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REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN 

STICHTING VESTIA GROEP

DIT REGLEMENT ("Reglement") is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen 

(de "Raad van Commissarissen") van Stichting Vestia Groep (de "Stichting") op 

29 februari 2012.

Artikel 1.

Status en inhoud van de regels.

1.1. Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op 

de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de 

statuten van de Stichting (de "Statuten").

1.2. Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Stichting, 

zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, 

maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht prevaleren.

Indien één van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de 

geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de 

ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven 

de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige 

bepalingen.

1.3. Bij dit Reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel 

uitmaken van dit Reglement:

Bijlage A: het reglement voor de audit commissie van de Raad van Commissarissen.

Bijlage B: het reglement voor de selectie-en remuneratiecommissie van de Raad van 

Commissarissen.

1.4. De Raad van Commissarissen heeft bij unaniem besluit genomen op 29 februari 2012 

verklaard:

a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit 

Reglement; 

b. bij toetreding van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen, deze leden 

een verklaring als bedoeld in sub a hierboven te laten afleggen.

1.5. Dit Reglement zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting: www.vestia.nl.
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Artikel 2.

Taak van de Raad van Commissarissen.

2.1. Met inachtneming van artikel 11 van de Statuten heeft de Raad van Commissarissen tot 

taak toezicht te houden op het bestuur van de Stichting (het "Bestuur") en de 

algemene gang van zaken van de Stichting en de met haar verbonden onderneming en 

staat de Raad van Commissarissen het Bestuur met raad terzijde. De Raad van 

Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de 

Stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting 

betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor zijn eigen 

functioneren.

2.2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de Raad van

Commissarissen als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig 

de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap.

Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen erop toe dat het beleid in ieder geval in

overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften – waaronder de 

Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector ("BBSH") - en dat de continuïteit 

van de Stichting gewaarborgd is.

2.3. Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het Bestuur omvat in ieder geval:

a. de realisatie van de doelstellingen van de Stichting;

b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;

c. de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;

d. het kwaliteitsbeleid;

e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;

f. het financiële verslaggevingsproces;

g. de naleving van toepasselijke wet-en regelgeving; en

h. het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen. 

2.4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 2 van de Statuten, zijn aan de Raad van 

Commissarissen de volgende specifieke bevoegdheden toegekend:

a. het inschakelen van externe deskundigen, ter uitoefening van haar taak, na 

overleg met het Bestuur, tenzij de aard van de opdracht aan een dergelijke 

deskundige zich hiertoe naar het oordeel van de Raad van Commissarissen niet 

leent; en

b. het benoemen van de deskundige met de opdracht als bedoeld in artikel 7, lid 1 

sub g van het BBSH; indien de Raad van Commissarissen hiertoe niet overgaat, 

dan geschiedt dit door het Bestuur. Bedoelde benoeming kan door het orgaan 

dat de opdracht heeft verleend worden ingetrokken, met dien verstande dat de 

Raad van Commissarissen steeds bevoegd is tot intrekking.
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Artikel 3.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen.

3.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 1 van de Statuten bestaat de Raad van 

Commissarissen uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal van 

maximaal zeven leden. Indien de Raad van Commissarissen niet uit het in de vorige zin 

bedoelde aantal leden bestaat, behoudt de Raad van Commissarissen niettemin zijn 

bevoegdheden om rechtsgeldig besluiten te nemen.

3.2. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling 

op, rekening houdende met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste 

deskundigheid en achtergrond van zijn leden. In de profielschets wordt voorts ingegaan 

op de voor de Stichting relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de 

Raad van Commissarissen en wordt vermeld welke concrete kwalitatieve en 

kwantitatieve doelstellingen de Raad van Commissarissen ten aanzien van diversiteit 

hanteert. Onder diversiteit wordt verstaan de verscheidenheid in geslacht, leeftijd, 

beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. 

De Raad van Commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren. 

3.3. Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na zijn benoeming een door de Stichting 

samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed 

aan:

a. algemene financiële, sociale en juridische zaken; 

b. de financiële verslaggeving door de Stichting; 

c. specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting en haar 

ondernemingsactiviteiten; en

d. de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen. 

