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INLEIDING 

 

“De VTW staat voor professioneel toezicht op woningcorporaties, vanuit passie 

voor de volkshuisvesting.” 

 

Dit is het motto dat we als leden van de VTW samen hebben vastgesteld in de 

meerjarenstrategie 2017-2020. Het jaarplan voor 2017 is een eerste uitwerking van dit 

beleidsplan voor de komende jaren. We stellen ons daarbij de vraag hoe het toezicht in 

de corporatie van de toekomst eruit komt te zien, waarbij het intern toezicht in blijvende 

ontwikkeling is.  

 

Om een begin te maken met de beantwoording van die vraag, zet de VTW in 2017 vol in 

op het project “toezicht met passie” en het actieprogramma dat daaruit voortvloeit. We 

brengen het debat naar u als lid van de VTW toe. Hoe kunnen we met zijn allen de 

cultuur en het gedrag binnen de RvC verder verbeteren? Wat zijn uw gedachten hierbij? 

De VTW wil op een vernieuwende manier met de leden in gesprek. U bent van harte 

uitgenodigd om uw bijdrage daaraan te leveren. Doet u met ons mee? 

 

Daarnaast blijft de VTW doorgaan met de bestaande en succesvolle bijeenkomsten, 

masterclasses en informatievoorziening voor onze leden. We zullen het komende jaar ook 

hier meer het accent aanbrengen op cultuur en gedrag. Ons doel is daarbij ook om vooral 

naar de praktijk te kijken. Wat werkt er goed? Wat kan er beter?  

 

Het jaarplan 2017 geeft een beknopt en helder overzicht hoe wij de meerjarenstrategie 

2017-2020 willen beginnen in te vullen. Laten we met elkaar het gesprek aangaan. Ik 

kijk er naar uit. 

 

Namens het bestuur van de VTW, 

 

    

Guido van Woerkom 

Voorzitter 
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BEROEPSVERENIGING 

 

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is opgericht in 

2002 en is de beroepsvereniging van en voor ruim 1.550 commissarissen die 

toezicht houden op ruim 300 woningcorporaties. Ca. 90% van alle 

commissarissen is lid.  

 

De VTW stelt zich het volgende ten doel: 

 het voor toezichthouders van woningcorporaties optreden als beroepsvereniging, 

 het  behartigen  van  de  belangen  van  de  toezichthouders  van  

woningcorporaties,   

 het  bevorderen  van  de  kwaliteit  en  de  ontwikkeling  van  het  interne  

toezicht  van  woningcorporaties.   

 

Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen 

en voor kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. 

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private 

ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak 

uitvoeren.  

 

Effectief intern toezicht is van cruciaal belang voor het functioneren van 

woningcorporaties. De VTW staat als vereniging voor intern toezicht met passie voor de 

volkshuisvesting. Dit betekent intern toezicht vanuit een basishouding die past bij de 

maatschappelijke opgave en positie van de corporatie.  

 

 De RvC is onderdeel van een organisatie die nadrukkelijk ten dienste staat van de 

maatschappij.  

 In de RvC is compassie met en kennis van de doelgroep aanwezig.  

 De RvC kenmerkt zich door een sobere cultuur en is zichtbaar en toegankelijk, 

zowel binnen als buiten de organisatie.  

 De RvC vervult een voorbeeldfunctie als het gaat om integriteit en modern 

leiderschap. Zelfreflectie, kwetsbaar durven opstellen, elkaar en de bestuurder 

durven aanspreken en openstaan voor intervisie zijn daarbij vanzelfsprekend.  

 RvC en zijn commissarissen zijn vooral waarden gedreven, hebben de nodige 

morele bagage en beschouwen vakkennis, codes en instrumenten als iets 

vanzelfsprekends.  

 De RvC ziet toe op de legitimiteit van de corporatie en draagt daar door zijn eigen 

gedrag impliciet aan bij.  

