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Toezichtkader 

Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van een corporatie en omvat het 

geheel van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van haar taken moet volgen. Deze zijn enerzijds 

extern bepaald en anderzijds door de RvC zelf geformuleerd (interne toezichtkaders). Bij het (externe) 

toezichtkader staat de wet- en regelgeving centraal waarbinnen toezicht wordt gehouden, evenals de 

wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. 

 

Toetsingskader 

Het toetsingskader, dat de inhoudelijke kant van het toezicht houden beschrijft om Stichting Omthuis 

op de juiste maatschappelijke koers te houden en de continuïteit te waarborgen, omvat een stelsel van 

toetsingsinstrumenten, waarmee het interne toezicht kan worden gestructureerd en geobjectiveerd.  

 

Het toetsingskader gaat enerzijds over de besturing en anderzijds over de beheersing van de 

organisatie. Bij ‘besturing’ gaat het om wat Omthuis wil bereiken, voor wie en hoe, terwijl ‘beheersing’ 

erop is gericht dat Omthuis in control blijft en die relevant zijn voor de verantwoording. De 

informatievoorziening aan de RvC dient van deze besturings- en beheersingskaders te zijn afgeleid.  

In de jaarcyclus van de RvC is opgenomen wanneer welke instrumenten worden gepresenteerd. 

 

Het toetsingskader is voor het bestuur kader stellend om te besturen en voor de Raad van 

Commissarissen (RvC) richtinggevend om toezicht te houden. 

 

In het toetsingskader kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen worden opgenomen: 

• de maatschappelijke resultaten 

• efficiëntie, betaalbaarheid en beschikbaarheid 

• de manier waarop risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie worden  

ingeschat en hoe daarmee wordt omgegaan 

• de manier waarop invulling wordt gegeven aan opdrachtgeverschap: hoe wordt omgegaan 

met het afsluiten van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden 

• de kwaliteit van de interne risicobeheersing 

• de financiële verslaggeving 

• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving 

• naleving van de Governancecode woningcorporaties. 

 
 

 

 

Governancecode bepaling 3.12 

De RvC is aanspreekbaar op zijn functioneren en stelt een reglement op waarin hij zijn werkwijze 

vastlegt. Dit reglement wordt op de website van de corporatie gepubliceerd. In dit reglement geeft  

de RvC aan op welke onderwerpen hij toezicht houdt. Bij deze onderwerpen hanteert de RvC een 

‘toetsingskader’. Dit kader wordt in samenspraak met het bestuur opgesteld en vastgesteld door  

de RvC. 
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Externe toezichtkaders 
 

Woningwet 

De Woningwet geeft onder andere aan wat de kerntaak van corporaties is, wat haar werkterrein is, 

waar zij goedkeuring voor dient te vragen, wat de rol is van de RvC en op welke wijze verantwoording 

dient plaats te vinden. 

 

(Algemene) Wet- en regelgeving 

▪ De WNT (Wet normering topinkomens), AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en  

de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon).  

▪ Algemene wetgeving ten aanzien van onder andere ruimtelijke ordening, huurrecht, bouwrecht en 

arbeidsrecht.  

▪ Wet op het overleg huurders-verhuurder, Wet op de Ondernemingsraden en CAO Woondiensten, 

 

BTIV (Besluit Toegelaten instelling Volkshuisvesting) 

Het BTIV is een nadere uitwerking van de Woningwet. 

 

RTIV (Regeling Toegelaten instelling Volkshuisvesting) 

Dit betreft een ministeriële regeling, verdere uitwerking van de Woningwet en de BTIV. 

 

Governancecode woningcorporaties 

De Governancecode is voor woningcorporaties het kader voor goed bestuur en toezicht. Hierin hebben 

de woningcorporaties normen en waarden vastgelegd waaraan zij zich houden en waaraan getoetst 

kan worden. In de code zijn onder andere bepalingen opgenomen over integriteit, transparantie, 

competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing. Leden van 

branchevereniging Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn 

verplicht zich aan de code te houden. 

