
 

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN 
ex artikel 24, lid 1 van de statuten van 

Stichting Casade 
 

Artikel 1 - Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Stichting: Stichting Casade, gevestigd te Waalwijk, kantoorhou-

dende aan het Vredesplein 5 te 5142 RA Waalwijk 
  
Raad van commissarissen: De raad van commissarissen van de stichting als be-

doeld in artikel 12 e.v. van de statuten van de stich-
ting 

  
Bestuur: Het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 5 

e.v. van de statuten van de stichting 

  
Dochtermaatschappij: Een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld 

in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
  
Ondernemingsraad: Het in het kader van de Wet op de ondernemingsra-

den ingestelde overlegorgaan 
  
(Gezamenlijke) huurdersorganisa-

ties:  
Het conform de Woningwet en de Wet op het overleg 
huurders verhuurder ingestelde collectief overlegor-
gaan huurder/verhuurder 

  
Maatschappelijke adviesraad: De adviesraad zoals bedoeld in artikel 27 lid 3 van de 

statuten van de Stichting 
  
In functie zijnde commissarissen: In de raad van commissarissen zitting hebbende 

commissarissen, die niet geschorst zijn. 

 
Artikel 2 - Functie reglement 
1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke de raad van commissarissen bij de uit-

oefening van zijn taak in verhouding tot de stichting en het bestuur dient na te leven, 
zulks ter aanvulling op het bepaalde in de statuten van de stichting. 

2. De onderhavige bepalingen vormen derhalve een nadere uitwerking van zowel de 
rechtspersonenrechtelijke verhouding tussen de stichting en de raad van commissaris-
sen als van de tussen de raad van commissarissen en het bestuur bestaande verhou-
ding. Voorts wordt in dit reglement de onderlinge verhouding tussen de leden van de 
raad van commissarissen nader uitgewerkt. 

3. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen in zijn vergadering van 
8 november 2016. Door ondertekening verklaart het bestuur met de daarin opgenomen 
bepalingen akkoord te gaan. 

4. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de raad van commissarissen, 
nadat daarover door de raad van commissarissen overleg is gevoerd met het bestuur. 

5. Met de organisatie(s) die op basis van de Woningwet en zoals verwoord in artikel 13, 
lid 3 van de statuten, recht hebben op het doen van voordrachten voor de raad van 
commissarissen, wordt het profiel besproken alvorens het door de raad van commissa-
rissen wordt vastgesteld. 

6. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de statu-
ten van de stichting. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal de raad van 



 

commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de algemene begin-
selen van governance. Tevens onderschrijven de raad van commissarissen en het be-
stuur de principes van de Governancecode Woningcorporaties 2015, die als bijlage A 
bij dit reglement is gevoegd. Daar waar van deze code wordt afgeweken, wordt dit uit-
gelegd. 

7. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad 
van commissarissen in het jaarverslag van de stichting. 

 
Artikel 3 - Omvang raad van commissarissen 
1. Conform artikel 12, lid 2 en lid 3 van de statuten van de stichting bestaat de raad van 

commissarissen thans uit zeven personen.  
 
Artikel 4 - Informatieverstrekking 
2. Het bestuur doet de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens 

taak noodzakelijke gegevens toekomen.. De raad van commissarissen maakt met het 
bestuur nadere afspraken over de informatievoorziening aan de raad van commissaris-
sen, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie ervan. 

3. Onverminderd het voorgaande, zal het bestuur de raad van commissarissen naast de 
jaarlijkse verslaggeving als in de statuten geregeld, regelmatig op de hoogte houden 
van de gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden dochtermaat-
schappijen (ondernemingen). 

4. Met name zal het bestuur de raad van commissarissen op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en van de voor de stichting be-
langrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert. 

5. Informatieverstrekking zoals bedoeld in het vorige lid zal steeds moeten plaatsvinden, 
zodra het bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts in ieder geval te 
geschieden indien de voorzitter van de raad van commissarissen daarom verzoekt. 