 

Het lidmaatschap van de VTW is daarmee een bevestiging van de professionele wijze 

waarop de leden hun taken als interne toezichthouder van de woningcorporatie 

uitoefenen. 
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Meerjarenstrategie en project ‘Toezicht met passie’                                                                                                  

De meerjarenstrategie 2017-2020: “Toezicht op de corporatie van de toekomst; Het 

intern toezicht in blijvende ontwikkeling”, is in overstaand schema overzichtelijk 

samengevat.   

   

  
 
Voor de concrete uitwerking van de meerjarenstrategie is in 2016 een project gestart dat 

een beweging moet genereren samen met de leden, die uitmondt in een scherpere visie 

op de toekomstige toezichthouder. De vier genoemde thema’s vormen de basis voor de 

uitwerking, waarbij de bedoeling van de corporatie centraal staat en de praktijk van het 

interne toezicht leidend is. In de beweging wordt met leden, belanghouders, 

wetenschappers en opiniemakers inhoud gegeven aan de ‘toezichthouder nieuwe stijl met 

passie voor volkshuisvesting’.  

Via essays, website en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk leden meegenomen in de 

transitie naar een vereniging met leden van professionele en moderne toezichthouders, 

die passie hebben voor de volkshuisvesting. 

In de ALV van juni 2017 moet deze beweging uitmonden in een uitdagend 

actieprogramma voor de VTW en haar leden. Wat betekent dit voor de VTW in 2017? 

 

  

De VTW streeft naar sterk, deskundig, onafhankelijk, kritisch, integer en transparant 

toezicht en (daarom) naar professionalisering van de toezichthouders. De VTW 

ondersteunt in kennis over het vak volkshuisvesting, het vak corporatiefinanciën en 

het vak van toezicht houden. De vereniging bevordert deskundigheid en beroep via 

debat, opleiding, onderzoek en raadpleging, en laat daarbij ruimte voor 

meningsverschillen. 

 

Ontwikkeling van Permanente Educatie 

De VTW staat voor professioneel toezicht op woningcorporaties, met leden die vanuit hun 

passie voor de volkshuisvesting toezicht houden. Vanuit de rol als beroepsvereniging én 

als bevorderaar van de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van 

woningcorporaties, biedt de VTW haar leden een uitgebreid programma aan, in de vorm 

van masterclasses, online masterclasses, incompany masterclasses, een leergang voor 
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aankomende commissarissen, inspiratiegroepen en andere activiteiten.  

 

De masterclasses en alle andere activiteiten worden samengebracht in het VTW-

programma voor Permanente Educatie. In het PE-aanbod is balans tussen activiteiten 

gericht op de ontwikkeling van vakinhoudelijke kennis/competenties die nodig is/zijn 

voor het vak van toezicht houden op een woningcorporatie en activiteiten gericht op de 

ontwikkeling van soft skills die hiervoor nodig zijn. 

Dit sluit aan op het VTW-beleidsplan 2017-2020 en de Governancecode 

Woningcorporaties 2015 waarin het belang van ‘cultuur en gedrag’ voor het functioneren 

van het intern toezicht wordt benadrukt. Ook wordt onderzocht of en hoe, meer gebruik 

kan worden gemaakt van innovatieve methoden zoals “serious games.”  

 
Het bestuur stelt het kader voor het PE-aanbod en het programmamanagement vast en 

betrekt hierbij de opvatting van de PE-commissie. Bij de verder uitwerking hiervan door 

het programmamanagement wordt de mening van de leden betrokken via de 

deelnemersevaluaties, online ledenraadplegingen en/of een ledenpanel en gesprekken 

met RvC’s. 

 

Activiteiten in 2017 als beroepsvereniging 

De activiteiten die de VTW organiseert en aanbiedt in 2017 zijn: 30-35 masterclasses 

(offline en online), incompany masterclasses, inspiratiegroepen, 10-15 landelijke en 

regionale themabijeenkomsten, publicaties, de website met alle relevante kennis, 

beantwoorden van individuele vragen. En in september wordt het jaarlijkse ledencongres 

georganiseerd. 