3.4. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de 

Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan 

nadere training of opleiding. Voor zover het profiel van de Raad van Commissarissen 

afwijkt van de profielschets, legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording 

af in het verslag van de Raad van Commissarissen en geeft hij tevens aan op welke 

termijn hij verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.

3.5. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie 

van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan 

de profielschets en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse 

verplichtingen jegens de Stichting en de bij de Stichting betrokkenen te voldoen, in 

overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. De onderlinge taakverdeling 

tussen de leden van de Raad van Commissarissen volgt uit de profielschets.
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3.6. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten 

in acht worden genomen:

a. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van 

de Stichting en haar onderneming te beoordelen;

b. elk van zijn leden moet in de profielschets passen en middels zijn/haar deelname 

aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de Raad 

van Commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming 

met artikel 3.5 van dit Reglement; 

c. minimaal één lid van de Raad van Commissarissen heeft ervaring in 

volkshuisvestingsaangelegenheden;

d. minimaal één lid van de Raad van Commissarissen is een zogenaamd financieel 

expert, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft 

opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige 

rechtspersonen;

e. elk van zijn leden moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.7 van dit 

Reglement; en

f. geen van zijn leden mag worden benoemd na de tweede zittingsperiode van vier 

jaar, dan wel na het achtste jaar in functie;

3.7. Een lid van de Raad van Commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt 

(en derhalve wel als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op 

hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, danwel zijn/haar echtgenoot/echtgenote, 

geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot 

in de tweede graad:

a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of 

bestuurder van de Stichting (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;

b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting of een aan haar 

gelieerde rechtspersoon ontvangt, indien deze vergoeding niet past binnen de 

normale uitoefening van het bedrijf (waarbij de vergoeding die voor de verrichte 

werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen wordt geacht binnen de 

normale uitoefening van het bedrijf te vallen);

c. in de vijf jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke 

zakelijke relatie met de Stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft 

gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, 

of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, 

is opgetreden als adviseur van de Stichting en het geval dat de commissaris 

bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Stichting een 

duurzame en significante relatie onderhoudt;

d. bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van 

het Bestuur (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);

e. lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie 

waar de woningcorporatie feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een 

zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij volkshuisvestings-

aangelegenheden;
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f. werkzaam is bij het ministerie waaronder de zorg voor de volkshuisvesting 

ressorteert, of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of voor de volkshuisvesting relevante 

belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestings-

aangelegenheden;

g. lid is van het management, het bestuur of de raad van commissarissen van een 

woningcorporatie die binnen hetzelfde werkgebied werkzaam is;

h. aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die 

aandelen houdt, in een aan de Stichting gelieerde vennootschap, of vennoot is 

dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele 

vennootschap waarin ook de Stichting vennoot is;

i. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur 

van de Stichting bij belet en ontstentenis van leden van het Bestuur. 

3.8. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen de informatie te verschaffen die nodig voor de vaststelling, en indien 

van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar: 

a. geslacht; 

b. leeftijd;

c. hoofdfunctie; 

d. nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als 

commissaris, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken; 

e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;

f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;

g. lidmaatschap van een commissie van de Raad van Commissarissen als bedoeld 

in artikel 7 van dit Reglement; en

h. de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van artikel 3.7 van dit 

Reglement.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de 

Raad van Commissarissen.

Artikel 4.

Onverenigbaarheden.

4.1. Artikel 10, lid 9 van de Statuten geeft de onverenigbaarheden aan bij de benoeming tot 

commissaris.

4.2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 10, lid 9 van de Statuten kan lid van de Raad 

van Commissarissen niet zijn:

a. een persoon die overheidstoezicht houdt op de Stichting;

b. een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van een organisatie die zich ten 

doel heeft gesteld de belangen van de gemeenten of provincies te behartigen;
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c. een persoon die in de eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staat 

tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame 

gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van het Bestuur, de Raad van 

Commissarissen of een persoon in dienst van de Stichting;

d. een persoon die werkzaam is bij of deel uitmaakt van een orgaan van een

huurdersbelangenorganisatie;

e. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke 

betrokken pleegt te zijn bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de 

werknemers van de Stichting.

4.3. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) 

onverenigbaarheid, als in het vorige artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of een 

anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het desbetreffende lid van de 

Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van 

Commissarissen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

4.4. 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 elk 

afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins 

tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de secretaris de overige leden van de 

Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren.