6. Periodiek zal het bestuur de raad van commissarissen een schriftelijke tussentijdse 
rapportage (periodieke rapportage) verstrekken, waarin zowel op alle relevante gebie-
den waarop zij werkzaam is alsmede met betrekking tot de werkorganisatie de ontwik-
kelingen van de stichting en haar dochtermaatschappijen worden weergegeven. Deze 
rapportage zal steeds in een te houden vergadering van de raad van commissarissen 
worden besproken. Naast de periodieke rapportage zal het bestuur de raad van com-
missarissen periodiek informeren over realisering van de strategie en realisering van 
de ondernemingsdoelstellingen van de stichting en de interne beheersystematiek, als-
mede de risico’s van de stichting en haar dochtermaatschappijen in beeld brengen. 

7. De raad van commissarissen ontvangt het jaarlijks verslag van de geschillencommissie 
vóór het moment dat het jaarverslag van de stichting wordt vastgesteld. 

8. Zowel de raad van commissarissen als het bestuur streven ernaar elkaar niet voor ver-
rassingen te stellen (principe van no-surprise). 

 
Artikel 5 - Benoeming, remuneratie, schorsing en ontslag leden van het bestuur 
1. De raad van commissarissen benoemt de leden van het bestuur voor een periode van 

maximaal vier jaar, waarbij herbenoeming telkens voor een periode van (maximaal) 
vier jaar kan plaatsvinden. Bij een vacature binnen het bestuur wordt de onderne-
mingsraad van de stichting voor aanvang van de wervingsperiode gehoord door de 
raad van commissarissen. De ondernemingsraad heeft conform artikel 30 van de Wet 
op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht bij de benoeming van leden van het be-
stuur. 

2. Volgens het huidige organisatiemodel bestaat het bestuur uit één persoon. Indien de 
raad van commissarissen van opvatting is dat het aantal bestuurders moet worden ge-
wijzigd, treedt hij daarover in overleg met de zittende bestuurder alvorens een besluit 
te nemen 



 

3. Indien de raad van commissarissen in een vacature van de bestuurder moet voorzien, 
stelt de raad van commissarissen schriftelijk een profiel vast alvorens een kandidaat te 
werven en te benoemen. De raad van commissarissen pleegt daarbij overleg met het 
managementteam, de ondernemingsraad en de (gezamenlijke) huurdersorganisaties. 

4. De raad van commissarissen zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de 
bestuurder. 

5. De wijze waarop de beoordeling en de beloning van de bestuurder plaatsvindt, is gere-
geld in het reglement van de remuneratiecommissie. 

6. Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van de statuten van de stichting is 
de raad van commissarissen bevoegd leden van het bestuur te schorsen en/of te ont-
slaan. 

7. Voordat het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld, wordt de ondernemings-
raad van de stichting door de raad van commissarissen gehoord. Conform artikel 30 
WOR heeft de ondernemingsraad in deze adviesrecht. 
Daarnaast zal de raad van commissarissen overleg plegen met de overige leden van 
het managementteam. 

8. De raad van commissarissen neemt een met redenen omkleed besluit over de schor-
sing of ontslag van leden van het bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter van de 
raad van commissarissen op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangeteken-
de) verzending aan betrokkene en ter kennisname aan de ondernemingsraad. 

9. Op grond van artikel 8, lid 4 van de statuten kán – bij ontstentenis of belet van alle le-
den van het bestuur - de raad van commissarissen een lid van de raad van commissa-
rissen aanwijzen als tijdelijk waarnemer van het bestuur. Een dergelijke aanwijzing kan 
een periode beslaan van maximaal 31 dagen. 

10. Het lid van de raad van commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en 
ontstentenis van het bestuur treedt voor deze periode uit de raad van commissarissen 
om de bestuurstaak op zich te nemen.  

 
Artikel 6 - Profiel en verkiezing leden raad van commissarissen  
1. De raad van commissarissen dient te voldoen aan het profiel, zoals neergelegd in de 

“Profielschets raad van commissarissen”. Voor de voorzitter van de raad van commis-
sarissen wordt een separate profielschets opgesteld. De profielschetsen zijn als bijlage 
B bij dit reglement gevoegd. 

