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Voorwoord

Totstandkoming code Tabaksblat

De kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht staan de laatste paar jaar weer
nadrukkelijk in de belangstelling. Het debat over corporate governance in
Nederland heeft midden jaren negentig een flinke impuls gekregen door het werk
van de Commissie Corporate Governance en de Monitoring Commissie Corporate
Governance, beiden onder voorzitterschap van drs. J.F.M. Peters (commissie Peters I
en II1). Uit de daarop volgende discussie is gebleken dat niet alleen de aandeel-
houders, maar ook de maatschappij kritischer staat tegenover bestuur en toezicht.
Er wordt adequaat toezicht, openheid, duidelijkheid en bereidheid tot dialoog en
discussie verwacht. 

De adviezen van deze commissies over de best practice vormen van corporate go-
vernance van beursgenoteerde vennootschappen waren aanleiding voor het kabinet
tot het voorstellen van een aantal wetswijzigingen2. De voorgestelde wijzigingen
betroffen met name een verbetering van de transparantie van ondernemers-
gegevens, het vergroten van de verantwoording van het bestuur en het interne
toezicht over het functioneren van de onderneming en het versterken van de
invloed en bescherming van aandeelhouders.

Naar aanleiding van nationale en internationale ontwikkelingen ontstond de
behoefte tot een hernieuwde code of best practice. Dit leidde in 2003 tot de
instelling van de commissie Corporate Governance, onder voorzitterschap van mr.
M. Tabaksblat, die tot taak kreeg de Nederlandse corporate governance code op te
stellen. Het vertrekpunt voor de werkzaamheden van de commissie waren de 
veertig aanbevelingen van de commissie Peters I, zoals neergelegd in het rapport
'Corporate Governance in Nederland; De Veertig Aanbevelingen'. Deze aanbeveling-
en werden geactualiseerd, verduidelijkt, aangescherpt en aangevuld, wat leidde tot
de definitieve 'Nederlandse corporate governance code', ook wel genoemd de
'code Tabaksblat'.3

1

1 ‘Corporate Governance in Nederland; De Veertig Aanbevelingen’, juni 1997 

(zie www.corpgv.nl/Commissie%20Peters) en ‘Monitoring Corporate Governance in Nederland 1998’, 

december 1998 (zie www.corpgov.nl/Monitoring%201998).

2 Kabinetsreactie op het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance, mei 1999 

(zie www.corpgov.nl/Kabinetsreactie).

3 ‘De Nederlandse corporate governance code, Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice

bepalingen’, decemer 2003 (zie www.corpgov.nl/Definitieve%20code)
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De twee steunpilaren waarop goede corporate governance rust en waarop de code
Tabaksblat toeziet zijn:
- goed ondernemerschap, waaronder inbegrepen integer en transparant handelen

door het bestuur
- goed toezicht hierop, waaronder inbegrepen het afleggen van verantwoording

over het uitgeoefende toezicht

Dit zijn essentiële voorwaarden voor het stellen van vertrouwen in het bestuur en
het toezicht door de belanghebbenden en is uitgewerkt in een aantal principes en
concrete best practice bepalingen, die de bij een vennootschap betrokken perso-
nen en partijen tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen. 
De code is in werking getreden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari
2004 en heeft wettelijke verankering gekregen4. Zij is van toepassing op alle
Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. 

Code Tabaksblat ook van toepassing op woningcorporaties?

Ook de corporatiesector onderkent het belang van adequaat bestuur, beheer en
toezicht. In 1998 zijn door de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties, onder
voorzitterschap van prof. mr. J.R. Glasz (commissie Glasz), aanbevelingen gefor-
muleerd om het interne toezicht van corporaties (verder) te verbeteren5. Bij de
opstelling daarvan baseerde de commissie Glasz zich op de aanbevelingen van de
commissie Peters I. De aanbevelingen van de commissie Glasz zijn opgenomen in
de AedesCode, die van toepassing is op woningcorporaties die lid zijn van bran-
cheorganisatie Aedes. Daarnaast zijn ook het in 2003 verschenen onderzoeksrap-
port van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) 'Tussen regels en rol-
opvatting'6 en de BrancheCode Maatschappelijke Ondernemingen van het Netwerk
Toekomst Maatschappelijke Ondernemingen7 (NTMO) relevant voor woning-
corporaties.

4 De wettelijke grondslag van de code is sinds 1 oktober 2004 te vinden in artikel 2:391 lid 4 BW (Staatsblad

2004, 370): ‘Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gesteld omtrent de

inhoud van het jaarverslag. Deze voorschriften kunnen in het bijzonder betrekking hebben op naleving van een

in de algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gedragscode.’ Op 30 december 2004 is de Tabaksblat

code aangewezen als gedragscode in de zin van artikel 2:391 lid 4 BW (Staatsblad 2004, 747).

5 De aanbevelingen uit het advies ‘Naar professioneel toezicht’ zijn opgenomen in bijlage 2 van deze brochure.

6 Hierin wordt verslag gedaan van een onderzoek bij 19 corporaties naar het functioneren van het interne

toezicht. Het rapport bevat een aantal bevindingen over de huidige praktijk van het toezicht houden, en kan

als een verdieping worden beschouwd op de aanbevelingen van de commissie Glasz uit 1998. 