4.5. Indien de voorzitter en de secretaris van de Raad van Commissarissen van oordeel zijn

dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke 

oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad aan die 

oplossing mee.

4.6. Indien de voorzitter en de secretaris van Raad van Commissarissen van oordeel zijn 

dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het 

desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden.

4.7. In verband met het bepaalde in de leden 5 en 6 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 voorzitter en secretaris van de Raad van Commissarissen en daar naar 

zal handelen. De voorstellen van de voorzitter en de secretaris van de Raad van 

Commissarissen worden ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Raad van 

Commissarissen.
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Artikel 5.

(Her)benoeming, zittingsperiode, aftreden, schorsing en ontslag.

5.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 3 van de Statuten geschiedt de 

(her)benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen door de Raad van 

Commissarissen zelf en op grond van de voordrachten zoals bepaald in artikel 10, 

leden 3 tot en met 5 van de Statuten. 

5.2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 1 van de Statuten treedt ieder lid van de 

Raad van Commissarissen uiterlijk vier jaar na benoeming af volgens een rooster van 

aftreden dat wordt voorgesteld door de voorzitter en de secretaris en door de Raad van 

Commissarissen wordt vastgesteld. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden 

geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Commissarissen 

tegelijk aftreden. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande 

dat de maximale zittingsduur twee volledige termijnen van vier jaar is. 

5.3. Een commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele 

onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de 

Raad van Commissarissen is geboden.

5.4. Behalve door het verstrijken van de zittingsduur eindigt het lidmaatschap van de Raad 

van Commissarissen in de in artikel 10, lid 12 van de Statuten vermelde gevallen.

5.5. Schorsing en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen geschieden met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 10, leden 6 tot en met 8 van de Statuten. 

5.6. Het lid van de Raad van Commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of 

ontstentenis van een lid van het Bestuur, treedt voor deze periode uit de Raad van 

Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen. 

Artikel 6.

Voorzitter en de secretaris van de Raad van Commissarissen.

6.1. De Raad van Commissarissen stelt een schriftelijk profiel op van de voorzitter van de 

Raad van Commissarissen, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke 

deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. Ten minste één maal per vier jaar zal 

door de Raad van Commissarissen worden bezien of het profiel nog voldoet en zal de 

Raad van Commissarissen het profiel indien nodig aanpassen. 

6.2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1 van de Statuten kiest de Raad van 

Commissarissen uit zijn midden een voorzitter aan de hand van het profiel. Een 

(voormalig) lid van het Bestuur kan niet tot voorzitter van de Raad van Commissarissen 

benoemd worden. 
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6.3. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de 

Raad van Commissarissen en het Bestuur. De voorzitter ziet erop toe dat:

a. de leden van de Raad van Commissarissen tijdig de informatie ontvangen die 

nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;

b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad 

van Commissarissen;

c. de commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;

d. de leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen ten 

minste één maal per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;

e. de contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur en de 

ondernemingsraad naar behoren verlopen;

f. de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen. 

6.4. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. Hij streeft 

naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Commissarissen bij de 

werkzaamheden van de Raad van Commissarissen.

6.5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1 van de Statuten kiest de Raad van 

Commissarissen uit zijn midden een secretaris. De secretaris is onder meer 

verantwoordelijk voor:

a. het toezien op het volgen van de juiste procedures en het handelen in 

overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van 

de verplichtingen uit hoofde van dit Reglement); 

b. het ondersteunen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de 

daadwerkelijke organisatie van de Raad van Commissarissen (informatie, 

agendering, notulering, evaluatie, het introductie-, opleidings- en 

trainingsprogramma etc.); en

c. het archief van de Stichting. 

Artikel 7.

De Raad van Commissarissen en commissies.

7.1. De Raad van Commissarissen zal ten minste twee commissies kennen, te weten: een 

audit commissie en een selectie-en remuneratiecommissie. De commissies worden 

door de Raad van Commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) 

Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn 

voorbereid door één van de commissies van de Raad van Commissarissen. 

7.2. De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende 

de commissies' principes en best practices (taak, samenstelling, vergaderingen etc.) De 

huidige reglementen van de commissies zijn weergegeven in Bijlage A en Bijlage B. 
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7.3. De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de 

belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de 

Raad van Commissarissen. 

