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REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING TRUDO 
 
Dit reglement (‘reglement’) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de ‘raad van 
commissarissen’) van Stichting Trudo (de ‘stichting’) op 7 mei 2008. Op 8 mei 2012 is een 
aanvulling c.q. wijziging op het reglement goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van 
Commissarissen. 
 
 
Considerans 
 

1. In Eindhoven is gevestigd de woningcorporatie Stichting Trudo (hierna te noemen de 
Stichting). 

2. In december 2006 zijn voor de woningbouwcorporaties de normen vastgesteld voor een goed 
bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing: de 
Governance Code Woningcorporaties, hierna te noemen de Code. 

3. Bij de vaststelling van de Code is uitgegaan van principes en zijn de principes vervolgens 
uitgewerkt. 

4. De externe en interne verhoudingen van de Stichting en organen van de Stichting zijn behalve 
in de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector, onder meer geregeld in de 
statuten van de Stichting. 

5. Tot de statutaire organen van de Stichting behoren onder meer de Raad van Commissarissen 
en het Bestuur. 

6. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de statuten d.d. 2005 (artikel 24 lid 2 van de 
statuten d.d. 25 november 2010) van de Stichting heeft de Raad van Commissarissen op 7 
mei 2008 een Reglement voor de Raad van Commissarissen vastgesteld, hierna te noemen 
Reglement. De statuten zijn per 25 november 2010 gewijzigd.  

7. Bij de vaststelling van het Reglement heeft de Raad van Commissarissen alle principes van 
de Code onverkort toegepast. 

8. De uitwerkingen van de Code zijn voor het overgrote deel toegepast, soms niet of anders 
toegepast. 

9. Voor zover de uitwerkingen niet zijn toegepast is dat geschied omdat de Raad van 
Commissarissen van oordeel is dat in voorkomende gevallen het principe eventueel op een 
andere wijze moet kunnen worden uitgewerkt. 

10. Voor zover de uitwerkingen anders zijn toegepast is dat geschied met een uitdrukkelijke 
toelichting aan de voet van het Reglement. 

11. In juli 2011 heeft een aanvulling c.q. wijziging van de Governance Code woningcorporaties 
plaatsgevonden. Deze aanvullingen zijn, daar waar nodig, verwerkt in het onderhavige 
reglement.  

 
Artikel 1 
Status en inhoud van de regels 
 
1.1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 24 lid 2 van de statuten d.d. 25 november 2010 

van de stichting en 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.  

 
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 dit laatste prevaleren. 

 Indien een 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 die van de ongeldige bepalingen. 

 
1.3. Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de Governance code Woningcorporaties (de 

‘Code’) zoals vastgesteld per 1 januari 2007. Het reglement is daar waar nodig gewijzigd naar 
aanleiding van de Governance code Woningcorporaties 2011 (de ‘Code’ 2011).  
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1.4. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit 

reglement: 
 
 Bijlage A: het in artikel 1.5 vermelde besluit/ notulen van het Bestuur.  
 Bijlage B: het in artikel 1.6 vermelde besluit/notulen van de raad van commissarissen. 
 Bijlage C: profielschets 
 Bijlage D: het rooster van aftreden voor leden van de raad van commissarissen. 
 Bijlage E: het reglement voor de remuneratiecommissie van de raad van commissarissen. 
  
1.5. Het bestuur van de stichting (het ‘Bestuur’) heeft bij unaniem besluit genomen verklaard: 
 a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit 

reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden of de stichting van 
toepassing is;  

 b) bij toetreding van nieuwe leden van het Bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld 
sub a) hierboven te laten afleggen. 

 
 
1.6 De raad van commissarissen en ieder afzonderlijk lid van de raad van commissarissen is tot 

naleving van dit reglement gehouden.  
 In verband met het voorgaande heeft de raad van commissarissen van de Stichting bij unaniem 

besluit genomen op 7 mei 2008 verklaard: 
 a) zich gebonden te achten aan de verplichtingen opgenomen in dit reglement, voor zover 

deze op hem van toepassing zijn en aan deze verplichtingen toepassing te zullen geven; 
 b) mogelijke nieuwe leden van de raad van commissarissen bij hun toetreding te laten 

verklaren dat zij zich gebonden achten aan de verplichtingen opgenomen in dit 
reglement, voor zover deze op hen van toepassing zijn en dat zij aan deze verplichtingen 
toepassing zullen geven. 