2. De raad van commissarissen is aanspreekbaar op de kwaliteiten en kwaliteitseisen van 
zijn (individuele) leden. 

3. Bij het ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen wordt de procedure 
gevolgd, zoals neergelegd in artikel 9 van dit reglement. 

 
Artikel 7 - Taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen 
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten heeft de raad van commis-

sarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming(en). De raad 
van commissarissen neemt daarbij het toezichtskader in acht dat als bijlage C bij dit 
reglement is gevoegd. 

2. De raad van commissarissen staat onder leiding van de voorzitter van de raad van 
commissarissen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de raad van commissa-
rissen vindt vervanging plaats door de vice-voorzitter. De raad van commissarissen 
fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat 
alle leden van de raad van commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor be-
sluiten die genomen worden in de raad van commissarissen, ook als zij zich in verga-
dering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. 

3. De wijze waarop de governance woningcorporaties wordt toegepast door de stichting 
(“pas toe of leg uit”) is door de raad van commissarissen beschreven in de governance-
tabel die als bijlage D bij dit reglement is gevoegd. 



 

4. (Een afvaardiging van) de raad van commissarissen overlegt ten minste één keer per 
jaar met de ondernemingsraad, de (gezamenlijke) huurdersorganisaties, de maat-
schappelijke adviesraad, het voltallige managementteam en met de functionaris die be-
last is met de interne controle. In artikel 19 van dit Reglement zijn hiervoor nadere ka-
ders geschetst. 

 
Artikel 8 - Onverenigbaarheden 
1. De onverenigbaarheden van leden van de raad van commissarissen zijn neergelegd in 

artikel 14 van de statuten van de stichting.  
2. In aanvulling op artikel 14 lid 1, sub k van de statuten wordt het lidmaatschap van de 

maatschappelijke adviesraad ook als onverenigbaar gezien. 
3. In artikel 14, lid, sub g van de statuten wordt gedoeld op het feitelijke werkgebied. Het 

feitelijke werkgebied is vastgelegd in het reglement zoals bedoeld in artikel 5, lid 9 van 
de statuten. 

4. Ieder lid van de raad van commissarissen en de bestuurder die een (schijn van) onver-
enigbaarheid voorziet, als genoemd in artikel 14 van de statuten van de stichting of een 
anderszins tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van de raad van commis-
sarissen, dient hiervan via de voorzitter de raad van commissarissen onverwijld in ken-
nis te stellen. 

5. Nadat de voorzitter van de raad van commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld 
in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de raad van com-
missarissen elk afzonderlijk consulteren. 
Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor 
zichzelf voorziet, zal hij de waarnemend voorzitter hiervan in kennis stellen, naar aan-
leiding waarvan de waarnemend voorzitter de overige leden van de raad van commis-
sarissen elk afzonderlijk zal consulteren. 

4. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele 
onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing kan worden gevonden, werkt het 
desbetreffende lid van de raad van commissarissen aan die oplossing mee. 

5. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een méér dan 
incidentele onverenigbaarheid dient het desbetreffende lid van de raad van commissa-
rissen af te treden. 

6. In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de 
raad van commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat 
om de eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van 
de raad van commissarissen en daarnaar zal handelen. 

7. Ieder lid van de raad van commissarissen meldt het voornemen om een mogelijk rele-
vante nevenfunctie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen aan de raad van commis-
sarissen. 

 
Artikel 9 - Benoeming leden raad van commissarissen  
1. De profielschets van de leden van de raad van commissarissen wordt in ieder geval op 

de website van de stichting geplaatst.  
2. De kandidaatstelling voor een lid van de raad van commissarissen dient schriftelijk te 

geschieden onder vermelding van het curriculum vitae van de kandidaat en een verkla-
ring van de betrokken kandidaat dat deze de kandidaatstelling aanvaardt. 