7.4. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de 

Stichting geplaatst.

7.5. Indien één of meer van de in lid 1 van dit artikel genoemde commissies niet (meer) is 

ingesteld, gelden de beginselen en practices als vermeld in de relevante bijlage voor de 

Raad van Commissarissen.

7.6. De Raad van Commissarissen ontvangt ten minste één maal per het jaar van elk van de 

commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 8.

Honorering en vergoeding van kosten.

8.1. Uitgangspunt voor de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is 

een vergaderfrequentie van ten minste vier vergaderingen van de Raad van 

Commissarissen per jaar. Daarnaast geldt voor de voorzitter en de secretaris een extra 

vergaderfrequentie met het Bestuur en een "verschijningsplicht" bij bijzondere 

aangelegenheden. 

8.2. De vergoeding en de datum van ingang van het commissariaat worden tussen de 

Stichting en de Raad van Commissarissen schriftelijk vastgelegd. 

8.3. Periodiek wordt bezien of en in hoeverre vergoeding en/of kosten dienen te worden 

aangepast. 

8.4. De Stichting verstrekt aan leden van de Raad van Commissarissen geen persoonlijke 

leningen of garanties. 

Artikel 9.

Vergaderingen en besluiten van de Raad van Commissarissen.

9.1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen een vergaderschema op.

9.2. De Raad van Commissarissen zal ten minste vier maal per jaar vergaderen met het 

Bestuur en voorts zo vaak als de voorzitter noodzakelijk acht. 

9.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen, tenzij met inachtneming van lid 4 van dit artikel een of meer leden van 

de Raad van Commissarissen en/of leden van het Bestuur de vergadering 

bijeenroepen. 
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9.4. Wanneer een of meer leden van de Raad van Commissarissen en/of leden van het 

Bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de 

voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave 

van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de 

voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd 

zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering 

bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn 

gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.

9.5. De oproeping als bedoeld in artikel 12, lid 3 van de Statuten vermeldt de plaats en het 

tijdstip van de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken 

stukken. 

9.6. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de 

Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van het 

Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

a. de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden, en 

de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; 

b. de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn 

individuele leden, alsmede de afzonderlijke commissies van de Raad van 

Commissarissen, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;

c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van het Bestuur;

d. (potentiële) tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur.

De externe accountant van de Stichting zal deelnemen aan elke vergadering van de 

Raad van Commissarissen waarin verslag van de externe accountant betreffende het 

onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld en waarin de jaarrekening 

besproken wordt. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten 

grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige 

tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te 

reageren.

9.7. De agenda’s van de vergaderingen als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel, 

worden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen samen met de voorzitter 

van het Bestuur vastgesteld en bevatten, behalve de van tijd tot tijd zich voordoende 

onderwerpen, telkens een aantal door de Raad van Commissarissen vast te stellen 

punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In ieder geval 

vergadert de Raad van Commissarissen ten minste één maal per jaar over de volgende 

onderwerpen:

a. de begroting;

b. de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en 

overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het 

accountantsverslag;
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c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de woningcorporatie en 

de strategie en de risico’s verbonden aan de onderneming, mede in het licht van 

het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering;

d. de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden, en 

de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, een en ander met 

inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel, welke conclusies nadien 

met het Bestuur en de leden van het Bestuur worden besproken;

e. zijn eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden van de Raad 

van Commissarissen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 6

van dit artikel en nadat vooraf uitdrukkelijk de visie van het Bestuur terzake is 

gevraagd, welke visie in de bespreking betrokken wordt;

f. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van 

Commissarissen, alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;

9.8. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting, 

maar mogen ook elders plaatsvinden. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt 

geacht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in persoon bij te wonen. 

Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits 

alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

Indien leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen 

van de Raad van Commissarissen, worden zij daarop aangesproken. Bij recidive kan de 

Raad van Commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende 

lid van de Raad van Commissarissen met inachtneming van artikel 10, leden 6 tot en 

met 8 van de Statuten.

9.9. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden geleid door de voorzitter. 

De notulen worden opgesteld door de secretaris en worden, na toezending aan alle 

leden van de Raad van Commissarissen en de leden van het Bestuur, in de 

eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke 

daarvan door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Commissarissen 

ondertekend.