 
1.7. De externe accountant van de stichting heeft verklaard toepassing te geven aan, en zich 

gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem van 
toepassing is.  

 
1.8. Dit reglement wordt conform het bepaalde in III.1.1. van de Code op de website van de 

Stichting geplaatst. 
 
 
Artikel 2 
Samenstelling, profielschets, (her)benoeming, aftreden, schorsing, ontslag, bezoldiging en 
onafhankelijkheid van de raad van commissarissen 
 
2.1. De raad van commissarissen van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen 

leden. Twee van hen worden benoemd op voordracht van de huurders, hetgeen inhoudt dat de 
huurders en/of de huurdersorganisaties van de stichting in de gelegenheid worden gesteld een 
bindende voordracht te doen voor de benoeming van voornoemde leden van de raad van 
commissarissen.  Ten aanzien van deze voordracht geldt eveneens het bepaalde in dit lid en de 
volgende leden van dit artikel, hetgeen onder meer betekent dat een kandidaat niet in formele 
zin als onafhankelijk beschouwd kan worden, indien deze zelf huurder van de stichting is.  

 Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – met algemene 
stemmen door de raad van commissarissen vastgesteld.  

 De raad van commissarissen benoemt, schorst en ontslaat zijn eigen leden, rekening houdend 
met de kwaliteitseisen die zijn gesteld in de statuten van de stichting. 

 Een lid van de raad van commissarissen kan tweemaal voor een periode van maximaal vier 
jaar zitting hebben in de raad van commissarissen. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden 
met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft 
vervuld. 

 
2.2. Ieder lid van de raad van commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale 

beleid te beoordelen. Ieder lid van de raad van commissarissen beschikt over de specifieke 
deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. De raad van commissarissen 
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evalueert ten minste jaarlijks de behoefte en noodzaak voor kennisontwikkeling van 
gezamenlijke en/of individuele leden van de raad van commissarissen op het gebied van 
toezicht. De stichting stelt de daarvoor benodigde middelen ter beschikking. 

 
 
2.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, 

rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid 
en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen. Deze profielschets bevat onder 
andere de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van commissarissen 
worden verwacht. Minimaal één lid van de raad van commissarissen heeft ervaring met 
volkshuisvestelijke aangelegenheden. Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een 
zogenoemde financieel expert wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft 
opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. De 
raad van commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren en voorts telkens op het 
moment dat een lid van de raad van commissarissen al dan niet volgens het rooster aftredend 
is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van 
commissarissen. De raad van commissarissen gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zonodig 
stelt de raad van commissarissen de profielschets bij. De huidige profielschets van de raad van 
commissarissen is weergegeven in Bijlage C bij dit reglement en wordt op de website van de 
stichting geplaatst. 

 
2.4. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren 

kan vervullen en kan voldoen aan zijn diverse verplichtingen jegens de stichting en de 
belanghebbenden van de stichting, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. 

 De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van 
ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals 
weergeven in Bijlage C. De huidige onderlinge taakverdeling tussen de leden van de raad van 
commissarissen volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage C. 

 
2.5. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van commissarissen wordt 

gebruik gemaakt van de opgestelde profielschets. Dit geldt evenzeer voor de kandidaten die 
door de huurders en/of huurdersorganisaties van de stichting als lid van de raad van 
commissarissen worden voorgedragen. 

 
2.6. De leden van de raad van commissarissen worden in beginsel - tenzij sprake is van 

zwaarwichtige redenen, welk begrip nader door de raad van commissarissen wordt ingevuld - 
op openbare wijze geworven. Het voorgaande geldt evenzeer voor de kandidaten die door de 
huurders en/of huurdersorganisaties van de stichting als lid worden voorgedragen. De op 
voormelde voordracht benoemde leden, vervullen hun taak zonder last en ruggespraak van de 
huurders en/of huurdersorganisaties van de stichting en zonder hun deelbelang te laten 
prevaleren. 

  
2.7. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het 

Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en waakt ervoor 
dat al haar leden in formele zin onafhankelijk zijn, in het licht van de hierna in artikel 2 lid 8 
vermelde criteria. Dit geldt evenzeer voor de kandidaten die door de huurders en/of 
huurdersorganisaties van de stichting als lid van de raad van commissarissen worden 
voorgedragen. De raad van commissarissen maakt hiervan melding in het jaarverslag.  