De code Tabakblat, bedoeld voor beursgenoteerde vennootschappen, heeft inmid-
dels een bredere werking gekregen. Minister Zalm (Financiën) heeft besloten dat
ook alle beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Staatsdeelnemingen zich
moeten houden aan de code. Het kabinet wil, in overleg met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg, de code Tabaksblat waar
mogelijk ook van toepassing verklaren op deelnemingen van lagere overheden. De
code dient ook als referentiekader voor codes in andere sectoren, waaronder de
maatschappelijke ondernemingen. Bovendien wordt op juridisch vlak een zoge-
naamde reflexwerking8 verwacht.

Op 1 december 2004 is, tijdens de behandeling van de VROM-begroting 2005,
een motie9 aangenomen om de code Tabaksblat ook van toepassing te verklaren
op woningcorporaties. Mede naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de VTW
gemeend dat, ongeacht of de motie door het kabinet wordt uitgevoerd, we ons als
vereniging van toezichthouders in woningcorporaties de vraag moeten stellen in
hoeverre de code Tabaksblat toepasbaar en ook nuttig en wenselijk is voor corpo-
raties. Daarom heeft het bestuur voor de leden van de vereniging een eerste
analyse laten opstellen, die is bedoeld als voeding voor verdere gedachtebepaling
binnen de VTW.

3

7 Het NTMO is het netwerk waarbinnen zes brancheorganisaties uit de sectoren zorg, onderwijs en wonen

samenwerken rond de thematiek van ‘maatschappelijk ondernemen’. Het NTMO streeft naar een vernieuwing

van de bestuurlijke verhoudingen tussen de maatschappelijke ondernemingen en de overheid, zodanig dat

meer financiële en beleidsmatige ruimte ontstaat voor maatschappelijk ondernemen. In januari 2003 presen-

teerde het NTMO ‘De waarde van de maatschappelijke onderneming geborgd’. Deze publicatie bevat een

voorstel voor een gezamenlijke branchecode, die antwoord moet bieden op vraagstukken van goed bestuur en

maatschappelijke verantwoording (zie www.ntmo.nl).

8 De code Tabaksblat geeft regels ten aanzien van goede corporate governance. Deze regels zijn niet rechtstreeks

van toepassing op niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarmee zijn ze voor die groep echter nog niet 

irrelevant. Ook als regels op zich niet direct van toepassing zijn kan er toch een zekere invloed van uitgaan.

Daarvan is met name sprake indien aan die regels in vergelijkbare situaties ook een zeker gewicht wordt 

toegekend. Men noemt dit wel de zogenaamde reflexwerking. Een dergelijke reflexwerking zou zich ook voor

kunnen doen ten aanzien van de code Tabaksblat. De noodzaak van goede corporate governance bestaat per

slot van rekening voor iedere onderneming.

9 De Tweede Kamer heeft op 14 december 2004 met algemene stemmen een motie aangenomen om woning-

corporaties onder de werkingssfeer van de Nederlandse corporate governance code te brengen en de invoering

binnen een jaar te controleren (kamerstukken II 2004/05, 29 800 XI, nr. 59). De Tweede Kamer is van

mening dat het intern toezicht bij de corporaties niet goed is geregeld. Het is niet bekend of het kabinet de

motie overneemt.
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Inmiddels is de eindrapportage van de Aedes-verenigingscommissie AedesCode 2
verschenen, waarin aanbevelingen worden gedaan voor een vernieuwing van de
AedesCode. Een van de aanbevelingen betreft het opnemen in de AedesCode van
de normen van de code Tabaksblat, voorzover relevant voor de branche.

Vanwege de verschillen tussen woningcorporaties en beursgenoteerde ven-
nootschappen, zoals de afwezigheid van een algemene aandeelhoudersvergadering
(AVA) bij corporaties en de grotere complexiteit van de (volkshuisvestelijke) doel-
stellingen, zijn enkele aandachtspunten van belang: 

De belangrijkste aandachtspunten op een rijtje

Bestuur
Het bestuur van de woningcorporatie dient rekening te houden met de belangen
van de diverse stakeholders. Hoe zijn deze in beeld te krijgen en op welke wijze
worden deze in beleid vertaald?
Voor een woningcorporatie is niet het doel winstmaximalisatie, maar naast finan-
ciële continuïteit ook het realiseren van volkshuisvestelijke doelstellingen. Hoe zijn
deze te expliciteren en hoe zijn de daarop gebaseerde prestatieafspraken te maken?
Tijdelijke benoemingen lijken aantrekkelijk, maar zijn dat in de praktijk vaak niet.
Het geeft aanleiding tot hogere aanvangssalarissen en afspraken over
afkoopregelingen die vooraf zijn bedongen. Het VTW-bestuur adviseert om alleen
akkoord te gaan met een tijdelijke aanstelling als er geen afspraken worden
gemaakt over afkoop e.d. 
De code Tabaksblat bepaalt dat de maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag
niet meer dan 1 jaarsalaris bedraagt, tenzij dit in het specifieke geval onredelijk is.
De commissie Izeboud adviseert om vooraf geen afspraken te maken rondom
vertrek en de beslissing over te laten aan de kantonrechter. Dit is ook het advies
van het VTW-bestuur.

Raad van Commissarissen
Het volgen van een introductieprogramma en andere training en opleiding moet
worden gestimuleerd.
Bij het instellen van diverse commissies (audit, renumeratie enz.) wordt aandacht
gevraagd voor een blijvende en actieve gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en legt
ook verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
De jaarrekening bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte
en de structuur van de bezoldiging van individuele commissarissen.