 

Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben  

gezamenlijk een beoordelingskader vastgesteld dat leidt tot een eenduidige en transparante 

beoordeling van woningcorporaties. Het doel van verticaal toezicht is om door een consistente en 

efficiënte samenwerking tussen Aw en WSW het risicoraamwerk te versterken en de administratieve 

last voor corporaties te verminderen. 
 

De Aw ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat 

mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Het toezicht door de Aw richt zich 

op de rechtmatigheid, de financiën, de governance en de integriteit. Het toezicht van de Aw is integraal 

en is er op gericht om het functioneren van de corporatie vanuit verschillende oogpunten in 

samenhang te beoordelen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeelt woningcorporaties op 

basis van het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW. 

De Aw maakt de beoordeling van een woningcorporatie openbaar in de zogeheten toezichtbrief. Deze 

brief wordt aan het bestuur gestuurd, met het verzoek deze te delen met de RvC. 
 

WSW is het waarborgfonds voor de sociale woningbouw in Nederland. WSW borgt leningen van 

financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. Door garant te staan voor de rente- en 

aflossingsverplichtingen van corporaties, zorgt WSW ervoor dat corporaties toegang hebben tot de 

kapitaalmarkt, tegen gunstigere voorwaarden. Zij monitoren, beoordelen en beheersen daarnaast de 

risico's van woningcorporaties en van de sector als geheel. 
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WSW stelt het borgingsplafond van corporaties jaarlijks vast op basis van de DAEB-financierings-

behoefte, gebaseerd op de meest recente dPi.  

De RvC ontvangt een kopie van de brief over borgingsplafond, borgbaarheid en financiële analyse die 

WSW aan de bestuurder stuurt. 

WSW voert ook risicobeoordelingsgesprekken uit bij de corporaties. De uitkomsten worden verwerkt in 

een brief aan het bestuur, welke ook wordt gedeeld met de RvC. 

 

 

Interne toezichtkaders 
 

Statuten van de stichting 

In de statuten zijn bepalingen en grondregels opgenomen die ten grondslag liggen aan de stichting.  

De statuten zijn notarieel vastgelegd en gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. Bij onduidelijkheid of strijdigheid in reglementen van de stichting, prevaleert hetgeen 

staat omschreven in de statuten. Wet- en regelgeving prevaleert weer boven de statuten. 

Voorafgaande goedkeuring van de RvC en de Aw is vereist bij besluiten van het bestuur over het 

wijzigen van de statuten. 

 

Reglement RvC, reglement Auditcommissie en reglement Remuneratiecommissie 

Statuten artikel 12, Governancecode bepaling 3.12 

Het reglement RvC is een nadere uitwerking van hetgeen in de statuten staat. Het beschrijft de 

voorschriften die de RvC bij de uitoefening van haar taak in acht moet nemen.  

In het reglement Auditcommissie en reglement Remuneratiecommissie (bijlagen van het reglement 

RvC) zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de RvC en 

afzonderlijke commissies vastgelegd. 

De reglementen voldoen aan de wet- en regelgeving. De RvC stelt deze reglementen vast. 

 

Bestuursreglement 

Statuten artikel 7, lid 3; Governancecode bepaling 2.2 

Dit reglement is een nadere uitwerking van hetgeen in de statuten staat. Het omschrijft de taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder in relatie tot de RvC. Het reglement 

voldoet aan de wet- en regelgeving. 

Aanpassing van het Bestuursreglement gebeurt bij besluit van het bestuur na goedkeuring door de 

RvC. 

 

Profielschets RvC 

Woningwet artikel 30; Statuten artikel 15; Governancecode bepaling 3.16  

In de profielschets RvC is vastgelegd hoe de RvC is samengesteld en welke competenties nodig zijn om 

de taken te kunnen uitoefenen. 