Naast de kennis en inhoud van de volkshuisvesting en het toezicht houden zal 

nadrukkelijk ook aandacht worden besteed aan cultuur en gedrag / competenties / 

vaardigheden van het interne toezicht. De inhoud van de activiteiten wordt goed op 

elkaar afgestemd en up-to-date gehouden.  

De VTW wil een platform voor leden bieden om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, 

te reflecteren, kennis uit te wisselen en ideeën te bespreken. Dit kan ruimschoots tijdens 

de bijeenkomsten, masterclasses en via de website(s). 

 

Communicatie met onze leden 

Naast de genoemde activiteiten worden leden geïnformeerd door middel van social media 

(LinkedIn en Twitter), de e-NIEUWS en de VTW-nieuwsmonitor.   

 

De VTW maakt waar mogelijk gebruik van de deskundigheid van haar leden. Teneinde 

het draagvlak en de legitimiteit van belangrijke verenigingsbesluiten te vergroten, 

betrekt de VTW haar leden ook op andere manieren bij de besluitvorming dan via de 

Algemene Vergadering; bijvoorbeeld door regionale raadplegingsbijeenkomsten, digitale 

raadplegingen en elektronisch stemmen. Vanzelfsprekend rekenen wij op uw actieve 

inbreng bij het project ‘toezicht met passie’. 
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BELANGENBEHARTIGING 

 
 
Lobby 

De VTW speelt in op actuele thema’s en de maatschappelijke discussie die te maken 

hebben met het intern toezicht en daaraan gerelateerde kwesties binnen de 

corporatiesector. Hiertoe behartigt de VTW de belangen van de leden bij de relevante 

ministeries, belanghouders en de politieke partijen.  

 

De VTW gaat verder met de eerder gekozen lobbythema’s: de inrichting van het 

corporatiestelsel, de positie en kwaliteit van het interne toezicht, cultuur en gedrag in de 

sector, de honorering van bestuurders en commissarissen. Tevens hebben we blijvend 

aandacht voor een aantal knelpunten in de sector, zoals de verhuurderheffing. 

 

De VTW blijft een actieve rol spelen in de uitwerking van de Woningwet in de praktijk; de 

relatie met de Autoriteit Woningcorporaties als externe toezichthouder; en andere 

wetgevingstrajecten, zoals de (voorgestelde) WNT 3 en de Wet Bestuur en Toezicht. 

 

Samenwerking met andere partijen in de sector 

De VTW werkt ook samen met belanghouders in de sector, zoals Aedes, de Nederlandse 

Woonbond, de NVBW, de VNG en anderen. De VTW wil voortgaan op de ingeslagen weg 

om nadrukkelijker samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een goede afstemming en 

samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de 

Woningwet is wenselijk. Zo zal de VTW gezamenlijke bijeenkomsten organiseren met 

Aedes. Ook wordt met de NVBW samengewerkt om de relatie tussen de RvC en bestuur 

te versterken. De VTW heeft in 2017 ook bijzondere aandacht voor de 

bestuurssecretarissen. 

 

Met andere toezichthoudersverenigingen 

De VTW heeft de afgelopen jaren een voortrekkersrol gespeeld in de samenwerking met 

de andere toezichthoudersverenigingen. Onze ervaring is dat de corporatiesector, mede 

gedwongen door de omstandigheden, “verder” is in ontwikkeling dan andere sectoren. 
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Hoewel we de verbinding met de zuster verenigingen blijven zoeken, doen we dit minder 

intensief en meer bilateraal.  