Lef en moed
Het bestuur van de VTW wil benadrukken dat corporate governance meer is dan
het naleven van codes. Het gaat om houding èn gedrag. In onze ogen moeten
moderne woningcorporaties de lef en de moed hebben om de discussie aan te
gaan, open te staan voor kritiek en in het openbaar verantwoording af te leggen
aan de stakeholders. Openheid en transparantie is het devies. Daarbij is een belang-
rijke rol weggelegd voor de Raad van Commissarissen om de vinger aan de pols te
houden. De corporatiesector heeft behoefte aan commissarissen met lef en moed.
En een eerste stap in de goede richting is om ‘De waarde van de code Tabaksblat
voor woningcorporaties’ op de agenda te zetten. De gespreksnotitie en de inven-
tarisatie zijn opgesteld door Governance Support. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van deze twee stukken berust bij Governance Support. 

Namens het bestuur van de VTW,

Margriet C. Meindertsma,
voorzitter 
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1. Inleiding

De code Tabaksblat is in december 2003 uitgebracht en heeft inmiddels wettelijke
verankering gekregen. Zij is bedoeld voor beursgenoteerde bedrijven, maar dient
inmiddels ook als referentiekader voor codes in andere sectoren, waaronder de
maatschappelijke ondernemingen. Bovendien wordt op juridisch vlak een zoge-
naamde reflexwerking verwacht. Zo heeft Huub Willems van de Ondernemings-
kamer laten weten dat de mores van Tabaksblat zal doorklinken in haar uitspraken,
ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven. 

De vraag is in hoeverre de code Tabaksblat toepasbaar en ook nuttig en wenselijk is
voor woningcorporaties. Die vraag heeft zich ook de VTW (Vereniging Toezicht-
houders Woningcorporaties) gesteld. Zij heeft Governance Support gevraagd een
eerste analyse op te stellen als voeding voor verdere gedachtevorming binnen de
VTW.

Die treft u in onderhavige notitie aan. Allereerst schetsen wij de overeenkomsten en
verschillen van beursgenoteerde ondernemingen en woningcorporaties en de 
context waarin zij opereren. Vervolgens gaan wij nader in op de waarde van de
principes en bepalingen van de code Tabaksblat voor de woningcorporaties.
Tenslotte maken wij de balans op. 

Deze notitie is bedoeld als voeding voor gedachtebepaling bij de VTW. Aan de
VTW dan ook de vraag:

In hoeverre bent u het eens met de bevindingen en stellingen in deze notitie?

Waar bent u het niet mee eens, en wat vindt u?

Wat mist u?

Wat voor soort richtlijnen hebben (commissarissen en bestuurders) 
van woningcorporaties volgens u nodig? 
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2. Overeenkomsten en verschillen
tussen beursgenoteerde onderne-
mingen en woningcorporaties 

2.1. Overeenkomsten

Algemene principes van corporate governance
Corporate governance gaat in de kern van de zaak over besturen, toezicht houden
en verantwoording daarover. Dat geldt zowel voor beursgenoteerde ondernemingen
als voor woningcorporaties.

Goed bestuur is gebaat bij: 
• Een frisse, onbevangen en objectiverende blik van 'externen', zoals de raad van

commissarissen.
• Een onderscheid tussen enerzijds het beslissen over beleid en uitvoering daarvan

en anderzijds het toezicht daarop, met andere woorden 'checks and balances'.

Goed toezicht kenmerkt zich door:
• Een adequate samenstelling van het toezichthoudende orgaan, te weten de raad

van commissarissen.
• Een manier van werken die het mogelijk maakt om de toezichttaak goed te

vervullen.

Goede verantwoording betekent: 
• Openheid en transparantie over hetgeen voor belanghebbenden belangrijk is. 

Maatschappelijk belang
Beursgenoteerde ondernemingen en woningcorporaties zijn beide van groot maat-
schappelijk belang, zij het op eigen wijze. 

Beursgenoteerde ondernemingen werken met het kapitaal dat burgers of institu-
tionele beleggers als aandelen in het bedrijf hebben gestoken in het vertrouwen
dat daar goed mee wordt omgegaan en dat het meer waard wordt. Bij institu-
tionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars is indirect een nog grotere
groep van burgers afhankelijk van hoe beursgenoteerde ondernemingen het doen. 

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. De legitimatie van hun
bestaan zit in het publieke domein waarin zij volgens wet- en regelgeving actief in
horen te zijn, namelijk de volkshuisvesting. Er gaat veel geld om in woningcorpo-
raties en deels publiek geld (huursubsidies). Van woningcorporaties wordt gevraagd
daar effectief en efficiënt mee om te gaan. 
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2.2. Verschillen

Shareholders en stakeholders
De beursgenoteerde onderneming kent aandeelhouders die zijn verenigd in de AVA
(algemene vergadering van aandeelhouders). De AVA is een vennootschapsorgaan.
De code Tabaksblat voorziet in versterking van de rol van de AVA, zowel wat de
invloed op beslissingen van de vennootschap betreft, alsook wat de verantwoord-
ing richting de AVA betreft. De code Tabaksblat geeft aan dat raad van bestuur en
raad van commissarissen bij het maken van afwegingen ook rekening moeten
houden met stakeholders, zoals werknemers, afnemers en toeleveranciers. Maar
werkt deze stelling niet uit. 

Woningcorporaties kennen als rechtspersoon de stichting of de vereniging. Bij de
vereniging zijn de leden (bij woningcorporaties de huurders) verenigd in de ALV
(algemene ledenvergadering). De ALV is een verenigingsorgaan. Een dergelijk
orgaan is er niet bij de stichting.
De afgelopen jaren is in Nederland de overtuiging gegroeid dat maatschappelijke
ondernemingen, waaronder woningcorporaties, de verankering bij hun externe
stakeholders moeten borgen. Wensen en behoeften van stakeholders moeten
herkenbaar worden meegenomen bij de afwegingen van raad van bestuur en raad
van commissarissen en woningcorporaties moeten hun functioneren richting stake-
holders verantwoorden. Het gaat om die externe stakeholders die belanghebbend
zijn bij de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie, zoals huurders, 
woningzoekenden, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties et cetera. Bij woning-
corporaties hoort de relatie met stakeholders dan ook expliciet onderdeel te zijn
van een code voor corporate governance.