 
2.8. Als afhankelijkheidscriteria hebben te gelden, dat de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar 

echtgenoot, 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, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden 
als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van 
bedrijf; 

 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 / heeft gehad. 
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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 (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) 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 bestuurslid van de 
stichting waarop hij toezicht houdt commissaris is; 

 e. lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de 
stichting feitelijk werkzaam is dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie 
en feitelijk betrokken is bij volkshuisvestingsaangelegenheden; 

 f. werkzaam is bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
of bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, het waarborgfonds Sociale Woningbouw 
of voor de volkshuisvesting relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken 
is bij volkshuisvestingsaangelegenheden; 

 g. huurder is van de stichting; 
 h. commissaris of bestuurder is van een andere woningcorporatie binnen de SRE-regio; 
 i. eigenaar is van een van de stichting gekochte Slimmer Kopen® woning; 
 j. 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; 

 k. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en 
ontstentenis van bestuursleden. 

 
2.9. De leden van de raad van commissarissen geven in de jaarverslaggeving inzicht in de door hen 

uitgeoefende hoofd- en nevenfuncties. 
 
2.10. De raad van commissarissen kan één of meer leden als ‘gedelegeerd toezichthouder’ 

aanwijzen. Een gedelegeerd toezichthouder is een lid van de raad van commissarissen met een 
bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die het betreffende lid van de 
raad van commissarissen zelf heeft; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer 
geregeld overleg met het Bestuur. Het gedelegeerd toezichthouderschap is slechts van tijdelijke 
aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen 
wegnemen. De gedelegeerd toezichthouder blijft lid van de raad van commissarissen. 

 
2.11. Een lid van de raad van commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en 

ontstentenis van leden van het Bestuur treedt voor deze periode uit de raad van 
commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen. 

 
2.12. De raad van commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor 

zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden en de continuïteit in de 
samenstelling van de raad van commissarissen is gewaarborgd. Het huidige rooster van 
aftreden is weergegeven in Bijlage D bij dit reglement en zal op de website van de stichting 
worden geplaatst.  

 
2.13. Leden van de raad van commissarissen zullen tussentijds aftreden indien de overige leden van 

de raad van commissarissen van oordeel zijn dat het desbetreffende lid onvoldoende 
functioneert of, er naar het oordeel van de raad van commissarissen sprake is van structurele 
belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 7 dan wel wanneer dit anderszins naar het oordeel 
van de raad van commissarissen is geboden.  

 
2.14. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat zich een omstandigheid voordoet als 

bedoeld in artikel 8 van de statuten van de stichting die reden geeft voor schorsing of ontslag 
van een lid en het betreffende lid van de raad van commissarissen niet eigener beweging 
aftreedt, neemt de raad van commissarissen een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het 
bepaalde in de statuten. 

 
2.15. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de 

raad van commissarissen, het betreffende lid van de raad van commissarissen en het Bestuur 
een gedragslijn worden overeengekomen.  



Governance Code  
Reglement Raad van Commissarissen 

8 mei 2012  

Pagina 5 van 17 

 
2.16. De Stichting zal ten behoeve van de leden van de raad van commissarissen een 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en deze kosten (voor zover mogelijk) dekken.  
 
 
Artikel 3 
Taak van de raad van commissarissen 
 
3.1. De raad van commissarissen bewaakt c.q. houdt toezicht op ten minste: 

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 de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder 

begrepen de financiële verslaggeving en de bijbehorende procedures als bedoeld in 
principe V van de Code; 

d) het kwaliteitsbeleid; 
e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V van de 

Code; 
f) de financiële verslaggeving;  
g) de naleving van wet- en regelgeving; 
h) Risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen. 

  
3.2. De raad van commissarissen heeft voorts tot taak: 

a) het naleven en handhaven van de governance structuur van de stichting; 
b) het  vaststellen van de bezoldiging van de leden van het Bestuur; 
c) het voeren van (periodiek) overleg met belanghebbenden; 
d) het in overleg met het Bestuur laten uitvoeren van de visitatie als bedoeld in principe V.3 

van de Code.  
 

3.3. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de 
stichting en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen weegt 
daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. 
 

3.4. De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen berusten bij de raad 
van commissarissen als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid 
uitgeoefend. 