 

Profielschets Bestuur 

Governancecode bepaling 3.2 

In de profielschets Bestuur is beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn, 

en welke competenties nodig zijn om deze functie te kunnen uitoefenen. 
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Visie op besturen en toezicht houden 

Governancecode bepaling 1.1 

Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren van  

maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering 

en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder 

en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder. De visie is een levend document, daarom 

toetsen bestuur en RvC periodiek of de visie nog aansluit bij de wijze waarop wordt bestuurd en 

toezicht gehouden. Zo wordt de visie ook herzien op het moment dat er een nieuw ondernemingsplan 

wordt opgesteld. 

 

Treasurystatuut 

Governancecode bepaling 5.2 

Het treasurystatuut beschrijft het formele kader, inclusief taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, voor alle activiteiten op het gebied van treasury, waaronder het financierings- en 

beleggingsbeleid. Tevens zijn de beleidskaders vastgelegd die daarbij gelden. Met dit statuut wordt 

inzicht geboden in de risico’s die samenhangen met treasury-activiteiten. 

Het statuut wordt vastgesteld door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring door RvC.  

Dit statuut wordt in 2023 geharmoniseerd en geactualiseerd. 

 

Reglement Financieel beleid en beheer 

Woningwet, artikel 29 en 55a 

Het reglement is getoetst aan de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Woningwet en het BTIV. 

De stichting maakt in het reglement inzichtelijk welke feiten, omstandigheden en bepalingen 

afzonderlijk betrekking hebben op haar DAEB-tak, haar niet DAEB-tak of haar gehele organisatie. Het 

reglement heeft ook betrekking op de verbonden ondernemingen van de corporatie. 

Het ‘eerste’ reglement is, na voorafgaande goedkeuring van de Aw, door het bestuur vastgesteld en 

vervolgens door de RvC goedgekeurd. Als een woningcorporatie een nieuw RFBB opstelt, dan moet de 

Aw deze goedkeuren. Wijziging van een eerder goedgekeurd reglement behoeft alleen goedkeuring van 

de Aw wanneer de wijziging betrekking heeft op het beleid en beheer van het aantrekken of 

aanhouden van financiële derivaten door de toegelaten instelling, dochtermaatschappij of verbonden 

onderneming. Bij alle andere wijzigingen is geen goedkeuring van de Aw nodig. Wijzigingen in het 

reglement kunnen alleen worden doorgevoerd na goedkeuring van de RvC. 

Dit reglement wordt in 2023 geharmoniseerd en geactualiseerd. 

 

Investeringsstatuut 

Governancecode bepaling 5.2 

Onderdeel van het financiële beleid is het investeringsbeleid vastgelegd in het Investeringsstatuut dat 

voldoet aan de regelgeving uit de Woningwet en het BTIV. Het investeringsstatuut bevat de 

toetsingskaders voor de beoordeling van investeringsvoorstellen in woningen, overig vastgoed en in de 

bedrijfsvoering van Omthuis. Het investeringsstatuut beschrijft het formele kader en de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van (vastgoed)investeringen. Het statuut geeft 

daarmee inzicht in de wijze waarop de beheersing van, de verantwoordelijkheid over en het toezicht op 

de investeringsactiviteiten en de daaraan verbonden risico’s zijn geborgd. 

Het bestuur stelt het investeringsstatuut vast, na voorafgaande goedkeuring van de RvC. Wijzigingen in 

het statuut kunnen alleen worden doorgevoerd na goedkeuring van de RvC. 

Dit statuut wordt in 2023 geharmoniseerd en geactualiseerd. 

 



 

5 
 

 

Statuut Risicomanagement 

Nog op te stellen. 

 

Verbindingenstatuut 

Governancecode bepaling 5.2 

Omthuis kent een aantal verbindingen. Deze verbindingen vallen onder de bestuurlijke- en de  

toezichtslijn van de corporatie. Het verbindingenstatuut beschrijft het toetsingskader voor het aangaan 

en onderhouden van verbindingen. Daarbij is weergegeven hoe de planning- en controlcyclus, de 

governance en het risicomanagement van verbindingen zich verhouden tot de toegelaten instelling. 