Onderstaande tekening illustreert het verschil nog eens. 
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Rol van de overheid
Maatschappelijke ondernemingen, zoals woningcorporaties opereren in een publiek
domein. Dat is een gebied waarvoor de overheid een zekere verantwoordelijkheid
neemt richting haar burgers. Hier is dan ook sprake van een zekere bemoeienis van
de overheid, met name wat betreft het garanderen van voorwaarden zoals
kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en rechtmatigheid van besteding van
middelen voor zover het publiek geld betreft.
Dat soort van bemoeienis kent de beursgenoteerde onderneming niet. 

Doelstelling 
De beursgenoteerde onderneming is gericht op haar continuïteit. Daarbij streeft zij
naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. 

De doelstelling van de woningcorporatie is complexer. Naast continuïteit van de
corporatie, zijn er ook de zogenaamde volkshuisvestelijke doelen die gerealiseerd
moeten worden. De verschillende soorten doelen kunnen in de praktijk tot dilem-
ma's leiden. Dat vraagt het nodige van de afwegingen die de bestuurder en raad
van commissarissen moeten maken. 
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3. Toepasbaarheid en nut 
van de code Tabaksblat voor 
woningcorporaties 

De raad van bestuur
• De principes en bepalingen van de code Tabaksblat betreffende de taken en

werkwijze van de raad van bestuur zijn toepasbaar en in principe zinvol voor
woningcorporaties. Zij behoeven echter nadere uitwerking wat betreft de 
volkshuisvestelijke doelen en de wijze waarop behoeften van stakeholders worden
meegenomen bij het maken van afwegingen. 

• De bepalingen van de code Tabaksblat betreffende het contract van de bestuur-
der zijn eveneens toepasbaar voor woningcorporaties. 
Vraag is echter of zij alle zinvol zijn, met name de bepaling betreffende de
benoeming voor 4 jaar met mogelijkheid van onbeperkte herbenoeming.

- De bestuurder moet elk jaar goed worden geëvalueerd en beoordeeld op de
match tussen zijn capaciteiten en wensen en wat de woningcorporatie nodig
heeft en kan bieden.

- Volgens de huidige wetgeving is na een bepaalde periode en een bepaald aantal
herbenoemingen feitelijk sprake van een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

- Als voor benoeming voor bepaalde tijd wordt gekozen, zou de periode moeten
worden aangepast aan de strategische agenda van de woningcorporatie. De code
zou dus hier meer speelruimte moeten bieden.

• De bepalingen betreffende nevenfuncties van de bestuurder als commissaris bij
andere beursgenoteerde bedrijven zijn voor woningcorporaties niet relevant. 
Een algemenere bepaling zou wel zinvol zijn, namelijk dat de nevenfuncties dus-
danig beperkt moeten zijn dat de bestuurder zijn taak bij de woningcorporaties
goed kan vervullen. 
Wel toepasbaar en zinvol is de bepaling dat alle belangrijke nevenfuncties aan de
raad van commissarissen moeten worden gemeld. Overigens gaat het modelcon-
tract dat voor woningcorporaties wordt gehanteerd iets verder. Daarin wordt
bepaald dat de bestuurder alleen met toestemming van de voorzitter van de raad
van commissarissen nevenfuncties mag vervullen. 

• De principes en bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders zijn deels
toepasbaar en deels niet toepasbaar en/of niet relevant. 

- Toepasbaar en in principe zinvol zijn de principes en bepalingen dat er een
bezoldigingsbeleid is, dat de raad van commissarissen de bezoldiging voor de
individuele bestuurder bepaalt en een remuneratierapport opstelt. De inhoud van
het remuneratierapport zou echter moeten worden toegesneden op woning-
corporaties.

- Niet naar de letter maar wel in de geest toepasbaar en zinvol zijn de principes
voor de bezoldiging: kunnen aantrekken van goede bestuurders, belangen van
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woningcorporatie bevorderend, heldere spelregels voor variabele beloning en
grenzen aan de ontslagvergoeding. 

- Niet toepasbaar is de rol van de AVA. De code Tabaksblat bepaalt dat de AVA het
bezoldigingsbeleid vaststelt. Woningcorporaties hebben geen AVA of een
vergelijkbaar orgaan van financiële eigenaren. 

- Niet relevant zijn de uitgebreide bepalingen over opties als beloning. 
- Tenslotte zijn de bepalingen die gaan over het verstrekken van leningen et cetera

aan de bestuurder en het handelen in effecten door bestuurders toepasbaar. Wat
de laatstgenoemde bepaling betreft, is echter de vraag of die zinvol is. Als het
gaat om handel met voorkennis, dan voorziet daar bestaande wetgeving al in. 

• De principes en bepalingen betreffende tegenstrijdige belangen van bestuurders
zijn toepasbaar en zinvol.

De raad van commissarissen
• De principes en bepalingen van de code Tabaksblat betreffende de taken en

werkwijze van de raad van commissarissen zijn toepasbaar en in principe zinvol
voor woningcorporaties. 
Zij behoeven echter nadere uitwerking wat betreft de volkshuisvestelijke doelen
en de wijze waarop behoeften van stakeholders worden meegenomen bij het
maken van afwegingen. 