 
3.5. De raad van commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden 

afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, 
discipline en deskundigheid van de leden van de raad van commissarissen. Een eventuele 
verdeling laat echter, conform het in lid 4 bepaalde, de verantwoordelijkheid voor het integrale 
toezicht door de raad van commissarissen en de verantwoordelijkheid van het Bestuur op dat 
aandachtsgebied onverlet. 

 
3.6.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.11 verricht de raad van commissarissen en zijn 

leden nimmer taken van het Bestuur. 
 
3.7. De raad van commissarissen legt in de in principe III.1.2 van de Code genoemde openbare 

publicatie jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden. 
 
 
Artikel 4 
Voorzitter. 
 
.  
 De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, ziet 

toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen, zijn commissies en 
haar afzonderlijke leden, draagt zorg voor een adequate/ tijdige informatievoorziening aan de 
commissarissen, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de raad van 
commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur, ziet erop toe dat de 
contacten van de raad van commissarissen met het bestuur en de ondernemingsraad naar 
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behoren verlopen, initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen 
en van het Bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de 
vergaderingen van de raad van commissarissen. De voorzitter heeft een initiërende rol in geval 
van problemen bij het functioneren van een van de leden, onderlinge onenigheden of 
belangenverstrengeling, alsmede bij de beoordeling of dergelijke omstandigheden een 
tussentijds aftreden gebieden. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen 
voormalig bestuurder van de stichting.  
 

 De voorzitter van de raad van commissarissen heeft als specifieke taken: 
 a) de vervulling van het voorzitterschap van de raad van commissarissen zoals verwoord in 

het onderhavige reglement en de statuten; 
 b) de communicatie met het Bestuur van de Stichting; 
 c) het voeren van het overleg met eventuele door de raad van commissarissen aangestelde 

externe adviseurs. 
 d) het jaarlijks houden van functioneringsgesprekken met de individuele leden van het 

Bestuur en het doen van verslag op hoofdlijnen hiervan in de raad van commissarissen. 
 
Artikel 5 
De raad van commissarissen en commissies 
 
5.1. De raad van commissarissen kan kerncommissies instellen, zoals:  
 a.  een auditcommissie, die in het bijzonder is belast met het toezicht op de interne 

beheersing, financiële verslaggeving en de naleving van de regelgeving; 
 b.  een remuneratiecommissie, die in het bijzonder is belast met de remuneratie en 

beoordeling van de leden van het Bestuur; en  
 c.  een selectie- en benoemingscommissie, die in het bijzonder is belast met de vervulling 

van een vacature in het Bestuur of de raad van commissarissen.  
 De commissies worden door de raad van commissarissen door- en uit zijn midden 

samengesteld. De raad van commissarissen zal in overleg met de commissies hun werkwijze 
vaststellen. Indien commissies zijn ingesteld ontvangt de raad van commissarissen ten minste 
één maal in het jaar van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en 
bevindingen en zal de raad van commissarissen in het jaarverslag de samenstelling van de 
afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de 
belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen vermelden. De (gehele) raad van 
commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van 
de commissies van de raad van commissarissen. 

 
5.2.  Indien een of meerdere commissies niet ( langer) zijn ingesteld, dan geldt de van toepassing 

zijnde uitwerking van principe III.5 van de Code in III.5.4, 
III.5.5,III.5.8,III.5.9,III.5.10,IV.1.2,IV.2.3, IV.3.1 ten aanzien van de gehele raad van 
commissarissen. 

 
 
Artikel 6 
Bezoldiging 
 
 De raad van commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de raad van 

commissarissen vast. Deze bezoldiging geschiedt met inachtneming van de Honoreringscode 
commissarissen van de VTW

1
. De bezoldiging van een lid van de raad van commissarissen is 

niet afhankelijk van de resultaten van de stichting. De toelichting op de jaarrekening bevat in 
ieder geval informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele 
leden van de raad van commissarissen. 

 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Code voor de honorering van commissarissen in woningcorporaties 1 juli 2010 
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Artikel 7 
Belangenverstrengeling 
 
7.1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de raad van 

commissarissen wordt vermeden. Elk besluit tot het aangaan van transacties door de stichting 
waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de raad van commissarissen kunnen spelen, 
die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of de betreffende leden van de raad, 
behoeven de goedkeuring van de  raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden 
gepubliceerd in het jaarverslag van de stichting met vermelding van het tegenstrijdig belang en 
de verklaring dat de bepalingen III.6.1 tot en met III.6.3 van de code zijn nageleefd. 