3. In geval de vacature de zetel in de raad van commissarissen betreft waarvoor de (ge-
zamenlijke) huurdersorganisaties voordrachtsrecht hebben, brengt de raad van com-
missarissen de (gezamenlijke) huurdersorganisaties daarvan tijdig op de hoogte en 
stelt hen in kennis van de profielschets waaraan de kandidaat c.q. kandidaten moeten 
voldoen. De procedure voor de werving en selectie van kandidaten wegens deze vaca-
ture in de raad van commissarissen verloopt overeenkomstig hetgeen daarover is be-
paald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de (gezamenlijke) 
huurdersorganisaties. 



 

4. De in lid 3 bedoelde bindende voordracht dient op een zodanig tijdstip te worden ge-
daan dat deze bij de oproeping voor de vergadering waarin de benoeming zal plaats-
vinden, kan worden vermeld. Het bestuur stelt betrokkene(n) tijdig op de hoogte dat zij 
een bindende voordracht kunnen doen. De bindende voordracht als bedoeld in lid 3 
dient binnen twee maanden na dagtekening van de in lid 3 bedoelde uitnodiging te 
worden gedaan.  

5. De raad van commissarissen toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde 
profielschets. 

6. Voldoet de bindende voordracht als bedoeld in lid 3 niet aan de profielschets of wordt 
de voordracht niet binnen de in lid 4 genoemde termijn gedaan, dan worden de (geza-
menlijke) huurdersorganisaties opnieuw in de gelegenheid gesteld een bindende voor-
dracht te doen met inachtneming van het hiervoor bepaalde.  

7. Benoemingen van leden van de raad van commissarissen worden gepubliceerd in het 
jaarverslag van de stichting. 

 
Artikel 10 - Aftreden leden raad van commissarissen  
1. Op grond van artikel 13 lid 2 van de statuten kan een lid van de raad van commissaris-

sen eenmaal worden herbenoemd.  
2. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden op. Leden van de raad van 

commissarissen treden af tijdens de laatste vergadering voorafgaande aan het tijdstip 
waarop hun benoeming verstrijkt.  

3. Het rooster van aftreden wordt in ieder geval op de website van de stichting geplaatst.  
 
Artikel 11 - Schorsing en ontslag leden raad van commissarissen  
1. Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 15 van de statuten van de stichting is de 

raad van commissarissen bevoegd om leden van de raad van commissarissen te 
schorsen en/of te ontslaan. 

2. Met betrekking tot schorsing en/of ontslag van een lid van de raad van commissarissen 
is – met inachtneming van het in de artikelen 15 van de statuten van stichting bepaalde 
- artikel 5 lid 6 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. Voor “het bestuur” 
dient gelezen te worden “de raad van commissarissen”. 

 
Artikel 12 - Vergaderingen raad van commissarissen 
1. Ten minste vier keer per jaar wordt één vergadering gehouden. Ten behoeve van de 

vergaderingen van de raad van commissarissen wordt een jaarkalender opgesteld 
overeenkomstig het model dat als bijlage E bij dit reglement is gevoegd. 

2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht. 
3. Wanneer één of meer van de leden van de raad van commissarissen het nodig acht 

(en) dat een vergadering wordt gehouden kan hij/kunnen zij de voorzitter schriftelijk en 
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering 
bijeen te roepen. 
Wordt binnen twee weken na een dergelijk verzoek geen vergadering gehouden, dan is 
de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de 
voorzitter gebruikelijk een vergadering bijeen roept. 
 

Artikel 13 - Oproeping en aanwezigheid bestuur 
1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 12 de vergadering door één 

of meer leden van de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de 
oproeping tot de vergadering door de voorzitter. 

2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven da-
gen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meege-
rekend.  

3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van 
de vergadering en de te behandelen onderwerpen. 



 

4. Naast de raad van commissarissen is ook het bestuur aanwezig bij de vergaderingen 
van de raad van commissarissen, tenzij de raad van commissarissen besluit buiten de 
aanwezigheid van het bestuur te vergaderen. Voor een vergadering van de raad van 
commissarissen, voor zover die ook door het bestuur wordt bijgewoond, wordt de 
agenda opgesteld door de voorzitter van de raad van commissarissen in overleg met 
het bestuur. Het bestuur zorgt bij die gezamenlijke vergaderingen voor de oproeping 
namens de voorzitter. 