9.10. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, 

standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter 

vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of leden van het 

Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter 

vergadering besprokene. De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk. Bij de 

notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter 

vergadering genomen en goedgekeurde besluiten. De besluiten worden genummerd 

van 1 af en vervolgens in iedere vergadering doorgenummerd.
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9.11. Overeenkomstig artikel 12, lid 5 van de Statuten kunnen besluiten slechts worden 

genomen over onderwerpen die bij de oproeping tot de vergadering ter kennis van de 

leden zijn gebracht, tenzij alle leden van de Raad van Commissarissen én aanwezig 

zijn én geen bezwaar hebben hiervan af te wijken.

9.12 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 6 van de Statuten is de Raad van 

Commissarissen bevoegd buiten vergadering besluiten te nemen, mits alle leden zich 

schriftelijk, waaronder begrepen per telegram of fax, voor de voorgestelde voorstellen 

verklaren. In aanvulling op het bepaalde in artikel 12, lid 6 van de Statuten, wordt onder 

"schriftelijk" mede begrepen door middel van langs elektronische weg toegezonden 

leesbare en reproduceerbare berichten.

9.13. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven,

worden alle besluiten van de Raad van Commissarissen genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de 

helft van de Raad van Commissarissen aanwezig is, tenzij de Statuten anders bepalen. 

Er wordt in het algemeen gestreefd naar unanimiteit. De commissaris die het met enig 

voorgenomen besluit niet eens is, dient zijn bezwaren in de vergadering van de Raad 

van Commissarissen naar voren te brengen. Kan hij zich met het uiteindelijk te nemen 

besluit niet verenigen, dan dient hij zich tegen te verklaren en erop toe te zien dat zulks, 

eventueel met zijn motivering, in de notulen wordt opgenomen.

9.14. Indien in een vergadering van de Raad van Commissarissen het voor een stemming 

vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen drie weken na die vergadering een 

tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit te 

nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

9.15. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft recht op het uitbrengen van één stem. 

In geval van staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Blanco en 

ongeldige stemmen, uitgebracht in een vergadering van de Raad van Commissarissen, 

worden geacht niet te zijn uitgebracht.

9.16. Ieder lid van de Raad van Commissarissen onthoudt zich van het naar buiten brengen 

van minderheidsstandpunten.

9.17. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste één maal per jaar met de voltallige 

ondernemingsraad.
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Artikel 10.

Tegenstrijdig belang.

10.1. Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een 

onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Stichting heeft als 

bedoeld in lid 2 van dit artikel dan wel waarbij hij/zij een direct of indirect persoonlijk 

belang heeft dat strijdig is met het belang van de Stichting (“Tegenstrijdig Belang”).

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij Tegenstrijdige Belangen van leden 

van de Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de 

Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van 

Commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij Tegenstrijdige Belangen van

leden van de Raad van Commissarissen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het 

jaarverslag met vermelding van het Tegenstrijdig Belang en de verklaring dat de leden 

1 en 3 van dit artikel zijn nageleefd.

10.2. Een Tegenstrijdig Belang ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval 

indien: 

a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon 

waarin een commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt; 

b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon 

waarvan een lid van het Bestuur of de Raad van Commissarissen een 

familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot/echtgenote, geregistreerde 

partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de 

tweede graad van een commissaris;

c. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon 

waarbij een commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;

d. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang 

bestaat, of geacht wordt te bestaan. 

10.3. Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen) meldt ieder (potentieel) Tegenstrijdig Belang dat van betekenis is 

voor het betreffende lid van de Raad van Commissarissen of de Stichting terstond aan 

de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Elk lid van de Raad van 

Commissarissen dat een (potentieel) Tegenstrijdig Belang heeft, verschaft hierover alle 

relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de 

informatie inzake zijn/haar echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of een 

andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. 

Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) Tegenstrijdig 

Belang heeft dat van betekenis is voor de voorzitter zelf of de Stichting, meldt hij/zij dit 

terstond aan de secretaris van de Raad van Commissarissen. De voorzitter verschaft 

hierover alle relevante informatie aan de secretaris van de Raad van Commissarissen, 

inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner 

of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede 
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graad. De Raad van Commissarissen bepaalt of sprake is van een Tegenstrijdig 

Belang. Aan de beoordeling van de Raad van Commissarissen of sprake is van een 

Tegenstrijdig Belang neemt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet 

deel. 