 
7.2. De raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdigebelangen 

bij leden van het bestuur, van de raad van commissarissen en de externe  accountant in relatie 
tot de stichting. Ten aanzien van de regels voor de omgang met  (potentieel) tegenstrijdige 
belangen bij de hiervoor genoemde personen, zal de raad van commissarissen handelen 
overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald in de ‘Integriteitscode Trudo 11 april 2007”.  

 
7.3. In aanvulling op de in lid 2 genoemde integriteitscode, geldt dat een lid van de raad van 

commissarissen niet deelneemt aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of 
transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft en tevens, dat de raad van 
commissarissen buiten aanwezigheid van het betrokken lid van Bestuur besluit, of er sprake is 
van een tegenstrijdig belang. 

 
7.4. In aanvulling op artikel 11.3 geldt dat indien de externe accountant 
 advieswerkzaamheden heeft verricht voor de stichting, dit een potentiële 
 belangenverstrengeling oplevert. 
 
  
 
Artikel 8 
Vergaderingen en besluitvorming van de raad van commissarissen  
 
8.1. Ieder jaar worden ten minste 4 vergaderingen van de raad van commissarissen  gehouden. 
 
8.2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk 

acht, of indien één van de andere leden van de raad van commissarissen daartoe schriftelijk of 
via elektronische weg en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de 
voorzitter het verzoek richten. 

 Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering 
wordt gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een 
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.  

 
8.3. Een lid van de raad van commissarissen kan via de telefoon of via videoconferentie deelnemen 

aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. 
Voorts kan de gehele raad van commissarissen vergaderen via de telefoon of via 
videoconferentie. Als voorwaarde voor het in de vorige twee zinnen bepaalde geldt dat de aan 
de vergadering deelnemende leden van de raad van commissarissen elkaar te allen tijde 
kunnen horen en kunnen worden gehoord. 

 
8.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits geen van zijn 

leden zich tegen deze vorm van besluitvorming verzet en alle leden in de gelegenheid zijn 
gesteld schriftelijk (waaronder begrepen per fax) of langs elektronische weg hun mening te 
uiten, met dien verstande dat leden waarbij sprake is van een belangenverstrengeling als 
bedoeld in artikel 7 niet deelnemen aan de besluitvorming. 

 
8.5. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar 

mogen ook elders plaatsvinden, onverminderd het bepaalde in lid 3. 
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8.6. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van commissarissen daarop 
door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Frequent afwezig zijn kan een grond 
vormen voor het oordeel van de raad van commissarissen dat het desbetreffende lid 
onvoldoende functioneert. 

 
8.7. 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, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; 

 c) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;   
 d) de potentiële belangenverstrengeling met leden van het Bestuur en leden van de raad 

van commissarissen als bedoeld in artikel 7. 
 
8.8. Behalve wanneer overeenkomstig het tweede lid van artikel 9 de vergadering door een lid van 

de raad van commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering 
door de voorzitter dan wel – bij diens belet of ontstentenis – door de plaatsvervangend 
voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te 
bespreken onderwerpen ten minste zes dagen voor aanvang van de vergadering, de dag van 
de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, aan de leden van de raad van 
commissarissen en het Bestuur worden verstrekt. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter 
bepalen dat een vergadering op kortere termijn bijeengeroepen wordt. 

 
8.9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter dan wel – bij diens belet of ontstentenis – 

door de plaatsvervangend voorzitter. Is de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter niet 
aanwezig, dan wijst de vergadering een voorzitter aan. Van hetgeen besproken en besloten is,  
worden notulen gemaakt door een van de aanwezigen die daartoe door de voorzitter - dan wel 
de plaatvervangend voorzitter - is aangewezen. In de regel zullen de notulen worden 
vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de raad van 
commissarissen 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, dan wel de plaatvervangend voorzitter en een ander lid van de raad van 
commissarissen dat op de vergadering aanwezig was en worden zo spoedig mogelijk aan de 
andere leden van de raad van commissarissen gezonden. Uittreksels van de vastgestelde 
notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de voorzitter of de plaatsvervangend 
voorzitter. 

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

meegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van 
commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde 
komende onderwerpen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van 
vergaderingen niet in acht genomen. 

