h
het verslag van
v de RvC.

n extern overrleg (artikel 17)
1
Intern en
1.
D
De RvC oriënteert zich re
egelmatig ovver wat er onder de betrokken gemeeente,
H
Huurdersorganisaties en andere bela
anghebbende
en leeft en le
egt aan die bbelanghebben
nden
p
periodiek verrantwoording
g af over de w
wijze waarop
p de RvC toe
ezicht heeft ggehouden. In
n het
vverslag van de
d RvC word
dt hiervan me
elding gemaa
akt.
2.
IIeder jaar za
al de RvC een
n schema op
pstellen voorr het bijwonen door één oof meer van zijn
z leden
vvan de (overrleg)vergaderingen van d
de ondernemingsraad voo
or zover dezee
o
overlegverga
aderingen do
oor die leden moeten worrden bijgewo
oond op gronnd van de we
et of
kkrachtens ee
en overeenko
omst met de ondernemin
ngsraad. In deze vergadeeringen wordt overleg
g
gevoerd over de algemen
ne gang van zaken binne
en de Stichtin
ng en de vooorstellen als bedoeld
iin artikel 25 lid
l 1 van de Wet
W op de on
ndernemings
sraden.
3.
D
De RvC wijstt uit zijn lede
en een veran twoordelijke aan voor he
et onderhoudden en coördineren
vvan de conta
acten met de
e ondernemin
ngsraad. Indiien een lid va
an de RvC w
wordt uitgeno
odigd
vvoor het bijw
wonen van ee
en vergaderin
ng met de on
ndernemings
sraad, zal hij een dergelijke
u
uitnodiging uitsluitend
u
ac
ccepteren na voorafgaand
d overleg me
et de voorzittter. Indien he
et
vverantwoordelijke lid van de RvC daa
artoe aanleid
ding ziet, nee
emt hij contacct op met de
vvoorzitter van de onderne
emingsraad.
4.
IIndien het Be
estuur voor een
e voorstel zowel de go
oedkeuring va
an de RvC aals een advies en/of
iinstemming van
v de ondernemingsraa
ad behoeft, zal
z het voorsttel eerst aan de
o
onderneming
gsraad worde
en voorgeleg
gd. Vervolgens zal het Be
estuur het vooorstel ter
g
goedkeuring aan de RvC
C voorleggen onder vermelding van het verkregenn advies of de
vverkregen instemming va
an de ondern
nemingsraad
d.
5.
IIndien het Be
estuur voor een
e voorstel zowel de go
oedkeuring va
an de RvC aals een advies en/of
iinstemming van
v de Huurd
dersorganisa
atie behoeft, zal het voorstel eerst aaan de
H
Huurdersorganisaties wo
orden voorge
elegd. Vervolgens zal hett Bestuur hett voorstel ter
g
goedkeuring aan de RvC
C voorleggen onder vermelding van het verkregenn advies of ve
erkregen
iinstemming van
v de Huurd
dersorganisa
aties.
6.
H
Het Bestuur informeert de RvC over d
de relevante
e onderwerpe
en die aan dee orde zijn ge
eweest
ttijdens het ovverleg met de Huurderso
organisaties en
e de ondern
nemingsraadd.
7.
T
Ten minste eenmaal
e
per jaar vindt err een overleg
g plaats tusse
en de Huurdeersorganisatties en
((een vertege
enwoordiging
g van) de RvC
C over de alg
gemene gang van zakenn van de Stichting,
ttenzij de Huu
urdersorganisaties besluiiten dat hiera
aan geen toe
epassing behhoeft te word
den
g
gegeven.
en (artikel 18
8)
Conflicte
1.
IIngeval er na
aar vaststellin
ng van het B
Bestuur en/off de RvC sprake is van eeen
o
onverenigbaarheid van standpunten
s
ttussen het Bestuur
B
en de
e RvC, zullenn het Bestuur en de
vvoorzitter van de RvC tra
achten in goe
ed onderling overleg een oplossing tee bewerkstellligen.
E
Een voorstel tot een derg
gelijke oplosssing wordt in
n de RvC in stemming
s
geebracht.
2.
H
Het Bestuur en de voorziitter van de R
RvC zullen, al
a dan niet on
ndersteund ddoor een
o
onafhankelijkke derde, ten
n minste drie
emaal met elk
kaar overleggen, tenzij ziij eerder tot
o
overeenstem
mming zijn ge
ekomen overr een oplossing. Tussen twee
t
overleggvergadering
gen
zzullen ten miinste vier we
eekdagen ligg
gen, de dage
en van de ov
verlegvergadeeringen niet
m
meegerekend.
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3.