5. Naast de in lid 1 van artikel 12 genoemde vergaderingen vergadert de raad van com-
missarissen ten minste één maal per jaar zonder het bestuur met als doel het functio-
neren van de raad van commissarissen en het bestuur te evalueren, met inbegrip van 
opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften. 

 
Artikel 14 - Leiding, besluiten en notulen 
1. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter 

of, bij diens afwezigheid door de waarnemend voorzitter. 
2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden 

door de voorzitter en een ander lid van de raad van commissarissen dat op de desbe-
treffende vergadering aanwezig was, na vaststelling ondertekend. 

3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn 
meegedeeld. 

4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen 
aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende on-
derwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven 
voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht geno-
men. 

 
Artikel 15 - Besluitvormingsvereisten 
1. Voorzover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, wor-

den alle besluiten van de raad van commissarissen genomen met volstrekte meerder-
heid van de uitgebrachte stemmen. 

2. Indien een lid van de raad van commissarissen dit wenst wordt schriftelijk gestemd. 
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 

stemming dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd ge-
stemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend. 

4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juist-
heid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid 
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een lid van de raad van commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de 
zienswijzen van alle leden van de raad van commissarissen schriftelijk wordt ingewon-
nen en geen van de leden van de raad van commissarissen zich tegen deze wijze van 
besluitvorming verzet. 

 
Artikel 16 - Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen 
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten van de stichting be-

hoeft het bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen voor het namens 
de stichting nemen van de daarin genoemde besluiten c.q. verrichten van daarin ge-
noemde rechtshandelingen. De goedkeuring wordt vooraf aan de raad van commissa-
rissen gevraagd; in spoedeisende gevallen wordt vooraf door het bestuur overleg ge-
pleegd met de voorzitter van de raad van commissarissen. 

2. De rolverdeling in de besluitvorming op verschillende onderwerpen laat zich als volgt 
samenvatten: 

 



 

 

 
Artikel 17 - Commissies  
1. De raad van commissarissen stelt uit zijn midden een auditcommissie en een remune-

ratiecommissie in. De raad van commissarissen kan uit zijn midden ook andere com-
missies instellen. 

2. De raad van commissarissen stelt de taken, bevoegdheden alsmede de werkwijze van 
de commissies vast. Een en ander wordt vastgelegd in een reglement dat wordt vast-
gesteld door de raad van commissarissen. 

 
Artikel 18 - Relatie tot de accountant  
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 lid 2 van de statuten wijst de raad van com-

missarissen jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Woning-
wet aan en verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuis-
vestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) te onder-
zoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen.  

2. Een accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na het vierde 
jaar doorloopt de raad van commissarissen een selectieprocedure voor (eventuele her-) 
benoeming.  