Jaarlijks wordt het statuut inclusief de verbindingen geëvalueerd door het bestuur en RvC. 

Het bestuur stelt het verbindingenstatuut vast, de RvC keurt het goed. Wijzigingen kunnen alleen 

worden doorgevoerd na goedkeuring van de RvC. 

Dit statuut wordt in 2023 geharmoniseerd en geactualiseerd. 

 

Samenwerkingsovereenkomst huurdersorganisatie 

Tussen Omthuis en de huurderorganisaties Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) en de Huurdersraad 

Baarn is een separate samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De rol, taken en bevoegdheden worden 

daarin verduidelijkt en nader toegelicht. 

 

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud 

Woningwet artikel 55b lid 1   

Woningcorporaties zijn verplicht om een reglement op te stellen inzake het 'slopen en treffen van 

ingrijpende voorzieningen aan haar woongelegenheden en de betrokkenheid van de bewoners van die 

woongelegenheden daarbij'. De regels in dit reglement zijn aanvullend of stemmen overeen met de 

bestaande wet- en regelgeving. Naast deze regeling blijven alle wettelijke rechten en plichten van de 

huurders en verhuurder van kracht.  

Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur en behoeft goedkeuring van de RvC. 

Omthuis stelt per project sloop, renovatie of (groot) onderhoud een specifiek sociaal plan op, als 

onderdeel van een planbesluit. Dit in afstemming met een vertegenwoordiging van huurders 

(bijvoorbeeld een bewonerscommissie) die vallen onder het betreffende planbesluit. Of in 

samenspraak met de betreffende huurdersorganisatie. 

Dit reglement wordt in 2023 geharmoniseerd en geactualiseerd. 

 

 

Toetsingskaders | besturing 

Wat de corporatie wil bereiken, voor wie en hoe 
 

Ondernemingsplan  

Governancecode bepaling 2.1 

In het ondernemingsplan zijn de missie en doelstellingen van Omthuis, rekening houdend met 

dominante omgevingsfactoren, trends en de eigen sterkten en zwakten, vertaald in de hoofdactiviteiten 

van de onderneming. De ondernemingsstrategie is de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt  

eens in de vier jaar integraal herzien. Halverwege de ondernemingsplanperiode vindt een evaluatie 

plaats.  

In 2023 werken we met een organisatieplan dat vanuit het fusieproces is opgesteld.  

In 2024 is het opstellen van een nieuw ondernemingsplan aan de orde. Daarbij betrekken wij onze 

stakeholders. 

Het ondernemingsplan wordt, na goedkeuring door de RvC, vastgesteld door het bestuur. 
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SVB/Portefeuillestrategie  

Omthuis is er voor mensen die nu en in de toekomst aangewezen zijn op betaalbaar wonen in de 

gemeenten Leusden, Baarn en omgeving (Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Soest). Samen met 

huurders, (lokale) maatschappelijke partners en de medewerkers wordt gewerkt aan leefbare buurten 

en wijken. De corporatie investeert daarbij in duurzame woningen. Dat is haar missie. Het 

ondernemingsplan en de visie op vastgoedsturing zijn daarop gebaseerd. In het portefeuilleplan 

worden de strategische uitgangspunten voor het portefeuillemanagement uitgewerkt. Het 

portefeuilleplan vormt het kader voor de (optelsom van) maatregelen die we nemen op 

complexniveau. In het portefeuilleplan wordt de wensportefeuille geschetst. Of deze  

wensportefeuille haalbaar is, moet blijken uit de resultaten van de te formuleren maatregelen op 

complex- en projectniveau. Daaruit volgt een haalbare portefeuille die verder uitgewerkt wordt in de 

meerjarenbegroting en -investeringsplanning. 

Het ondernemingsplan wordt, na goedkeuring door de RvC, vastgesteld door het bestuur. 