• De principes en bepalingen van de code Tabaksblat betreffende de samenstelling
van de raad van commissarissen zijn toepasbaar en in principe zinvol voor woning-
corporaties. 
De bepaling betreffende het aantal commissariaten bij beursgenoteerde bedrijven
is niet relevant. Een algemenere bepaling zou wel zinvol zijn, namelijk dat de
commissaris voldoende tijd heeft voor zijn commissariaat bij de woningcorporatie. 

• De bepalingen betreffende de rol van de voorzitter zijn toepasbaar en zinvol.
• Dat geldt in principe ook voor de secretaris. Maar hier is het voorbehoud nodig

dat het instellen van een dergelijke functie alleen zinvol is als de omvang en com-
plexiteit van de zaken die voor de raad van commissarissen moeten worden
geregeld dat vereisen. Het gaat onder meer om het opstellen van de notulen, het
bijhouden van actie- en besluitenlijsten, erop attenderen en faciliteren dat
afspraken en procedures gevolgd worden. 

• De principes en bepalingen betreffende de kerncommissies (auditcommissie,
remuneratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie) zijn toepasbaar. Het
voorbehoud moet worden gemaakt dat het installeren van dergelijke commissies
gerelateerd moet worden aan de omvang en complexiteit van het werk van de
raad van commissarissen. Anders bestaat het gevaar van veel regels en overleg en
tegelijk het uit het oog verliezen van de inhoud van het toezicht houden en
adviseren. 

• Wat de bezoldiging betreft, zijn de principes en bepalingen deels wel en deels
niet toepasbaar.

- Toepasbaar en zinvol is het principe dat de bezoldiging van de commissaris niet
afhankelijk is van de resultaten van de onderneming. Niet relevant zijn de
bepalingen betreffende het bezit van aandelen in de onderneming.
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- Niet toepasbaar is de rol van de AVA. De code Tabaksblat bepaalt dat de AVA de
bezoldiging van de commissaris vaststelt. Woningcorporaties hebben geen AVA
en ook geen vergelijkbaar orgaan.

- Tenslotte zijn de bepalingen toepasbaar die gaan over het verstrekken van leningen
et cetera aan de commissaris en de handel in effecten. Wat dat laatste betreft,
lijkt een dergelijke bepaling overbodig omdat wetgeving hierin al voorziet. 

• Toepasbaar en zinvol zijn de principes en bepalingen betreffende tegenstrijdige
belangen van commissarissen. 

• Toepasbaar en zinvol zijn ook bepalingen omtrent de gedelegeerd commissaris en
het tijdelijk voorzien in het bestuur door de commissaris. 

De algemene vergadering van aandeelhouders
• De genoemde principes en bepalingen zijn niet relevant. De woningcorporaties

kennen geen AVA. 
• De woningcorporaties kennen wel tal van stakeholders. Als maatschappelijke

onderneming moet de woningcorporatie zorgen voor inbreng van de behoeften
en wensen van externe stakeholders en de verantwoording aan hen. Dat vraagt
andere principes en bepalingen. Daarin wordt in de code Tabaksblat niet voorzien. 

Financiële verslaggeving
• De principes en bepalingen zijn toepasbaar en zinvol. Wel moet aansluiting 

worden gezocht bij de wet- en regelgeving die specifiek voor woningcorporaties
geldt. 

Externe accountant
• De principes en bepalingen zijn toepasbaar en in principe zinvol. 
• Uitzondering vormt de rol van de AVA. In de code Tabaksblat benoemt de AVA de

externe accountant en kan de accountant ook door de AVA worden bevraagd
omtrent getrouwheid van de jaarrekening. Woningcorporaties kennen geen AVA,
maar voor de branche zijn wel eigen instituties opgericht die toezicht houden. 

Externe accountant en organen van de vennootschap
• De principes en bepalingen zijn over het algemeen toepasbaar en zinvol. Maar er

moeten enkele voorbehouden worden gemaakt. 
- Er moet aansluiting worden gezocht bij de wet- en regelgeving die specifiek voor

woningcorporaties geldt. 
- Kwartaal- en halfjaarcijfers hebben bij woningcorporaties niet de publieke functie

als bij beursgenoteerde ondernemingen, hetgeen implicaties heeft voor de
noodzaak om de accountant te betrekken.

Interne auditfunctie
• De bepalingen en principes zijn toepasbaar voor zover het de auditfunctie betreft.

Bij corporaties zal die - gezien de relatief beperkte omvang van de organisatie -
echter niet door een interne accountant worden uitgevoerd en zal die functie bij
andere functionarissen zijn ondergebracht. 
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Reglementen
• De bepalingen over wat in reglementen moet worden vastgelegd zijn toepasbaar

en zinvol.

Openbaar maken
De code Tabaksblat geeft uitgebreid aan welke informatie via welke kanalen open-
baar gemaakt moet worden. Daarbij ligt het accent op beleggers en analisten. 
Veel van de principes en bepalingen zijn toepasbaar voor woningcorporaties, maar
behoeven aanpassingen gezien hun andere context. Bij woningcorporaties moeten
inhoud en informatiekanalen worden toegesneden op hun stakeholders. Bovendien
moet rekening worden gehouden met voor woningcorporaties specifieke wet- en
regelgeving. 