4.

IIngeval het overleg
o
niet binnen
b
twee maanden he
eeft geleid tot een oplosssing van
o
onverenigbaarheid van in
nzichten, kan
n de voorzitte
er van de Rv
vC besluiten het geschil voor
v
te
lleggen aan een
e mediatorr, die, op verrzoek van de
e voorzitter va
an de RvC g ehoord het Bestuur,
B
e
een (al dan niet)
n
bindend
d advies uitbrrengt. Het Be
estuur n lede
en van de RvvC verstrekke
en de
a
adviseur alle
e relevante en gewenste informatie
IIn conflicten tussen het Bestuur
B
en ee
en lid van de
e RvC bemiddeld de voorrzitter van de
e RvC,
o
of, ingeval de
e voorzitter zelf
z partij is b
bij het conflic
ct, de vice-voorzitter.

woording en evaluatie
e
(arttikel 19)
Verantw
1.
D
De RvC maa
akt jaarlijks na afloop van
n het boekjaa
ar een verslag van de RvvC, betreffend
de zijn
ffunctioneren en zijn werk
kzaamheden , dat in het ja
aarverslag va
an de Stichti ng wordt
g
gepubliceerd
d.
2.
C
Conform hett bepaalde in de Wet, wo rdt in het jaa
arverslag:
a
a. een opga
ave van de ne
evenfunctiess van het Bes
stuur en van leden van d e RvC opgenomen;
b
b. een afzon
nderlijk versla
ag van de RvvC opgenom
men van de wijze
w
waarop in het jaarve
erslag
toepassin
ng is gegeven aan het be
epaalde bij en
n krachtens de
d artikelen 226, 31, eerstte en
tweede lid
d, en 35, derrde lid van de
e Wet, en va
an de nalevin
ng in dat versslagjaar van het
bepaalde
e bij en krachtens artikel 3
30 van de Wet;
W
cc. afzonderlijk verslag ge
edaan ten aa
anzien van de
d verbonden
n onderneminngen ten aan
nzien
unten.
van bovenstaande pu
3.
C
Conform hett bepaalde in de Governa
ancecode, wo
ordt in het jaarverslag:
 een same
envatting opg
genomen uit het verslag dat het Bestuur aan de R
RvC uitbreng
gt over
ingediend
de klachten bij
b toegelaten
n instelling (b
bepaling 1.5 Governanceecode);
 melding gemaakt
g
van de in het ve
erslagjaar behaalde PE-p
punten van zoowel het Bes
stuur als
de RvC (b
bepaling 1.8 Governance
ecode);
 door het Bestuur
B
gera
apporteerd ovver de gerea
aliseerde maatschappelijkke, operation
nele en
financiële
e resultaten van
v de toege
elaten instelling. Daarbij wordt
w
ook aaandacht gege
even aan
de doelmatigheid van de toegelate
en instelling (efficiëntie) en
e de mate w
waarin de toe
egelaten
aar maatscha
appelijke taa
ak op langere
e termijn te vvervullen
instelling in staat is ha
(continuïtteit). (bepalin
ng 2.3 Goverrnancecode);;
 het beloningsbeleid, inclusief de b
beloning van het Bestuur gepubliceerrd (bepaling 3.5
3
ncecode);
Governan
 door de RvC
R gerappo
orteerd over h
het proces va
an de jaarlijk
kse beoordel ing van het Bestuur
B
(bepaling 3.9 Governa
ancecode);
 door de RvC
R een vers
slag van de w
werkzaamhe
eden in dat ve
erslagjaar geepubliceerd (bepaling
(
3.14 Governancecode
e);
 de honore
ering van led
den van de R
RvC vermeld (bepaling 3.15 Governanncecode);
 de gevolg
gde procedurre van wervin
ng en selectie van leden van het Besstuur en RvC
C
verantwoord (bepaling
g 3.17 Gove rnancecode));
 het rooste
er van aftreden van de R
RvC gepublice
eerd (bepalin
ng 3.19 Goveernancecode
e);
 de vastste
elling van de
e RvC of de l eden van de
e RvC onafha
ankelijk toeziicht kunnen houden
gemeld (b
bepaling 3.17
7 Governanccecode);
 de samen
nstelling, het aantal verga
aderingen en
n de belangrijkste onderw
werpen die op de
agenda stonden
s
verm
meld (bepalin g 3.29 Gove
ernancecode);
 aan de dialoog met be
elanghebben
nde partijen ruim
r
aandacht besteed (aartikel 4.8
ncecode);
Governan
 door het Bestuur
B
vera
antwoording a
afgelegd ove
er de risico’s die het Besttuur in kaart heeft
gebracht die verband houden mett de activiteitten van de Stichting en h et beleid voo
or het
en van die ris
sico’s (bepali ng 5.1 Gove
ernancecode);
beheerse
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4.