 
8.11. De raad van commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien 

de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden 
die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel *8 niet meetellen voor de berekening 
van dit quorum. 

 
8.12. Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering door een medelid van de raad 

van commissarissen doen vertegenwoordigen; een daartoe strekkende volmacht dient 
schriftelijk te worden gegeven of elektronisch te zijn vastgelegd. 

 
8.13. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft één stem. Besluiten komen tot stand met 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de 
voorzitter. Blanco stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  

 
8.14. De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar: 
 a) het functioneren van de raad van commissarissen en dat van zijn individuele leden, en de 
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conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De raad van commissarissen vraagt 
hiertoe uitdrukkelijk de visie van het Bestuur terzake en betrekt deze in de bespreking. 

 b) het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de raad van commissarissen, en 
de conclusies die daaraan moeten worden verbonden; 

 c) buiten aanwezigheid van het Bestuur, het functioneren van het Bestuur en dat van zijn 
individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt 
deze conclusies met het Bestuur en de bestuurders; 

 d) de strategie en de risico’s verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de 
beoordeling door het Bestuur van de opzet en de werking van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen 
hierin. 

 
Artikel 9 
Informatie, relatie met het Bestuur 
 
9.1 De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid 

om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van 
commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. 
Indien de raad van commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van 
functionarissen en externe adviseurs van de stichting. Het Bestuur stelt hiervoor de nodige 
middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat  functionarissen en 
externe adviseurs van de stichting bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.  

 
9.2. De raad van commissarissen voert ten minste jaarlijks met het Bestuur als geheel een 

evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot 
elkaar. 

 
9.3. De raad van commissarissen en de ondernemingsraad maken in overleg afspraken over hun 

gezamenlijk te onderhouden contacten. 
 
 
Artikel 10 
Conflicten tussen (de leden van) het Bestuur en de raad van commissarissen 
 
10.1. Ingeval er sprake is van een onverenigbaarheid van inzicht tussen het Bestuur en de raad van 

commissarissen, zullen de voorzitters van beide organen trachten in goed onderling overleg een 
oplossing te bewerkstelligen. Het voorstel van de voorzitters voor een oplossing wordt 
terugverwezen naar de vergaderingen van het Bestuur en de raad van commissarissen en 
aldaar in stemming gebracht. 

 Of er sprake is van een onverenigbaarheid van inzicht kan worden vastgesteld door elk van 
beide organen. 

 
10.2. De voorzitters van het Bestuur en de raad van commissarissen zullen ten minste *driemaal met 

elkaar overleggen, tenzij zij eerder tot overeenstemming zijn gekomen over een oplossing. 
Tussen twee overlegvergaderingen zullen ten minste vier weekdagen liggen, de dagen van de 
overlegvergaderingen niet meegerekend. 

 
10.3. Ingeval de bemiddeling van de voorzitters van beide organen niet binnen [twee maanden] heeft 

geleid tot een oplossing van de onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de raad 
van commissarissen besluiten het geschil voor te leggen aan één of meer adviseurs, die, op 
verzoek van de voorzitter van de raad van commissarissen een al dan niet bindend advies 
uitbrengen.  

 De benoeming van de adviseur(s) geschiedt door de voorzitter van de raad van 
commissarissen, nadat hij de voorzitter van het Bestuur hierover heeft gehoord. 

 De leden van het Bestuur en de raad van commissarissen verstrekken de adviseur(s) alle 
relevante en gewenste informatie. 
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Artikel 11 
Relatie met de externe accountant 
 
11.1. De externe accountant van de stichting wordt benoemd en ontslagen door de raad van 

commissarissen, nadat de raad van commissarissen het Bestuur tijdig in de gelegenheid heeft 
gesteld hierover advies uit te brengen. 

 
11.2. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming 

kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. 
 
11.3. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de stichting en 

maakt  -indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd - in het verslag over de 
jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden. 

 
11.4. De externe accountant van de stichting woont het van belang zijnde gedeelte van de 

vergaderingen van de raad van commissarissen bij waarin de jaarrekening wordt besproken 
en/of wordt goedgekeurd, alsmede de vergadering van het Bestuur waarin de jaarrekening 
wordt vastgesteld. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten 
grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarrekening en wordt in de gelegenheid gesteld om op 
alle informatie te reageren.  