Implementatie
Volgens de code Tabaksblat leggen bestuur en raad van commissarissen aan de AVA
verantwoording af over de inrichting en het functioneren van corporate gover-
nance. De AVA beoordeelt vervolgens de keuzen van het bestuur en de raad van
commissarissen en de argumenten die zij aanvoeren voor eventuele afwijkingen van
de code. Inmiddels heeft de overheid bepaald dat de accountant hoort toe te zien
op de verantwoording over corporate governance in de jaarverslaggeving en de
AFM (Autoriteit Financiële Markten) dat eveneens toetst. 
Deze werkwijze is voor woningcorporaties slechts ten dele toepasbaar. Het is
denkbaar dat bestuur en raad van commissarissen zich middels het jaarverslag ver-
antwoorden over de inrichting van corporate governance en eventuele afwijkingen
ten opzichte van een vastgestelde code. Voor de beoordeling daarvan bestaan
echter geen interne organen. Ook zijn er nog geen externe organen aangewezen
die deze rol zouden kunnen vervullen. 
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4. De balans opgemaakt

a) Een groot deel van de principes en bepalingen in de code Tabaksblat zijn bruik-
baar voor woningcorporaties. Zij zijn ook terug te vinden in vele andere codes
die in de loop van de tijd voor verschillende branches zijn ontwikkeld. Het zijn
richtlijnen die 'algemeen goed' zijn geworden.

b) Een deel is niet bruikbaar, veelal om de volgende redenen:
- De aanwezigheid van een AVA bij de beursgenoteerde onderneming. De woning-

corporatie kent een dergelijk financieel eigenaarschap niet en heeft geen AVA. 
- De mogelijkheid van bestuurders en commissarissen om aandelen van de

onderneming te verwerven. Dat geeft een eigen dynamiek. Korte termijn beleid
dat goed scoort op de beurs, levert meteen financieel voordeel voor de bestuur-
der of commissaris op, maar hoeft niet in het belang van de onderneming te
zijn. 

- Het opereren op de kapitaalmarkt en de daarbij horende spelregels, zoals de
informatie voor beleggers en analisten. Dat kent de woningcorporatie niet. 

- De vaak grotere omvang en complexiteit van beursgenoteerde ondernemingen.
Sommige bepalingen zouden voor woningcorporaties een onevenredige bureau-
cratische belasting betekenen. 

c) Daartegenover staat dat de code Tabaksblat bepalingen mist die van belang zijn
voor woningcorporaties. Het gaat vooral om:

- Het waarborgen van volkshuisvestelijke doelen 
- De relatie met - vanuit de maatschappelijke functie gezien - belangrijke stake-

holders (inbreng van en verantwoording naar stakeholders)
- De relatie met de overheid die een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de

dienstverlening in het publieke domein van de volkshuisvesting.
d) Door het ontbreken van een AVA ligt er een grotere verantwoordelijkheid bij de

raad van commissarissen van de woningcorporatie, bijvoorbeeld wat betreft het
bezoldigingsbeleid voor de bestuurder, de bezoldiging van de commissarissen
zelf, de goedkeuring van de jaarrekening en het beleid in het algemeen. Dat
vraagt om andere mechanismen als een soort controle en geweten van de raad
van commissarissen. Die zijn deels al ontwikkeld voor de sector zelf zoals in de
vorm van het Centraal Fonds en een adviesregeling voor de beloning van be-
stuurders. De vraag is of de huidige instanties en systemen adequaat en 
voldoende zijn. Daar zou naar moeten worden gekeken. 

e) Woningcorporaties kennen voor die sector specifieke wet- en regelgeving die
ook implicaties heeft voor de inrichting van corporate governance. Deels gaan
die verder dan de code Tabaksblat. Een code voor de woningcorporaties moet
bij deze wet- en regelgeving en regelgeving aansluiten. 

f) Tenslotte is er de principiële vraag hoe gedetailleerd en verplichtend een code
moet zijn om effectief te zijn. 
De code Tabaksblat is verplichtend, maar geeft ook nadrukkelijk ruimte om
eigen keuzen te maken, als men die maar goed kan uitleggen. Dat kan het
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geweten aanscherpen. Aan de andere kant is de code Tabaksblat op onderdelen
gedetailleerd, wat kan leiden tot afvinkgedrag en zich veilen stellen, in plaats
van het kritisch bevragen van het eigen geweten en van daaruit ook risico's dur-
ven nemen als dat voor organisatie en haar maatschappelijke rol goed is.
Voordeel van de concreetheid van de gedetailleerde bepalingen is dat concreet
wordt gemaakt welke praktische implicaties algemene principes kunnen hebben.
Maar dat zou ook op andere wijze kunnen worden bewerkstelligd. 

Kortom, Tabaksblat biedt een goede basis, maar behoeft een eigen vertaling. 
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Bijlage 1
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Bijlage 2

Aanbevelingen van de Commissie Intern Toezicht
Woningcorporaties (commissie Glasz)

In 1998 heeft de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties, onder voorzitter-
schap van prof. mr. J.R. Glasz, in opdracht van Aedes haar advies ‘Naar professioneel
toezicht’ gepubliceerd. Dit advies is voor veel woningcorporaties het aanknopingspunt
geweest om intern over de functie en de rol van de toezichthouder van gedachten
te wisselen. 

De aanbevelingen van Glasz zijn hieronder geordend weergegeven. Het grootste
deel van de aanbevelingen kan worden beschouwd als aanvulling op de code
Tabaksblat. Ook komt een aantal aanbevelingen overeen met de code Tabaksblat.
Een aantal aanbevelingen geeft een nadere invulling van de code Tabaksblat, terwijl
twee aanbevelingen voor een deel juist algemener zijn dan de code Tabaksblat. Tot
slot zijn een drietal aanbevelingen in strijd met de code Tabaksblat. 