 

Communicatie met derden 

De VTW neemt actief deel aan het maatschappelijk debat over intern toezicht en de 

corporatiesector en communiceert daar helder over naar leden en belanghouders. De 

VTW gaat verder op de ingeslagen weg door de dialoog aan te gaan met relevante 

partijen en de standpunten uit te dragen. De professionalisering van de Public Affairs en 

de communicatie gaat door. De website is hierin een belangrijk instrument. 
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BEVORDEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET INTERN TOEZICHT 

 
Lidmaatschapseisen 

Het lidmaatschap van de VTW is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Leden van de VTW 

hebben zich gebonden aan interne regels die zijn vastgelegd in de statuten, de 

Governancecode Woningcorporaties, beroepsregels en andere bindende besluiten van de  

ALV. U vindt de geldende lidmaatschapseisen aan het einde van het jaarplan. 

 

Monitor en register van leden 

De VTW monitort de naleving van de lidmaatschapseisen en publiceert jaarlijks een 

nalevingsoverzicht per RvC en per commissaris op de website. In het overzicht wordt ook 

vermeld of de commissaris is getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hiermee 

ontstaat een openbaar register van zittende corporatiecommissarissen die voldoen aan 

de lidmaatschapseisen en door de Autoriteit woningcorporaties ‘fit en proper’ zijn 

bevonden. Voor het overzicht maakt de VTW gebruikt van o.a. openbare gegevens, 

informatie van de Autoriteit wonen (gegevensopvraag dVi) en de Stichting Visitatie 

Woningcorporaties Nederland (visitatiescores) en het verslag van de Commissie 

GovernanceCode1 (oordelen over overtredingen van de Governancecode). 

De VTW volgt met het instellen van een openbaar ledenregister één van de 

aanbevelingen uit het rapport Evaluatie Fit en Propertoets van ABD Topconsult. 

 

Commissie Governancecode 

De Commissie GovernanceCode kan uitspraken doen over het naleven van de 

Governancecode door woningcorporaties, op grond van klachten van door 

belanghebbenden over (vermeend) niet of onjuist toepassen ervan. Ook corporaties die 

in een specifieke situatie twijfelen over de toepasbaarheid van de ‘leg uit’ bepalingen van 

de code kunnen zich tot de commissie wenden. Hierbij gaat het om woningcorporaties 

waarvan commissarissen lid zijn van de VTW en woningcorporaties die lid zijn van Aedes.  

De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur van de VTW en 

Aedes. Als zij van oordeel is dat de code wordt overtreden kan het bestuur 

sanctiemaatregelen treffen richting de eigen leden.  

 

Integriteit 

Integriteit is en blijft een belangrijk thema in de corporatiesector. Waar in het begin de 

focus vooral uit ging naar methoden en werkwijzen gericht op het voorkomen van grove 

integriteitsschendingen, is de focus verschoven naar transparantie, leiderschap, cultuur 

en het bespreekbaar maken (en houden) van integriteitsvraagstukken. 

Veranderingen in de maatschappij gaan steeds sneller en hebben wel impact op de 

samenleving en onze manier van werken. Dit vraagt om goed leiderschap, een gedeelde 

cultuur die integer gedrag binnen de sector bevordert en om een vereniging die de 

komende jaren wendbaar genoeg is om in te spelen om de behoeften van leden en de 

veranderende omgeving.  

 

                                                           
1 De algemene ledenvergadering van de VTW heeft reeds ingestemd met de omvorming van de 
AedesCodeCommissie tot de Commissie GovernanceCode. Het Aedes-congres besluit hierover op 24 november 
2016. 
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De VTW en Aedes werken op het thema integriteit samen en zullen o.a. handvatten 

ontwikkelen waar RvC’s en corporaties voor bovengenoemde aspecten verder mee aan 

de slag kunnen gaan. 

 

Adviesgroep bestuurlijke vraagstukken 

Met de instelling van de adviesgroep bestuurlijke vraagstukken in 2011 is een 

mogelijkheid gecreëerd voor commissarissen om in volstrekte vertrouwelijkheid 

dilemma’s en gevoelige dossiers te kunnen bespreken. Het doel van de adviesgroep is 

tweeledig: 

 Het met raad ondersteunen van (individuele) commissarissen bij 

woningcorporaties wanneer zij een vermoeden van een (dreigende) onenigheid of 

een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en 

integriteitsproblemen constateren bij de woningcorporatie waar zij commissaris 

zijn. 