10.4. Besluiten tot het aangaan van transacties namens de Stichting waarbij tegenstrijdige 

belangen van leden van het Bestuur spelen, behoeven goedkeuring van de Raad van 

Commissarissen.

10.5. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Stichting zal in 

ieder geval bestaan:

a. in de situaties als bedoeld in de artikelen 23 en 24 van de Wet toezicht 

accountantsorganisaties;

b. indien de niet-controle werkzaamheden (anders dan die bedoeld in sub a) voor 

de Stichting van de externe accountant (waaronder in ieder geval marketing, 

advies op het gebied van (management) consultancy of informatie technologie), 

de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) 

de financiële verslaggeving ter discussie stelt;

c. indien de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig 

belang bestaat, of geacht wordt te bestaan. 

De externe accountant, alsmede elk lid van het Bestuur en de Raad van 

Commissarissen, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe 

accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De externe 

accountant, alsmede elk lid van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, verschaft 

hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

In alle gevallen anders dan die genoemd sub a en b hierboven zal de Raad van 

Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een 

tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant 

moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het 

tegenstrijdig belang wordt opgeheven.

10.6. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen 

worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en 

de verklaring dat dit lid 6 van dit artikel is nageleefd.
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Artikel 11.

Informatie, relatie met het Bestuur 

11.1. De Raad van Commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het 

Bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting, 

welke informatie de Raad van Commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen 

functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van 

Commissarissen is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de 

informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

11.2. Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit andere bron dan het Bestuur of 

Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van 

belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de

voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.

11.3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij 

in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te 

beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van 

Commissarissen en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

11.4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen 

is de Raad van Commissarissen bevoegd zich, na overleg met het Bestuur, op kosten 

van de Stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer interne of externe 

deskundigen.

Artikel 12.

Relatie tot de accountant.

12.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 2 onder b van de Statuten wijst de Raad 

van Commissarissen jaarlijks een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan en verleent hem opdracht de jaarstukken 

(jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht cijfermatige 

kerngegevens en prognoses) te onderzoeken en daarvoor een verklaring dan wel een 

mededeling af te leggen. 

12.2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.6 van dit Reglement zal de externe accountant 

van de Stichting deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen 

waarin verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de 

jaarrekening aan de orde wordt gesteld en waarin de jaarrekening besproken wordt. 

12.3. Bij de beoordeling van de jaarstukken zal de Raad van Commissarissen zich in elk

geval rekenschap geven van de keuzes en toepassing der grondslagen voor

vermogens- en resultaatbepaling.
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12.4. 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 bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.

12.5 De contacten tussen de Raad van Commissarissen en de externe accountant lopen via 

de voorzitter.

12.6. De Raad van Commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van 

de eventueel door de externe accountant in de managementletter gedane 

aanbevelingen.

12.7. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de eventueel door de externe 

accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van 

Commissarissen wenselijk worden geacht, daadwerkelijk door het Bestuur worden 

nageleefd.

12.8. De opdrachtgeving tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-

controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het 

Bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 

Artikel 13.

Relatie tot de ondernemingsraad.

13.1. Indien het lid van de Raad van Commissarissen, benoemd op bindende voordracht van 

de ondernemingsraad overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4 van de Statuten, 

wordt uitgenodigd voor een (interne) vergadering van de ondernemingsraad, zal hij de 

voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen 

informeren.

13.2. Het Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de relevante onderwerpen 

die aan de orde zijn geweest tijdens het overleg met de ondernemingsraad.

13.3. Besluiten van het Bestuur, waarvoor op grond van artikel 5, lid 4 van de Statuten 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de 

ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Commissarissen 

te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven 

onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

13.4. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen daartoe aanleiding ziet, neemt 

hij contact op met de voorzitter van de ondernemingsraad.

13.5. Eenmaal per jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen de Raad van 

Commissarissen, de ondernemingsraad en het Bestuur.
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Artikel 14.

Informele contacten.

Ieder lid van de Raad van Commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in 

vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de Stichting betreffende, zal in deze 

contacten zorgvuldig handelen en steeds voorop stellen dat de Raad van Commissarissen, 

althans de voorzitter daarvan, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Artikel 15.