Verzelfstandiging woningcorporaties en intern toezicht
De maatschappelijke verankering van woningcorporaties is beschreven in de
Bedrijfstakcode Woningcorporaties (in 2002 AedesCode geheten). De commissie
Intern Toezicht Woningcorporaties acht het in dit verband van groot belang dat
corporaties de code onderschrijven en zichzelf daarmee openstellen voor toetsing
van het handelen aan de beginselen uit de code.
Aanvulling op de code Tabaksblat, geldt specifiek voor de corporatiesector.

De aanbevelingen van de commissie worden geïntegreerd in de Bedrijfstakcode
Woningcorporaties (in 2002 AedesCode geheten).
Aanvulling op de code Tabaksblat, geldt specifiek voor de corporatiesector. 

Kwaliteit intern toezicht en organisatie
Commissarissen zijn zich ervan bewust dat van hen zodanig toezicht wordt
verwacht dat er voor de minister geen aanleiding zal bestaan tot ingrijpen
ingevolge het niet naleven van de regels van het BBSH of taakverwaarlozing.
Nadere invulling van de code Tabaksblat.

De professionalisering van het intern toezicht en dus van commissarissen dient
gelijke tred te houden met de professionalisering van het bestuur en het corporatie-
bedrijf in het algemeen.
Nadere invulling van de code Tabaksblat.

45
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Het interne toezicht bij de toegelaten instellingen wordt ingericht overeenkomstig
de regeling van commissarissen bij de (structuur)vennootschap in het Burgerlijk
Wetboek, welke regeling mutatis mutandis in de statuten wordt opgenomen.
Aanvulling op de code Tabaksblat.

Het is wenselijk dat corporaties een ontwikkelingsproces vormgeven om uiterlijk in
2002 tot een tweelagenstructuur te komen (raad-van-commissarissenmodel).
Indien voor kleine corporaties het raad-van-commissarissenmodel geen haalbare
optie blijkt te zijn, dragen zij binnen diezelfde termijn binnen hun bestuurlijke
organisatiestructuur zorg voor een zodanige afbakening van taken en bevoegd-
heden van toezicht en bestuur, dat vermenging en overlap worden uitgesloten.
Strijdig met de code Tabaksblat die uitgaat van een tweelagenstructuur.

Het is wenselijk dat in elk geval in de statuten wordt vastgelegd dat de raad van
commissarissen de bevoegdheden heeft tot:
-  benoeming, vaststelling van arbeidsvoorwaarden, schorsing en ontslag van

bestuur en/of directie, het zorgen voor of toezien op goed functionerende 
directie en het voorzien in opvolging

-  het toezien dat de raad naar behoren is samengesteld en op volle sterkte is
-  goedkeuring c.q. vaststelling en ondertekening van de jaarrekening
-  goedkeuring van de begroting
-  het tijdelijk besturen bij ontstentenis/belet van de directie
-  vertegenwoordiging van de toegelaten instelling bij tegenstrijdig belang
-  goedkeuring van 'majeure' besluiten
-  het geven van gevraagd en ongevraagd advies.
Aanvulling op de code Tabaksblat.

De commissaris ontvangt een vaste honorering per jaar. De honorering van een
commissaris is in overeenstemming met de zwaarte van de taak en de gewenste
professionaliteit van het toezicht.
Aanvulling op de code Tabaksblat. 

De raad van commissarissen gaat aan de hand van het risicoprofiel van de toegelaten
instelling na of verzekering van het aansprakelijkheidsrisico wenselijk is.
Mededekking van de kosten van rechtsbijstand vormen daarbij een gewichtig punt
van overweging.
De toegelaten instelling is de verzekeringnemer, die de premie betaalt.
Aanvulling op de code Tabaksblat.

Een commissaris wordt niet (her)benoemd, indien hij tijdens de (nieuwe) zittings-
termijn van vier jaar de grens van 72 jaar zou overschrijden, tenzij zwaarwegende
argumenten een andere beslissing rechtvaardigen.
Aanvulling op de code Tabaksblat.
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Een commissaris verplicht zich bij zijn aantreden op voorhand te zullen terugtre-
den, indien de overige leden van de raad van commissarissen unaniem van oordeel
zijn dat diens handhaving als commissaris op objectieve gronden niet in
redelijkheid kan worden verlangd.
Nadere invulling van de code Tabaksblat.

Het jaarverslag bevat de volgende informatie over de commissarissen: leeftijd,
beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als commis-
saris, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
Komt overeen met de code Tabaksblat.

Herbenoeming van commissarissen dient geen automatisme te zijn. Het func-
tioneren van de commissaris in de afgelopen periode, de leeftijd en de profielschets
van de raad worden betrokken bij de overwegingen of tot herbenoeming overge-
gaan wordt.
Commissarissen dienen voor bepaalde tijd en als regel voor vier jaar te worden
benoemd. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om te
voorkomen dat veel herbenoemingen in één keer aan de orde komen.
Komt overeen met de code Tabaksblat.

De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar:
-  De invulling van de maatschappelijke taak en positie van de corporatie en de

strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het
langetermijnkarakter van de activa en de aard van de financiering.

-  De uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking
van de interne beheersingssystemen; van het houden van deze bijeenkomsten
wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Aanvulling op de code Tabaksblat.

De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten de aan-
wezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren, de relatie tot het bestuur, de
samenstelling en beoordeling van het bestuur waaronder opvolgings- en
beloningskwesties.
Komt overeen met de code Tabaksblat.