 

Het bod en prestatieafspraken 

Woningwet art. 26 lid 1 sub j, Overlegwet; Governancecode bepaling 4.4; Statuten artikel 7 lid 4 j  

De corporatie brengt jaarlijks voor 1 juli een bod uit op de woonvisie van de gemeente Leusden en de 

gemeente Baarn. Dit bod vormt de basis voor de jaarlijks (voor 15 december) op te stellen 

prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersbelangenorganisatie en corporatie. In die afspraken 

komen thema’s aan de orde die betrekking hebben op de transformatie van de woningvoorraad en 

investeringsmogelijkheden als ook de wijze waarop we met gemeenten en huurdersorganisaties 

samenwerken aan de ambities in het leefbaarheidsdomein. 

Het bestuur stelt het bod aan de gemeente vast, de RvC keurt het goed.  

De prestatieafspraken worden door het bestuur vastgesteld en getekend door Omthuis, gemeente(n) 

en huurdersorganisatie(s). De prestatieafspraken gaan ter informatie naar de RvC. 

 

Visie op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid 

Governancecode bepaling 5.3 

Bestuur en RvC hebben een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen. Hierop 

volgend stelt het bestuur een aanbestedingsbeleid op. Dit beleid onderschrijft de beginselen van 

aanbesteden, namelijk gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit. 

Het aanbestedingsbeleid wordt door de bestuurder vastgesteld, nadat dit besproken is met het MT en 

in de afdelingsvergaderingen, en ter kennisname aan de RvC is gebracht. In het beleid is de wijze 

beschreven waarop invulling wordt gegeven aan opdrachtgeverschap: hoe wordt omgegaan met het 

afsluiten van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden. 

Dit document moet nog worden opgesteld. 

 

Huurbeleid 

Het huurbeleid is een van de middelen in het doel van vastgoedsturing om een woningvoorraad te 

hebben en te houden waarin huurders voor hen zo passend mogelijk wonen. Dat wil zeggen dat de 

huurprijs past bij de persoonlijke keuzes en de huishoudsituatie van de huurder én bij het type woning. 

Omthuis kent een meerjarig huurbeleid, en een jaarlijkse huuraanpassing.  

Het bestuur stelt het huurbeleid en de jaarlijkse huuraanpassing vast en verstrekt dit ter informatie aan 

de RvC. 

 

Privacybeleid 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

In het privacyreglement (intern en extern) worden de rechten en plichten van relaties, klanten en  
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medewerkers van Omthuis in verband met het verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens op 

een zo goed mogelijke wijze vastgelegd. Omdat regels en inzichten veranderen, zal dit 

privacyreglement van tijd tot tijd moeten worden aangepast. 

Het privacybeleid wordt door het bestuur vastgesteld. 

 

Duurzaamheidsbeleid 

In het Duurzaamheidsbeleid beschrijft Omthuis haar doelstellingen op het gebied van energetische 

duurzaamheid met name waar het gaat over nieuwbouw, de aanpak van de bestaande voorraad en 

duurzame energieopwekking. De visie op duurzaamheid is onderdeel van het ondernemingsplan. 

Het bestuur stelt het Duurzaamheidsbeleid vast, na bespreking met de RvC. 

Dit beleid wordt in 2023 geharmoniseerd en geactualiseerd. 

 

Klantvisie  

In het dienstverleningsconcept is beschreven wat huurders en woningzoekenden van Omthuis mogen 

verwachten op het gebied van dienstverlening. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van de 

organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening. 

Het bestuur stelt de Klantvisie vast. 

 

Stakeholderbeleid en -register 

Woningwet artikel 31.1 en 36a.2; Governancecode principe 4 

Omthuis staat midden in de maatschappij. Zij hecht aan een goede relatie met de belanghebbenden. Wij 

willen graag begrijpen wat er onder bewoners, in wijken en buurten en in de gemeenten Baarn en 

Leusden leeft en daar zo goed mogelijk op inspelen. Wij zoeken daarom actief naar gemeenschappelijke 

belangen en samenwerking en geven daaraan alle ruimte. Het gaat hierbij om het gezamenlijk 

optimaliseren van het woongenot voor onze huurders en het maatschappelijk rendement. Door 

samenwerking kunnen we elkaar versterken.  
 

