
Toezicht- en toetsingskader Wooncompagnie 
 
De raad van commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. 
De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement raad van commissarissen. Hierin is 
opgenomen dat de raad werkt met separate commissies. De commissies hebben ook separate 
reglementen. De commissies adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen 
en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de 
besluitvorming van en door de raad onverlet. 
 
De raad heeft een toezichtvisie opgesteld, waarin hij duidelijk maakt waarom de RvC bestaat, wat 
hij onder goed toezicht verstaat en namens wie hij toezicht houdt. De raad geeft hierin een antwoord 
op basisvragen over zijn taakopvatting, doel en functie. De raad beschrijft hierin onder andere dat 
de RvC en zijn leden vanuit een maatschappelijke betrokkenheid als toezichthouder actief en 
structureel verantwoording willen afleggen aan interne en externe belanghebbenden. 
 
In dit toezicht- en toetsingskader heeft de raad uitgewerkt hoe hij deze visie in de praktijk wil 
brengen. Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en 
omvat het geheel van spelregels die de raad van commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken 
volgt. Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad van 
commissarissen richtinggevend om toezicht te houden. 
 
Toezichtkader - Het toezichtkader bestaat uit zowel een extern - als een intern toezichtkader (niet 
limitatieve opsomming). 
 

EXTERN TOEZICHTKADER  INTERN TOEZICHTKADER 

 Woningwet 

 Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (BTIV) 

 Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting (RTIV) 

 Huisvestingswet 

 Governancecode Woningcorporaties 

 Fiscale wet- en regelgeving 

 Beleidsregels WSW 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Statuten 

 Governancestructuur Wooncompagnie 

 Bestuursreglement 

 Profielschets RvC 

 Reglement RvC 

 Reglement Auditcommissie 

 Reglement Selectie- en 
remuneratiecommissie 

 Reglement financieel beleid en beheer 

 Fiscaal reglement 

 Investeringsstatuut 

 Treasurystatuut 

 Verbindingenstatuut  

 Integriteitscode 

 Gedragscode 

 Klokkenluidersregeling 

 Integriteit reglement 

 
Toetsingskaders - Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds 
de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie (niet-limitatieve opsomming). 
 

BESTURINGSKADER  BEHEERSINGSKADER 

 Koersdocument 

 Voorraadstrategie 

 Kaderbrief 

 Meerjaren begroting 

 Jaarplan 

 Treasuryjaarplan 

 Prestatie afspraken gemeenten 

  Maandrapportage 

 Kasstroomoverzicht 

 Risicomanagement 

 Huurbeleid 

 Jaarrekening en -verslag 

 
 

 