Geheimhouding.

Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en 

documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het 

vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud-leden, van de 

Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van 

Commissarissen of het Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze 

ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of 

is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 16.

Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging.

16.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 van dit Reglement, kan de Raad van 

Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit 

Reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de 

Raad van Commissarissen.

16.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 van dit Reglement, kan de Raad van 

Commissarissen dit Reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt 

melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Artikel 17.

Toepasselijke recht en forum.

17.1. Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, 

Nederlands recht. 

17.2. De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder 

geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de 

geldigheid en beëindiging van dit Reglement) met betrekking tot dit Reglement. 
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Bijlage A: het reglement voor de audit commissie van de Raad van Commissarissen.

Dit Reglement is op 29 februari 2012 vastgesteld op grond van artikel 7.2 van het reglement van 

de Raad van Commissarissen.

Artikel 1.

Taak van de audit commissie.

1.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1. van het reglement van de Raad van 

Commissarissen, adviseert de audit commissie de Raad van Commissarissen omtrent 

haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent 

voor.

Tot de taak van de audit commissie behoort:

a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het 

adviseren van, het Bestuur omtrent de werking van de interne risicobeheersings-

en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante 

wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes;

b. toezicht op de financiële informatieverschaffing door de Stichting (keuze van 

accountingpolicies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels,

prognoses, werk van de interne auditor en de externe accountant ter zake, etc.);

c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van 

interne auditor en de externe accountant;

d. toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe 

toezichthouder.

1.2. De audit commissie zal ten minste één maal per jaar een verslag van haar 

beraadslagingen en bevindingen opstellen en aan de Raad van Commissarissen doen 

toekomen.

1.3. Ten minste één maal per jaar zal de audit commissie tezamen met het Bestuur aan de 

Raad van Commissarissen verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met 

de externe accountant/de verantwoordelijke accountant binnen het kantoor van de 

externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid met inbegrip van 

de wenselijkheid/noodzaak van rotatie van verantwoordelijke accountant binnen een 

kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en het verrichten van 

niet-controle werkzaamheden voor de Stichting. De selectie van de externe accountant 

zal in grote mate afhankelijk zijn van de uitkomsten van dit verslag. 

1.4. Indien en zolang een interne auditfunctie binnen de Stichting ontbreekt, evalueert de 

audit commissie jaarlijks of er behoefte bestaat aan een interne auditor. Aan de hand 

van deze evaluatie bereidt de audit commissie een aanbeveling van de Raad van 

Commissarissen aan het Bestuur voor, welke aanbeveling in het verslag van de Raad 

van Commissarissen wordt opgenomen.
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1.5. De audit commissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant wanneer 

deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de 

gevolgde procedures ten behoeve van financiële verslaggeving. De externe accountant 

informeert hieraan voorafgaand het Bestuur. 

Artikel 2.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de audit commissie.

2.1. De audit commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van 

Commissarissen.

2.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.6 van het reglement van de Raad van 

Commissarissen, zullen bij de samenstelling van de audit commissie de volgende 

vereisten in acht moeten worden genomen:

a. ten minste één van de leden van de audit commissie is een zogenoemd 

financieel expert, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring 

heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige 

rechtspersonen;

b. noch de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch één van de 

(voormalige) leden van het Bestuur, is (tegelijkertijd) voorzitter van de audit 

commissie. 

2.3. Met inachtneming van lid 2 van dit artikel, zal de Raad van Commissarissen één van de 

leden van de audit commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter van de audit 

commissie is vooral verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de audit 

commissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de audit commissie en hij/zij zal het 

belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn. 

Artikel 3.

Audit commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen).

3.1. De audit commissie zal ten minste vier maal per jaar vergaderen en voorts zo vaak als 

één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel 

worden gehouden ten kantore van de Stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden.

3.2.

De audit commissie zal ten minste één maal per jaar vergaderen met de externe 

accountant van de Stichting, buiten aanwezigheid van leden van het Bestuur. 

Onverminderd bovenstaande, bepaalt de audit commissie of en wanneer de voorzitter 

van het Bestuur, of de bestuurder verantwoordelijk voor financiële zaken en/of de 

externe accountant en/of de interne auditor bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

3.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering 

verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te 
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bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden 

van de audit commissie worden verstrekt.