                                               Rolverdeling ->  
Onderwerp 

Bestuur RvC Huurders 
organisatie 

Maatschapp. 
adviesraad 

1 Meerjarenstrategie Op- vaststel. Goedkeuren Adviseren Adviseren 

2 Klant-, markt-, gebiedsstrategie Vaststellen Informeren Adviseren Adviseren 

3 Ontwikkelingsstrategie Vaststellen Informeren Nvt Nvt 

4 Waardestrategie Vaststellen Informeren Nvt nvt 

5 Portefeuillestrategie en MIP  Vaststellen Goedkeuren Adviseren Adviseren 

6 Financiële Meerjaren Planning Vaststellen Goedkeuren Nvt nvt 

7 Financiële strategie Vaststellen Informeren Nvt nvt 

8 Treasurystatuut en -beleidsplan Vaststellen Goedkeuren Nvt nvt 

9 Juridische Verbindingen Vaststellen Goedkeuren Nvt nvt 

10 Huur- en Onderhoudsbeleid Vaststellen nvt Adviseren Informeren 

11 Servicekosten Vaststellen nvt Instemmen nvt 

12 Jaarplan en begroting t.i. Vaststellen Goedkeuren Adviseren Adviseren 

13 Maand- en viermaandsrapportage Vaststellen Informeren Nvt nvt 

14 V&W-rek., balans (jaarrekening) Opstellen Vaststellen Informeren Informeren 

15 Controleopdracht accountant Opstellen Vaststellen Nvt nvt 

16 Jaarverslag Opstellen Vaststellen Informeren Informeren 

17 Volkshuisvestingsverslag Vaststellen Goedkeuren Informeren Informeren 

18 Decharche bestuur Nvt Vaststellen Nvt nvt 

19 Benoem/schors/ontsln MT-leden Op- vaststel. nvt Nvt nvt 

20 Wijzigingen groot aantal mdw. Vaststellen Goedkeuren Nvt nvt 

21 Statutenwijzigingen Opstellen Goedkeuren Adviseren Adviseren 

22 Reglement Bestuur Op- vaststel. Goedkeuren Nvt nvt 

23 
Inrichting governance  
(afhankelijk van het onderwerp) 

Op- vaststel. 
Adviseren 

Goedkeuren 
Vaststellen Nvt nvt 

24 Reglement RvC Adviseren Op- vaststel. Nvt nvt 
25 Uitvoering visitatie Op- vaststel. Goedkeuren Informeren Informeren 

26 Vergoeding RvC Adviseren Vaststellen Nvt nvt 

27 Arbeidsvoorwaarden bestuur Adviseren Vaststellen Nvt nvt 

28 Benoem/schors/ontslaan bestuur Adviseren Vaststellen Informeren Informeren 

29 Benoem/schors/ontslaan RvC Adviseren Op- vaststel. Informeren Informeren 

30 Voordracht  leden RvC Adviseren Goedkeuren Vaststellen nvt 

31 Fusie Opstellen Goedkeuren Adviseren Adviseren 

32 Ontbinding, omzetting Opstellen Goedkeuren Adviseren Informeren 

33 Aanvragen faillissement Opstellen Goedkeuren Adviseren Informeren 



 

3. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin de concept jaarstukken 
(jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kern-
gegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter wor-
den behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.  

4. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsver-
slag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), zal de raad van commis-
sarissen zich in elk geval rekenschap geven van de keuzen en de toepassingen van de 
grondslagen voor vermogens- en resultaatbepaling.  

5. Voorts dient de raad van commissarissen zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief 
oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al be-
staat daarvoor een bestendige gedragslijn.  

6. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzit-
ter.  

7. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de 
eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.  

8. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de 
managementletter gedane aanbevelingen, welke door de raad van commissarissen wen-
selijk worden geacht, daadwerkelijk door de directie worden nageleefd.  

 
Artikel 19 - Overleg met andere gremia dan het bestuur 
1. De raad van commissarissen kan – al dan niet in aanwezigheid van het bestuur – overleg 

voeren met andere gremia dan het bestuur, zoals met  
- de controller 
- de ondernemingsraad 
- het management 
- de (gezamenlijke) huurdersorganisaties en de maatschappelijke adviesraad. 

2. Het initiatief voor een dergelijk overleg ligt bij de raad van commissarissen. 
3. De raad van commissarissen stelt zich tijdens deze besprekingen terughoudend op bij 

het doen van beleidsuitspraken. 
4. Indien het bestuur niet bij deze bespreking aanwezig is dan worden de resultaten van de-

ze besprekingen door de raad van commissarissen teruggekoppeld aan het bestuur. 
5. Overleg met de controller 

De functionaris die belast is met de interne controle heeft een bijzondere positie, vastge-
legd in artikel 11, lid 1 onder i, van de statuten en in het reglement voor de controller. De 
raad van commissarissen vergadert zo vaak als de raad van commissarissen, het bestuur 
of de controller dat nodig acht, doch minimaal éénmaal per jaar in afwezigheid van het 
bestuur. Kernonderwerpen voor deze bespreking zijn: 
- de mate waarin de organisatie in control is 
- de integriteit van de organisatie. 