Iedere commissaris beschikt over de vereiste kennis om de bedrijfsvoering, de finan-
ciële en volkshuisvestelijke prestaties in algemene zin te kunnen beoordelen. De
commissarissen hebben daarnaast de verplichting op de hoogte te blijven van
nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten. De raad beziet periodiek welke activiteiten
de commissarissen hiertoe ondernemen. Bij de jaarlijkse evaluatie van het func-
tioneren van de raad en bij evaluatie van het functioneren van de individuele com-
missaris is dit een punt van aandacht.
Nadere invulling van de code Tabaksblat.
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Onafhankelijkheid intern toezicht
Commissarissen laten zich bij de vervulling van hun taak uitsluitend leiden door het
belang van de toegelaten instelling. Commissarissen die worden benoemd op basis
van een bindende voordracht van huurders, huurdersorganisaties of andere orga-
nisaties vervullen hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorge-
dragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.
Nadere invulling van de code Tabaksblat.

Indien een commissaris voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of
onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad zou kunnen optreden,
meldt hij dit via de voorzitter aan de raad.
Indien er naar het oordeel van de raad sprake is van een incidentele tegenstrij-
digheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke
voorziening, dan werkt de betrokken commissaris aan die voorziening mee.
Commissarissen dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele
onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken commissaris legt zich
neer bij het oordeel van de meerderheid van de raad.
Komt overeen met de code Tabaksblat.

Alvorens te besluiten tot een voordracht van een voormalig bestuurder van de
eigen corporatie tot commissaris, raadpleegt de raad de directie over mogelijke
bezwaren ten aanzien van het functioneren van de directie.
Het is wenselijk dat de raad van commissarissen uiterlijk in 2002 in meerderheid
bestaat uit commissarissen, die geen voormalig bestuurder van de eigen corporatie
zijn geweest.
Het is wenselijk dat in 2006 in de raad van commissarissen niet meer dan één voor-
malig bestuurder zitting heeft. Het is daarbij ook wenselijk dat de voorzitter geen
oud-bestuurder is, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken.
Strijdig met de code Tabaksblat die uitgaat van onafhankelijkheid van de commissaris.
Hieronder wordt mede verstaan dat de commissaris, dan wel zijn/haar familie of levens-
gezel, in de laatste 5 jaar geen werknemer of bestuurder van de vennootschap is geweest.

Intern toezicht en accountant
In de statuten wordt vastgelegd dat de raad van commissarissen zelf de opdracht
aan de accountant verleent en formuleert. De raad van commissarissen onderhoudt
gericht en actief contact met de accountant.
Aanvulling op de code Tabaksblat. Het tweede deel van de aanbeveling wordt in de
code Tabaksblat nader ingevuld.

De raad van commissarissen bespreekt de jaarstukken, het accountantsverslag en
de managementletter in aanwezigheid van de accountant. De raad spreekt zich uit
over de wenselijkheid van de in de managementletter gedane aanbevelingen.
Aanvulling op de code Tabaksblat.



49

Intern toezicht en externe verantwoording
De honorering wordt opgenomen in het jaarverslag in het verslag van de raad van
commissarissen.
Algemener dan de code Tabaksblat die uitgaat van de door de wet voorgeschreven
informatie over hoogte en structuur van bezoldiging van individuele commissarissen
De raad van commissarissen legt extern verantwoording af over zijn handelen door
verslag te doen van zijn werkzaamheden in het verslag van de raad in het jaarver-
slag. Indien de raad op een andere wijze vorm geeft aan zijn externe verantwoor-
ding wordt dit gemeld in het jaarverslag.
Strijdig met de code Tabaksblat die uitgaat van het opnemen van de werkzaamheden
van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

De raad van commissarissen maakt een profielschets en gaat van tijd tot tijd na of
deze nog voldoet. De profielschets van de raad van commissarissen wordt
opgenomen in het jaarverslag.
Komt overeen met de code Tabaksblat.

De raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar:
-  De invulling van de maatschappelijke taak en positie van de corporatie en de

strategie en de risico's verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het
langetermijnkarakter van de activa en de aard van de financiering.

-  De uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking
van de interne beheersingssystemen; van het houden van deze bijeenkomsten
wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Komt overeen met de code Tabaksblat.

De raad van commissarissen geeft in het verslag van de raad in het jaarverslag
gemotiveerd aan in hoeverre de raad de aanbevelingen van Glasz opvolgt.
Komt overeen met de code Tabaksblat.

Intern toezicht en risicobeheersing
De raad van commissarissen bevordert dat het bestuur van de corporatie schriftelijk
rapporteert aan de raad over de ondernemingsdoelstellingen, de relatie tot de
maatschappelijke taakstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de
mechanismen om deze risico's te beheersen.
Daarnaast bevordert de raad van commissarissen dat het bestuur rapporteert over
de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en werking van de
interne beheersingssystemen.
De raad van commissarissen spreekt met het bestuur af welke informatie men con-
creet wil ontvangen, in welke graad detaillering en met welke frequentie.
Nadere invulling van de code Tabaksblat.
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De raad van commissarissen ziet erop toe dat het bestuur- en beheersingssysteem
(waaronder de informatievoorziening) zodanig ingericht wordt, dat doelstellingen
en resultaten van financiële en niet-financiële aard in onderlinge samenhang inzicht
geven in huidig en toekomstig functioneren van de corporatie.
Voor de wijze waarop dat zou kunnen gebeuren kan onder andere gebruik worden
gemaakt van de methode van de Balanced Score Card.
Nadere invulling van de code Tabaksblat.
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