3.4. Van de vergadering worden notulen gehouden door de persoon die daartoe door de 

voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. In de regel zullen deze worden 

vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de audit 

commissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook 

eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door 

de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de audit 

commissie gezonden. 

3.5. De audit commissie maakt ten minste één maal in de vier jaar een grondige beoordeling 

van het functioneren van de externe accountant. De audit commissie betrekt daarbij de 

opvattingen van het Bestuur over het functioneren van de externe accountant. 

Artikel 4.

Overeenkomstige toepassing van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

De artikelen 1.1, 1.2, 9.12, 9.13, 16 en 17 van het reglement van de Raad van Commissarissen 

alsmede de in het reglement van de Raad van Commissarissen gebruikte definities zijn 

overeenkomstig op dit reglement van toepassing.



21

Bijlage B: het reglement voor de selectie-en remuneratiecommissie van de Raad van 

Commissarissen.

Dit Reglement is op 29 februari 2012 vastgesteld op grond van artikel 7.2 van het reglement van 

de Raad van Commissarissen.

Artikel 1.

Taak van de selectie- en remuneratiecommissie 

1.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1. van het reglement van de Raad van 

Commissarissen, adviseert de selectie- en remuneratiecommissie de Raad van 

Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van 

Commissarissen daaromtrent voor.

1.2. Tot de taak van de selectie- en remuneratiecommissie behoort:

a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake 

de leden van de Raad van Commissarissen en leden van het Bestuur;

b. het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van 

Commissarissen;

c. het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van 

Commissarissen ter benoeming door de Raad van Commissarissen;

d. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te 

voeren bezoldigingsbeleid;

e. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van het 

Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen; en 

f. het opmaken van een remuneratierapport.

1.3. Het bezoldigingsrapport als bedoeld in artikel 1.2 onder f van dit reglement bevat een 

verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen 

boekjaar in de praktijk is gebracht. In het geval dat gedurende het boekjaar aan een 

(voormalig) lid van het Bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, 

wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien. Het 

remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het 

komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen 

wordt voorzien. 

1.4. De selectie- en remuneratiecommissie zal ten minste één maal per jaar een verslag van 

haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en aan de Raad van Commissarissen 

doen toekomen.
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Artikel 2.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de selectie- en 

remuneratiecommissie.

2.1. De selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad 

van Commissarissen.

2.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.6 van het reglement van de Raad van 

Commissarissen, zal bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen in acht 

moeten worden genomen dat noch de voorzitter van de Raad van Commissarissen, 

noch één van de (voormalige) leden van het Bestuur (tegelijkertijd) voorzitter van de 

selectie- en remuneratiecommissie is. 

2.3. Met inachtneming van lid 2 van dit artikel, zal de Raad van Commissarissen één van de 

leden van de selectie- en remuneratiecommissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter 

van de selectie- en remuneratiecommissie is vooral verantwoordelijk voor het naar 

behoren functioneren van de selectie- en remuneratiecommissie. Hij/zij treedt op als 

woordvoerder van de selectie- en remuneratiecommissie en hij/zij zal het belangrijkste 

aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen zijn. 

Artikel 3.

Selectie- en remuneratiecommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en 

notulen).

3.1. De selectie- en remuneratiecommissie zal ten minste vier maal per jaar vergaderen en 

voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen 

zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting, maar mogen ook 

elders plaatsvinden.

3.2. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering 

verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te 

bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden 

van de selectie- en remuneratiecommissie worden verstrekt.

3.3. Van de vergadering worden notulen gehouden door de persoon die daartoe door de 

voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. In de regel zullen deze worden 

vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de 

selectie- en remuneratiecommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de 

vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun 

vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere 

leden van de selectie- en remuneratiecommissie gezonden. 
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Artikel 4.

Overeenkomstige toepassing van het Reglement van de Raad van Commissarissen.

De artikelen 1.1, 1.2, 9.12, 9.13, 16 en 17 van het reglement van de Raad van Commissarissen 

alsmede de in het reglement van de Raad van Commissarissen gebruikte definities zijn 

overeenkomstig op dit reglement van toepassing.