6. Overleg met de ondernemingsraad  
De raad van commissarissen hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen werkgever 
en werknemer in eerste instantie vormt krijgt in het overleg tussen ondernemingsraad en 
het bestuur. Desalniettemin acht de raad van commissarissen het van belang dat de raad 
van commissarissen gemakkelijk toegankelijk is voor de ondernemingsraad. 
Er wordt ten minste eenmaal per jaar met de ondernemingsraad van gedachten gewis-
seld over de ontwikkelingen in de sector en de lokale en regionale volkshuisvesting. 
Vooral vanuit de rol van toezichthouder wordt dan gesproken over: 
- het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid;  
- de werksfeer in de organisatie. 

7. Overleg met managers 
De raad van commissarissen hanteert als uitgangspunt dat de raad gepaste afstand 
houdt tot de leden van het management, vanuit het gegeven dat de hiërarchische relatie 
met de managers is voorbehouden aan het bestuur. Desalniettemin acht de raad van 
commissarissen het van belang dat de raad van commissarissen bekend is met het ma-



 

nagement en dat de raad vanuit het oogpunt van een evenwichtige informatievoorziening 
in het kader van het toezicht periodiek gestructureerd overleg pleegt met de leden van 
het management of met een delegatie daarvan. 
Er wordt ten minste eenmaal per jaar met het management van gedachten gewisseld 
over de ontwikkelingen in de sector, de lokale en regionale volkshuisvesting en de strate-
gische gevolgen voor de stichting. Vooral vanuit de rol van toezichthouder wordt dan ge-
sproken over: 
- het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid;  
- de werksfeer in de organisatie. 

8. Overleg met de (gezamenlijke) huurdersorganisaties en de maatschappelijke adviesraad  
 De raad van commissarissen hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen de stich-

ting en de (gezamenlijke) huurdersorganisaties en de maatschappelijke adviesraad in 
eerste instantie vorm krijgt in het overleg tussen de (gezamenlijke) huurdersorganisaties 
en de maatschappelijke adviesraad en het bestuur en medewerkers. Desalniettemin acht 
de raad van commissarissen het van belang dat de raad van commissarissen gemakke-
lijk toegankelijk is voor de (gezamenlijke) huurdersorganisaties en de maatschappelijke 
adviesraad. 

 Er wordt ten minste eenmaal per jaar met de (gezamenlijke) huurdersorganisaties en de 
maatschappelijke adviesraad van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in de 
sector, de lokale en regionale volkshuisvesting en de strategische gevolgen voor de 
stichting. Vooral vanuit de rol van toezichthouder wordt dan gesproken over: 
- het draagvlak inzake het gevoerde en het te voeren beleid;  
- de samenwerkingsrelaties. 

 
Artikel 20 - Vergoeding raad van commissarissen 
1. De leden van de raad van commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werk-

zaamheden, waarvan de hoogte jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vast-
gesteld. De raad van commissarissen volgt daarbij de vigerende wet- en regelgeving 
en eventuele adviesregelingen. 

 
Artikel 21 - Aansprakelijkheid van leden van de raad van commissarissen 
1. De stichting heeft de aansprakelijkheid van de leden van de raad van commissarissen 

(en het bestuur) verzekerd. 
2. De stichting draagt de noodzakelijke kosten voor de leden van de raad van commissa-

rissen van het voeren van verweer tegen aansprakelijkstelling wegens een handelen of 
nalaten in de uitoefening van zijn functie, voor zover deze niet of onvoldoende worden 
gedekt door de in lid 1 bedoelde verzekering. 

3. Artikel 21, lid 2 is van kracht behoudens in situaties waarin er sprake is van grove nala-
tigheid en/of grove schuld en/of malversatie. 

 
Artikel 22 - Bijlagen 
De navolgende aan dit reglement vastgehechte bijlagen: 
A. De Governancecode Woningcorporaties 2015;  
B. Profielschets raad van commissarissen; 
C. Toezichtskader 
D.  Governancetabel 
E. Jaarkalender RvC; 
maken deel uit van dit reglement. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen in zijn vergadering van 8 november 
2016. 
 



 

Ondergetekende, Roel van Gurp, directeur/bestuurder van de stichting, verklaart hierbij van 
de inhoud van bovenvermeld reglement te hebben kennisgenomen en daarmee akkoord te 
zijn. 
 
Getekend te Waalwijk op 8 november 2016. 