Het bestuur spreekt minimaal eenmaal per jaar met de RvC over de omgang met, en de participatie en 

invloed van belanghebbenden. 

De RvC oriënteert zich regelmatig over wat er bij de gemeente, huurdersorganisatie en andere 

belanghebbenden leeft en legt aan die belanghebbenden periodiek verantwoording af over de wijze 

waarop de RvC toezicht heeft gehouden. In het jaarverslag van de RvC wordt hiervan melding gemaakt. 

• Elk jaar voert de RvC een gesprek met de ondernemingsraad. 

• Het bestuur informeert de RvC over de relevante onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens 

het overleg met de huurdersorganisatie(s) en de ondernemingsraad. 

• Ten minste eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de huurdersorganisatie(s) en (een 

vertegenwoordiging van) de RvC over de algemene gang van zaken van de stichting, tenzij de 

huurdersorganisatie(s) besluit(en) dat dit niet nodig is.  

• Omthuis heeft een actueel Register stakeholders. 

 
Toetsingskaders | beheersing 

Hoe blijft de corporatie in control en welke documenten zijn relevant zijn voor de verantwoording 
 

Begroting 

Statuten artikel 26 

De activiteiten van Omthuis krijgen hun financiële vertaling in de jaarbegroting. De begroting geeft ook 

een vooruitblik voor tien jaar, de meerjarenbegroting, en een prognose van de (investerings)  
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kasstroom. Op afdelingsniveau wordt gewerkt met een activiteitenplan, dit is een operationele 

uitwerking van de doelstellingen uit de begroting. Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar 

stelt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar vast. De begroting wordt voorafgaand aan 

de vaststelling door het bestuur, door de RvC goedgekeurd.  

 

Termijnrapportages  

Via de viermaandelijkse rapportages aan MT en RvC wordt de voortgang van de prestaties 

gemonitord en wordt daarover verantwoording afgelegd. De rapportage omvat de  

volkshuisvestelijke en financiële aspecten die Omthuis hanteert bij de sturing van haar 

bedrijfsactiviteiten, de voortgang van de jaardoelen meet en inzicht biedt in de belangrijkste risico’s 

die de stichting heeft onderkend, en op de maatregelen die zijn genomen ter beheersing van de 

risico’s. 

De termijnrapportage wordt vastgesteld door het bestuur en gaat ter bespreking naar de RvC. 

 

Jaarverslag 

Statuten artikel 25, Woningwet art. 35 t/m 38 

Omthuis legt over haar prestaties verantwoording af via een financieel verslag, een jaarrekening, een 

volkshuisvestingsverslag en een verslag van de RvC, samengebracht in een uitgebreide rapportage aan 

toezichthouders.  

De RvC stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast, nadat de RvC is geïnformeerd over de bevindingen 

van de accountant. De jaarrekening wordt door de RvC vastgesteld binnen de wettelijke termijn. 

Vervolgens worden de jaarrekening en het jaarverslag door het bestuur en de leden van de RvC 

ondertekend. Tenslotte wordt aan het bestuur decharge verleend bij afzonderlijk besluit van de RvC. 

Conform de Woningwet art. 38 lid 3 wordt, na vaststelling, aan de gemeente een zienswijze op het 

jaarverslag gevraagd, en gaat het jaarverslag ter informatie naar de huurdersorganisatie. 

Daarnaast wordt jaarlijks door middel van bijvoorbeeld een infographic verantwoording afgelegd over 

de prestaties aan overige belanghebbenden en belangstellenden. 