 
11.5 De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 

worden bevraagd door de raad van commissarissen. 
 
11.6. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de 

jaarrekening gelijkelijk aan het Bestuur en de raad van commissarissen. 
 
11.7 De raad van commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij 

de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening. Voorts beoordeelt 
de raad van commissarissen of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn 
bevindingen terzake het opstellen van het werkplan van de interne accountant te rapporteren. 

 
11.8. Een beoordeling van de externe accountant wordt besproken in de raad van commissarissen. 

Van de belangrijkste bevindingen maakt de raad van commissarissen melding in het jaarverslag 
van de stichting. 

 
 
Artikel 12 
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 13 
Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging  
 
13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2, 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. 

 
13.2 Onverminderd het bepaalde in het artikel 1.2, 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. 
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Artikel 14 
Toepasselijk recht en forum 
 
14.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands 

recht.  
14.2 De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch 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 B 
 
BESLUIT RAAD VAN COMMISSARISSEN 
STICHTING TRUDO 
 
De ondergetekenden: 
 
1. *, 
2. *, 
3. * enz 
(de ‘leden van de raad van commissarissen’), 
 
nemen het volgende in aanmerking:  
 
A. De leden van de raad van commissarissen vormen de voltallige raad van commissarissen van  

de stichting Stichting Trudo, statutair gevestigd te Eindhoven, met adres Torenallee 34, 5617 BD, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer nummer 17024183  (de ‘Stichting’). 

 
B. De raad van commissarissen kan met inachtneming van het bepaalde in artikel artikel 24 lid 2 

van de statuten d.d. 25 november 2010 een reglement opstellen, waarin aangelegenheden 
betreffende de raad van commissarissen intern worden geregeld. 

 
C. De leden van de raad van commissarissen wensen zich gebonden te achten aan de voor hen uit 

het reglement voor de raad van commissarissen voortvloeiende verplichtingen en wensen zich te 
verplichten deze verplichtingen toepassing te zullen geven. 

 
nemen de volgende besluiten:  
 
Het besluit:  
a. zich gebonden te achten aan de verplichtingen opgenomen in voormeld reglement van de raad 

van commissarissen, voor zover deze op de leden van de raad van commissarissen van 
toepassing zijn en aan deze verplichtingen toepassing te zullen geven; 

b. mogelijke nieuwe leden van de raad van commissarissen bij hun toetreding te laten verklaren dat 
zij zich gebonden achten aan de verplichtingen opgenomen in voormeld reglement van de raad 
van commissarissen, voor zover deze op hen van toepassing zijn en dat zij aan deze 
verplichtingen toepassing zullen geven. 

 
Getekend te Eindhoven op  ________ 
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BIJLAGE C 
 
PROFIELSCHETS LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 
 
Begin 2006 zijn de profielschetsen, op basis waarvan de benoeming van de leden van de raad van 
commissarissen plaatsvindt, geactualiseerd. In de eerste plaats moeten de leden op enigerlei wijze 
affiniteit hebben met het maatschappelijk middenveld en het maatschappelijk ondernemerschap dat 
daarbij aan de orde is. Die kwaliteit moet breed vertegenwoordigd zijn binnen de raad van 
commissarissen. 
In de tweede plaats moet de raad van commissarissen over voldoende knowhow beschikken om de 
voornemens en de resultaten van het bestuur te kunnen beoordelen. Daarbij worden drie clusters van 
elkaar onderscheiden: 

• vastgoed- en beleggingskunde; 

• marketing en communicatie; 

• bedrijfseconomische expertise. 
 
Ten slotte is het wenselijk dat één of meerdere leden van de raad van commissarissen verbindingen 
hebben met de belanghouders van de corporatie, vooral klanten, gemeentelijke overheid en 
maatschappelijk middenveld.  
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BIJLAGE D 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN 
 
 
Dit rooster van aftreden is op 8 mei 2012 opgesteld.  
 

Naam Datum van 
eerste 
benoeming  

Einde van  [4-
jaars] termijn (en) 

Datum van 
herbenoeming
(en) 

Uiterste 
datum van 
aftreden 

Drs. J. Boogaard 1-4-2007 1-4-2011 1-4-2011 1-4-2015 

Mr. H.A.C.M. van Iersel 1-10-2002 1-10-2006   

Prof. dr.ir. M. Weggeman 1-10-2009 1-10-2013  1-10-2017 

Prof. dr. W.J.M. Reijnders 17-2-2011 17-2-2015  17-2-2019 
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BIJLAGE E 
 
REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 
Indien en zolang er een remuneratiecommissie is ingesteld, geldt het volgende. 
 