 Het fungeren als een kennisplatform voor integriteitsproblemen bij 

woningcorporaties zowel met betrekking tot (individuele) commissarissen als met 

betrekking tot woningcorporaties. 

 

De toegang tot de adviesgroep is laagdrempelig en aan de adviesaanvraag zijn geen 

kosten verbonden. De leden hebben verstand van zaken en beschikken over ervaring. Zij 

zijn vertrouwenspersoon voor commissarissen die zich melden. De adviesgroep opereert 

onafhankelijk van de VTW, zodat geen verantwoording aan het bestuur dan wel de 

directeur van de VTW dient te worden afgelegd. 

 

De adviesgroep bestuurlijke vraagstukken bestaat uit vijf deskundigen. Deze hebben elk 

op hun eigen terrein verstand van de woningcorporatiesector en beschikken over ruime 

ervaring. Mw. mr. Nathalie Aalbers van Holland Van Gijzen advocaten is door de 

adviesgroep bestuurlijke vraagstukken aangewezen als ambtelijk secretaris. 

 

Samenstelling adviesgroep bestuurlijke vraagstukken 

Naam Functie Kennisgebied 

dhr. prof. dr. Jaap van Manen RA Voorzitter governance 

mw. dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk Lid integriteit en ethische vraagstukken 

dhr. prof. dr. ir. Jan van der Schaar Lid woningcorporatiebranche 

dhr. Martin Verwoert Lid vastgoed 

dhr. prof. mr. Huub Willems Lid governance en strafrecht 
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VERENIGINGSORGANISATIE 

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Een belangrijke 

bevoegdheid van de algemene ledenvergadering is het vaststellen van beroepsregels en 

deze algemeen geldig en bindend verklaren voor de leden. 

 

Financiën 

Een financieel gezonde vereniging is van belang om invulling te geven aan haar 

werkzaamheden. De VTW kan in 2017 voortbouwen op een goede uitgangspositie.  

Het budget van de VTW bestaat uit de contributie-inkomsten van de aangesloten leden 
en de deelnamebijdragen. De contributie wordt in 2017 gei ̈ndexeerd met 0,64 % (CPI 

2015).  

 

De begroting 2017 is als bijlage bij dit Jaarplan gevoegd. Bij grote afwijkingen van de 

vastgestelde begroting, onvoorziene uitgaven en/of herziening van de begroting naar 

aanleiding van een beleidswijziging wordt de algemene ledenvergadering tijdig 

geïnformeerd. 

 

Bestuur VTW  

De leden van het bestuur zijn door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd 

voor een termijn van maximaal vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De voorzitter, 

vicevoorzitter en penningmeester zijn door de algemene ledenvergadering in functie 

benoemd. In 2017 komen drie bestuursleden voor herbenoeming in aanmerking; Bas Jan 

van Bochove, Ellen Bal en Sigrid Helbig. Het bestuur zal hiertoe de profielschets van het 

bestuur opnieuw beoordelen en vaststellen. De  commissie  van  aanbeveling  en  beroep  

zal beoordelen of het bestuurslid, indien deze wenst te worden herbenoemd, voldoet  aan  

de  profielschets. Indien dit  het  geval  is,  komt  zij  tot  een  gemotiveerde  

aanbeveling  van  het  her  te  benoemen  lid.   

 

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het 

huishoudelijk reglement en het bestuursprotocol. De bestuursleden ontvangen een vaste 

vergoeding die is vastgesteld door de algemene ledenvergadering.   

 

Commissies 

De vereniging kent in 2017 drie vaste commissies.  

 

 De commissie van aanbeveling en beroep draagt zorg voor de procedure van 

(her)benoeming van bestuursleden en fungeert als beroepscommissie van de 

vereniging. De leden zijn door de algemene vergadering benoemd. 

In 2017 zijn geen (her)benoemingen aan de orde. 