 

Auditplan 

Governancecode bepaling 5.9 

Het auditplan beschrijft welke interne controles/audits er jaarlijks op welke processen en financiële 

transactiestromen plaatsvinden. De bevindingen daarvan worden besproken met de eigenaar van de 

processen en het managementteam om de beheersing waar nodig te verbeteren. De audits gaan ter 

bespreking naar de AC en ter informatie naar de RvC. 

Bij investeringsvoorstellen aan de RvC zijn eventuele bevindingen van de controller opgenomen.  

Het auditplan wordt opgesteld door de intern controller in overleg met het MT, het bestuur, de externe 

accountant en de auditcommissie. 

De RvC stelt het jaarlijkse auditplan en de speciale aandachtspunten voor de interne controle vast. 

 
Soft controls 

Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen, besteden bestuur en RvC, ieder vanuit hun eigen rol, 

aandacht aan soft controls: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat een beroep 

doet op het persoonlijk handelen van alle betrokkenen en waarvan invloed uitgaat op waarden en 

normen (zoals integriteit, loyaliteit, motivatie). Hoewel minder meetbaar kan daarmee een belangrijke 

bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico’s. 
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Procuratiereglement 

Het procuratiereglement geeft aan welke bevoegdheden of taken door welke medewerkers van 

Omthuis kunnen worden uitgeoefend en wie Omthuis daarbij vertegenwoordigt. Het reglement bevat 

ook regels voor opdrachtverlening. Het gaat daarbij om het aangaan van overeenkomsten waaruit voor  

 

Omthuis verplichtingen voortvloeien die over het algemeen bestaan uit het betalen van een 

geldbedrag. 

Het bestuur stelt het Procuratiereglement vast, de RvC keurt het goed. 

 

Gedragscode en melding mogelijke misstanden 

Governancecode bepaling 1.4 

De corporatie beschikt over een gedragscode en een regeling ‘Melden klachten en mogelijke 

misstanden’. De gedragscode beschrijft de kernwaarden die Omthuis als uitgangspunt gebruikt bij deze 

code, met daarbij een aantal aspecten en de wijze waarop wij hieraan willen voldoen. De gedragscode 

geldt voor iedereen die uit naam van Omthuis handelt. Het bestuur draagt er zorg voor dat het 

onderwerp integriteit jaarlijks bij alle medewerkers aan de orde komt. Incidenten worden vastgelegd in 

een vertrouwelijk register. De accountant neemt jaarlijks kennis van de vastleggingen op dit punt en 

neemt dit op in zijn rapportage. De Gedragscode wordt eenmaal per twee jaar geëvalueerd door het 

bestuur. Bij wijziging van de code wordt de ondernemingsraad betrokken. 
 

De regeling ‘Melden klachten en mogelijke misstanden’ is onderdeel van de inspanningen die de 

organisatie doet om zich te versterken op het gebied van sociale veiligheid, integriteit, cultuur en de 

processen/ procedures van de organisatie. Met deze regeling bevorderen wij dat medewerkers op een 

eenvoudige en veilige manier melding kunnen doen van klachten en eventuele vermoedens van 

misstanden binnen de organisatie.  

De regeling kan door het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwens-

persoon en de RvC en na instemming van de ondernemingsraad. 

 

 

Overige aanvullende informatie voor de RvC 
 

Oordeel accountant 

Woningwet; Governancecode bepalingen 5.7 t/m 5.11 

Voor het bestuur en de RvC (maar ook voor huurders, gemeenten en andere belanghebbenden) zijn de 

bevindingen van de accountant van groot belang om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid 

van de corporatie en de rechtmatigheid van haar optreden. 