5.
6.

 het selecttieproces van de externe
e accountant door de RvC
C toegelicht, alsmede de redenen
die aan de wisseling van
v externe a
t grondslag
g liggen (beppaling 5.8
accountant ten
ncecode);
Governan
 melding gemaakt
g
van de belangrijjkste conclus
sies door de RvC omtrennt de beoorde
eling van
het functioneren van de
d externe a
accountant (b
bepaling 5.11
1 Governanccecode).
IIn het verslag
g van de RvC
C wordt voorrts melding gedaan
g
van het
h geslacht,, de leeftijd, de
d
h
hoofdfunctie, nevenfuncties (inclusieff andere com
mmissariaten), het tijdstipp van benoem
ming en
e
eventuele he
erbenoeming
g, en de lope nde zittingste
ermijn van de afzonderlij ke leden van
n de
R
RvC.
D
De RvC evallueert zijn fun
nctioneren e
en dat van zijn individuele
e leden ten m
minste jaarlijk
ks buiten
d
de aanwezig
gheid van hett Bestuur en informeert het
h Bestuur over
o
de uitkom
msten hierva
an.
D
De RvC beoo
ordeelt jaarlijjks het funct ioneren van het Bestuur en rapporteeert over het proces
p
e
en de resulta
aten hiervan in het versla
ag van de Rv
vC.

er (artikel 20)
Controlle
1.
D
De controllerr heeft een vertrouwelijke
e functie en kan
k direct en
n rechtstreekss aan de voo
orzitter
vvan de RvC rapporteren.
2.
D
De RvC word
dt geïnforme
eerd over de voorgenome
en benoemin
ng van een coontroller.
3.
D
De RvC dien
nt goedkeurin
ng te verlene
en aan een voorgenomen
n besluit van het Bestuur tot
b
benoeming van
v een conttroller.
houding (artikel 21)
Geheimh
1.
IIeder lid van de RvC dien
nt ten aanzie
en van alle in
nformatie en documentatiie verkregen in het
kkader van zijjn commissa
ariaat de nod ige discretie en, waar het vertrouwelijijke informatiie betreft,
g
geheimhouding te betrac
chten. Leden van de RvC
C zullen geen
n vertrouwelijjke informatie
e buiten
d
de kring van de RvC of het
h Bestuur b
brengen of op
p andere wijz
ze openbaarr maken, tenz
zij is
vvastgesteld dat
d deze info
ormatie door de Stichting is geopenba
aard of op anndere wijze ter
b
beschikking van het publiek is gekom
men. Deze ve
erplichting strrekt zich medde uit over de
p
periode na beëindiging
b
van het comm
missariaat.
alingen (artikkel 22)
Slotbepa
1.
IIndien een va
an de bepalingen uit dit rreglement nie
et of niet langer geldig iss, tast dit de
g
geldigheid va
an de overige
e bepalingen
n niet aan. De
D RvC zal de
e ongeldige bbepalingen
vvervangen door geldige bepalingen
b
w
waarvan het effect, gelet op de inhoudd en strekkin
ng
d
daarvan zove
eel mogelijk overeenstem
mt met dat va
an de ongeld
dige bepalinggen.
2.
D
De wijziging van dit regle
ement gesch ied bij besluiit van de RvC
C. Van een ddergelijk besluit wordt
m
melding gem
maakt in het verslag
v
van d
de RvC.
3.
M
Met het aanvvaarden van de (her)beno
c
van de toeg elaten instelling
oeming als commissaris
vverklaart betrokkene zich
h te conforme
eren aan de statuten en geldende
g
regglementen va
an de
ttoegelaten in
nstelling.
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