Taak van de remuneratiecommissie 
Artikel 1 
 
1.1.  Onverminderd artikel 5.1 van het reglement van de raad van commissarissen, adviseert de 

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 remuneratiecommissie behoort: 

a) het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren 
bezoldigingsbeleid van het bestuur en de raad van commissarissen; 

b) het doen van een voorstel voor de bezoldiging van de (individuele) leden van het bestuur 
binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid en het in overleg treden met het bestuur 
hierover, een en ander ter vaststelling door de raad van commissarissen. De bezoldiging 
bestaat in ieder geval uit een vast gedeelte *[en uit een bonusregeling], waarbij het 
advies arbeidsvoorwaarden statutair directeuren woningcorporaties zoals periodiek 
vastgesteld als uitgangspunt geldt, een en ander met inachtneming van de toepasselijke 
wet- en regelgeving.  

c) het doen van een voorstel om al dan niet over te gaan tot het uitkeren van de 
overeengekomen bonussen in een bepaald jaar. Of de bonussen worden uitgekeerd is 
afhankelijk van het realiseren van de voor dat jaar overeengekomen doelen. 

d) het opmaken van een remuneratierapport als bedoeld in artikel II.2.3. van de Code; 
e) het bij afwijking van het advies arbeidsvoorwaarden statutair directeur woningcorporaties 

zoals periodiek vastgesteld of bij geschillen over de beloning doen van een voorstel aan 
de raad van commissarissen, waarna de raad van commissarissen een besluit neemt 
over de afwijking en/of het geschil. 

 In het hiervoor bedoelde geval heeft (hebben) het lid (de leden) van het bestuur het recht 
om op zijn (hun) verzoek te worden gehoord door de raad van commissarissen. 

 
1.3. Conform de regelgeving hieromtrent in het kader van de jaarverslaggeving zal jaarlijks in de 

toelichting op de jaarrekening melding worden gemaakt van de bezoldiging van de bestuurders 
van de instelling in het betreffende verslagjaar, waaronder in ieder geval begrepen de hoogte 
en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur volgens de 
aanbevelingen van het advies arbeidsvoorwaarden statutair directeur woningcorporaties zoals 
periodiek is vastgesteld. 
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Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de remuneratiecommissie 
Artikel 2 
 
2.1.  De remuneratiecommissie zal uit twee leden bestaan die worden benoemd door- en uit het 

midden van de raad van commissarissen. 
 
2.2.  Het voorzitterschap van de renumeratiecommissie mag niet worden vervuld door een voormalig 

lid van het bestuur van de stichting. 
 
Voorzitter 
Artikel 3 
 
De remuneratiecommissie zal één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De 
voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de 
remuneratiecommissie en treedt op als woordvoerder van de remuneratiecommissie. 
 
Remuneratiecommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen) 
Artikel 4 
 
4.1.  De remuneratiecommissie zal ten minste één maal in het 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. 

 
4.2.  Tenzij de remuneratiecommissie anders beslist, worden vergaderingen van de 

remuneratiecommissie niet bijgewoond door een of meer leden van het Bestuur. 
 
4.3.  Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo’n vergadering verzoekt. 

Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken 
onderwerpen acht dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de 
remuneratiecommissie worden verstrekt. 

 
4.4.  Het besluit van de raad van commissarissen over de bezoldiging van de leden van het Bestuur 

als bedoeld in artikel 1.2., onder a en b worden jaarlijks schriftelijk vastgelegd in een brief van 
de voorzitter van de remuneratiecommissie aan de leden van het Bestuur. Deze brief wordt 
toegevoegd aan het personeelsdossier van de leden van het Bestuur. 

 
4.5. De voorstellen als bedoeld in artikel 1.2. worden schriftelijk aan de raad van commissarissen 

voorgelegd. 
 
Overeenkomstige toepassing van het reglement van de raad van commissarissen 
Artikel 5 
 
De artikelen 1.1., 1.2., 8.3., 8.4., 8.12., 13 en 14 van het reglement van de raad van commissarissen 
zijn overeenkomstig op dit reglement van toepassing. 
 
 
 