De uitvoering van de controlewerkzaamheden en de hieruit voortvloeiende conclusies en rapportage 

door de accountant zijn gericht op het verstrekken van een: 

• Controleverklaring bij de (geconsolideerde) jaarrekening en het jaarverslag 

• Assurance-rapport inzake de naleving van specifieke wet- en regelgeving 

• Assurance-rapport inzake de dVi en woningtoewijzing (cijfermatige verantwoording) 

• Eventueel een rapport van bevindingen of assurance-rapport bij de marktwaarde 

• Managementletter, voortvloeiend uit de natuurlijke adviesfunctie van de accountant 

• Accountantsverslag als bedoeld in artikel 393 lid 4 van Boek 2 van het BW 

 

Kwaliteitsoordeel dienstverlening 

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) is een sectorinitiatief dat gericht is op 

kwaliteitsverbetering, vanuit het oogpunt van de huurders gezien. Dit doet ze door onder meer de  

http://www.kwh.nl/


 

10 
 

 

 

uitgifte van labels en benchmarking. Bij het voldoen aan de KWH-normering wordt het KWH-huurlabel 

verstrekt om aan te geven dat de kwaliteit van de dienstverlening op orde is. Omthuis heeft het KWH-

Huurlabel. KWH meet continu de klanttevredenheid aan de hand van vragenlijsten aan huurders. Er zijn 

vragenlijsten voor nieuwe huurders, huurders waarbij planmatig onderhoud is uitgevoerd, die een 

reparatieverzoek hebben ingediend en algemene lijsten aan willekeurige huurders. De resultaten 

worden opgenomen in de termijnrapportages, in het jaarverslag en in de Aedes benchmark. 

 

 

Aedes benchmark 

Met de Aedes benchmark kunnen corporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. 

Daarnaast biedt de benchmark gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht hoe 

corporaties hun middelen besteden. Jaarlijks ontvangen corporaties de uitkomsten van de Aedes 

benchmark, die de prestaties van de individuele corporaties en de sector als geheel tonen. De 

benchmarkresultaten worden ter informatie aan de RvC verstrekt. 

 

Visitatie 

Woningwet art. 53a; Statuten artikel 7.8 

Woningcorporaties zijn verplicht om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Een 

visitatie geeft een corporatie zicht op de maatschappelijke prestaties en hoe zij deze kan verbeteren. 

Daarnaast geeft de corporatie belanghebbenden inzicht in wat zij doet. Hiermee wordt het 

maatschappelijk leervermogen van de corporatie versterkt en draagt een visitatie bij aan het 

functioneren van de samenwerking tussen gemeente, huurdersorganisatie en corporatie ofwel de 

lokale driehoek. Voor Omthuis geldt dit zowel in Baarn als in Leusden. 

De opdracht voor het uitvoeren van een visitatie bij Omthuis wordt door de RvC en het bestuur 

gezamenlijk gegeven. De betrokkenheid vanuit de RvC in dit traject is geborgd, zowel aan de voorkant 

bij de selectie van het visitatiebureau, tijdens het traject als de RvC in gesprek gaat met de 

visitatiecommissie en aan de achterkant wanneer de RvC het visitatierapport bespreekt. 

De eerstvolgende visitatie vindt plaats in 2026 (over 2022-2025). 

 

Governance Inspectie 

Woningwet art. 61 

Woningcorporaties moeten handelen in het belang van de volkshuisvesting. De Aw voert integraal 

risicogericht toezicht op woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de Woningwet. De Aw betrekt 

steeds meer het belang van de volkshuisvesting bij het toezicht op de governance van corporaties. Dit 

betekent dat de Aw het toezicht zo inzet dat het beleid en beheer van corporaties maximaal bijdraagt 

aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen. De Aw houdt ook toezicht op de 

integriteit van het beleid en het beheer van woningcorporaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fraude 

met het vermogen van woningcorporaties. De Aw kijkt ook hoe corporaties integriteitsincidenten zoals 

fraude voorkomen. Integriteit en governance zijn dus nauw met elkaar verbonden. Via visitaties krijgt 

de Aw een beeld van de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in de lokale omgeving. De 

Aw voert in het kader van het toezicht minimaal eens in de 4 jaar een Governance Inspectie uit bij 

woningcorporaties. 

De laatste Governance Inspectie bij WSL en bij Eemland Wonen vond plaats in 2021. 

 

 