  

 De financiële commissie beoordeelt de jaarrekening en brengt hierover verslag uit 

aan de algemene ledenvergadering. De leden zijn door de algemene vergadering 

benoemd. In 2017 komen twee leden voor herbenoeming in aanmerking; Eric 

Sentjens en Jan Weggemans.  

 

 De PE-commissie is door het bestuur ingesteld en heeft de taak permanente 

educatie van commissarissen te bevorderen in het kader van effectief toezicht op 

woningcorporaties. De PE-commissie adviseert het bestuur over de voortgang en 

verbetermogelijkheden en evalueert in 2018 het PE systeem. De leden zijn 

geselecteerd door de commissie van aanbevelingen en beroep.  

 

Bureau 

Het bureau van de VTW faciliteert de vereniging door het bieden van 

beleidsondersteuning aan het bestuur en het uitvoeren van projecten en andere 
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werkzaamheden. Het bureau bestaat uit een klein en flexibel team en staat onder leiding 

van Albert Kerssies (directeur).  

Het bureau zorgt verder voor een adequate ledenadministratie en bedrijfsvoering, met in 

het bijzonder aandacht voor het op orde hebben van de financiën. Hiervoor is structurele 

aandacht voor het verbeteren van de interne processen noodzakelijk. Met SSH Utrecht is 

een (jaar)contract afgesloten voor dienstverlening (financiële administratie, 

salarisadministratie, ledenadministratie en ICT) en huur van kantoorruimte.  

In 2017 zet de VTW in op het toekomstbestendig maken van het interne toezicht. Dit kan 

ook andere eisen stellen aan het bureau. In 2017 zal daarom extra aandacht worden 

besteed aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en capaciteiten van de medewerkers.  
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BIJLAGE 1: SAMENSTELLING BESTUUR, COMMISSIES 

 

Samenstelling bestuur 

Naam Functie 1e termijn 2e termijn 

Guido van Woerkom Voorzitter  06-2016 – 06-2020  

Denise Bakker Vicevoorzitter  11-2011 – 11-2015 11-2015 –11-2019 

Ellen Bal  Penningmeester  11-2013 – 11-2017  

Bas Jan van Bochove  Lid  06-2013 – 06-2017   

Sigrid Helbig  Lid 11-2013 – 11-2017  

Wouter de Jong Lid 11-2015 – 11-2019  

 

Samenstelling commissie van aanbeveling en beroep 

Naam Functie 1e termijn 2e termijn 

Ceciel van Berkel Lid 11-2015 – 11-2019  

Lucelle van Hövell Voorzitter2  06-2016 – 06-2020  

Nog niet bekend Lid 11-2016 – 11-2020  

 

Samenstelling PE-commissie 

Naam Functie 1e termijn 2e termijn 

Ineke Donkervoort Voorzitter 2015-2018  

Ans Cuijpers Lid 2015-2018  

Luurt van der Ploeg Lid 2015-2018  

Anita van der Wal Lid 2015-2018  

 

Samenstelling financiële commissie 

Naam Functie 1e termijn 2e termijn 

Imke Frijters  Voorzitter 05-2015 – 05-2019  

Eric Sentjens Lid 11-2013 – 11-2017  

Jan Weggemans Lid 11-2013 – 11-20173  

 

 

 

                                                           
2 Was tot 11-2016 lid van de commissie. 
3 Bij een herbenoeming loopt de 2e termijn af op 11-2020 om de continuïteit in de commissie te waarborgen. 
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Samenstelling bureau  

Naam Functie  Omvang 

Albert Kerssies Directeur 1.00 fte 

Danielle Eroglu  Office manager 0.89 fte 

Hans Geurts  Beleidsmedewerker Public 

Affairs en Communicatie 

0.89 fte 

Ingrid van der Kraan  Beleidsmedewerker 0.67 fte 

Pim Steenbergen Administratieve 

ondersteuning 

0.20 fte 

Annemiek de Vries Administratieve 

ondersteuning 

0.20 fte 
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BIJLAGE 2: LIDMAATSCHAPSEISEN 

Leden van de VTW hebben zich gebonden aan de onderstaande lidmaatschapseisen. 

 

1. Een belangrijke lidmaatschapseis is toepassing van de in 2015 nieuw 

vastgestelde Governancecode Woningcorporaties en verantwoording over 

de wijze waarop de code is toegepast in het jaarverslag van de corporatie en in 

het RvC-verslag dat hier onderdeel van uitmaakt.  

 

Het afleggen van maatschappelijke verantwoording aan de buitenwereld en je hierop 

door belanghebbenden laten aanspreken, is een wezenlijk onderdeel van good 

governance en moet relevant, betrouwbaar en navolgbaar zijn. Het interne toezicht heeft 

hierbij een sleutelrol; de RvC houdt toezicht op de verantwoording die het bestuur aflegt 

en legt zelf verantwoording af over het gehouden toezicht. Goede verslaggeving is hierbij 

van groot belang en geeft de politiek en samenleving bovendien vertrouwen in het 

bestuur en het interne toezicht van corporaties.  

 

Het RvC-verslag is hét document en hét moment waarop RvC’s zich transparant 

verantwoorden richting de maatschappelijke omgeving over de wijze waarop zij hun 

toezicht uitoefenen. De VTW wil deze verantwoording stimuleren. Hiertoe heeft de VTW 

in 2015 de handreiking ‘Het verslag van de RvC’ ontwikkeld. Deze webpublicatie biedt 

RvC’s een leidraad met bouwstenen die in het verslag kunnen worden gebruikt. In 2017 

wordt voor de tweede maal de prijs voor ‘het beste RvC-verslag’ uitgereikt. Hiermee wil 

de VTW voorbeelden van goede verslaggeving voor het voetlicht brengen en belonen.  

 

Lidmaatschapseisen die zijn opgenomen in de Governancecode Woningcorporaties en 

apart worden benoemd zijn: 

 

2. De verplichting tot het ontwikkelen van kennis waarbij aandacht wordt 

besteed aan gewenst gedrag, volgens de PE-systematiek van de VTW en 

Aedes. Hierbij geldt voor commissarissen: 

 een verplichting van minimaal 5 PE-punten in 2017 

 het registreren van de gevolgde PE in het RvC-jaarverslag 

 het registreren van de gevolgde PE in het PE-registratiesysteem van de 

VTW 

 

3. De verplichting tot visitatie, minimaal eens per 4 jaar. Onderdeel van deze 

visitatie is de naleving van de Governancecode Woningcorporaties. Het 

visitatierapport is openbaar. 

 

4. De verplichting tot publicatie van het beloningsbeleid van bestuurders en 

commissarissen in het jaarverslag en op de website. 

 

5. De maximale zittingstermijn van commissarissen; benoeming voor maximaal 

vier jaar en eenmaal herbenoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. 

 

In 2015 heeft de algemene ledenvergadering een beroepsregel vastgesteld die 

leidde tot een substantiële matiging in de bezoldiging van 

corporatiecommissarissen: 

 

6. De Beroepsregel Honorering Bezoldiging commissarissen  2015  en 2016. 

Deze beroepsregel wordt door de algemene ledenvergadering van 24 november 

2016 opnieuw beoordeeld en vastgesteld. 
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Handhaving 

Het bestuur kan sancties opleggen als leden de interne regels overtreden en niet voldoen 

aan de lidmaatschapseisen. Zij is op basis van de statuten en het huishoudelijk 

reglement bevoegd om overtredingen van de interne regels te behandelen, te beoordelen 

en te bestraffen. Om de interne regels van de vereniging op een zorgvuldige wijze te 

handhaven heeft het bestuur een procedure vastgesteld met hoor, wederhoor en de 

mogelijkheid van beroep bij de commissie van aanbeveling en beroep. De uiterste sanctie 

is ontzetting uit het lidmaatschap. 

 

 


