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1. De functie van de Raad van Commissarissen 

In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van 

Commissarissen binnen het kader van de regelgeving. Vervolgens wordt ingegaan op de 

kwaliteitsprofielen van de Raad van Commissarissen. De profielschets wordt afgesloten met het 

zogenaamde kwaliteitsprofiel voor individuele leden van de Raad van Commissarissen. 

 

De Raad van Commissarissen is met de invoering van het BBSH als een intern toezichthoudend orgaan 

verplicht gesteld. 

Voor de Raad van Commissarissen zijn in het BTIV een aantal minimum eisen gesteld. Dit zijn: 

• In staat zijn het toezicht voortdurend uit te oefenen; 

• Bevoegd zijn tot het nemen van maatregelen, die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn en 

daartoe de uitvoering van besluiten van het bestuur kan schorsen; 

• Niet gehouden zijn over zijn handelingen verantwoording aan het bestuur af te leggen (dit houdt o.a. 

in, dat de Raad van Commissarissen niet kan worden ontslagen door het bestuur); 

• Het verlenen van opdracht tot onderzoek door een Register Accountant. 

 

De Raad van Commissarissen houdt primair toezicht, daarnaast kunnen aan dit orgaan advies en/of 

goedkeuringsbevoegdheden worden toegekend. 

Het betekent dat de Raad van Commissarissen met name een interne controlefunctie heeft, een interne 

controlefunctie die de procedurele zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet beoordelen. 

Verder heeft de Raad van Commissarissen een externe verantwoordingsfunctie.  

 

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, 

het bewonersbelang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur 

gedaan en wordt bewaakt door de Raad van Commissarissen. 

 

Dit betekent dat de Raad van Commissarissen naast de bovengenoemde minimum bevoegdheden, tevens 

de begroting ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Daarnaast zal zij vrij zijn gevraagd en ongevraagd het 

bestuur te adviseren. 

 

2. Algemeen Kwaliteitsprofiel 

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die 

gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een 

aandachtsgebied hebben, maar bovenal beschikken over een helikopterview.  

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe 

discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen 

stellen.  

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven 

en afkomstig uit de non-profitsector. Zeker niet alle leden van de Raad van Commissarissen hoeven een 

specifieke volkshuisvestelijke achtergrond te hebben; wel zullen zij binding moeten voelen met de 

volkshuisvesting en met de doelstellingen van Woningstichting Voerendaal. 

 

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten: 

• Het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- 

en bijzaken (denkniveau op tenminste HBO-niveau); 

• In staat zijn om “out of the box” te kunnen denken; 
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• Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder voor diverse 

(deel-)terreinen van beleid; 

• Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 

• Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen; 

• Het kunnen werken in teamverband; 

• Het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting; 

• Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie; 

• Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en 

communicatievaardigheid. 

 

Minimaal twee leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van Woningstichting Voerendaal/ 

Parkstad Limburg/ regio Zuid-Limburg en daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de 

samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder. 

 

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Commissarissen noch anderszins 

mag van belangenverstrengeling sprake zijn. 

 

3. Bezetting van de Raad van Commissarissen 

Ten aanzien van de kennisvereisten geldt dat de Raad van Commissarissen als collectief – dus minimaal 
één van de leden - moet beschikken over deskundigheid op de volgende gebieden: 

• Volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening; 

• Financieel-economisch; 

• Juridisch; 

• Marketing & communicatie; 

• Betrokkenheid bij lokale gemeenschap; 

• Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein zal er overigens niet toe leiden dat deze persoon 

daar ‘eigenaar’ van wordt. Immers: alle leden zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van 

alle beleidsterreinen. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in één 
persoon, anderzijds dat een persoon niet zozeer een specialist hoeft te zijn op een van bovengenoemde 

deskundigheden, maar dat hij of zij diversiteit toevoegt aan het team door zijn achtergrond, ervaring en 
verfrissende blik. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen vooral 

gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft en is het 
van belang dat de Raad van Commissarissen divers is samengesteld zowel qua achtergrond, ervaring, 

geslacht en leeftijd. Persoonlijkheden, competenties en kwaliteiten dienen elkaar aan te vullen.  

 

Van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien 
van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de woningstichting in het 

bijzonder.  

 

Gezien het belang van de financiële continuïteit is het een pré als de bedrijfseconomische knowhow vanuit 

meerdere personen en invalshoeken ingevuld kan worden. 

 

Daarnaast zal de voorzitter (en zijn vervanger) niet zozeer inhoudelijke deskundigheid, maar met name 

capaciteiten moeten hebben om leiding te geven aan de Raad van Commissarissen. 
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4. Kwaliteitsprofielen 

A. Kwaliteitsprofiel voorzitter 

Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd: 

• (Actief) agenda vormen en bewaken; 

• Stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig; 

• Bewaken van de lijn (het beleid); 

• Schakelen tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder; 

• Het organiseren van de collegiale besluitvorming in de Raad van Commissarissen; 

• Waar nodig onderhouden van externe contacten. 

 

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten: 

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 

• Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 

• Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van 

Commissarissen; 

• Kennis op tenminste academisch niveau; 

• Oog voor de managementtaken van de directeur-bestuurder; 

• Kunnen omgaan met belangentegenstellingen; 

• Is motiverend en spreekvaardig; 

• Brede maatschappelijke belangstelling, is voldoende bekend met de plaatselijke/regionale politieke en 

maatschappelijke verhoudingen en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten; 

• Heeft gevoel voor publiciteitszaken; 

• En heeft affiniteit met de sociale woningbouw.  

 

Van de voorzitter wordt gevraagd, dat deze overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de regu-

liere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke 

contacten. Tenslotte is de voorzitter ingevoerd in de plaatselijke situatie. De voorzitter wordt gekozen 

door de Raad van Commissarissen. 

 

B. Kwaliteitsprofiel volkshuisvestelijke/ruimtelijke ordening 

De functie van dit aandachtsgebied is om met name vanuit een bezieling en visie op de volkshuisvesting 

een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening en nieuwe ideeën 

van buiten naar binnen toe te voegen. 

 

Gevraagd wordt: 

• Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting dan wel stedenbouw en ruimtelijke ordening; 

• Visie op toekomstige rollen van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke 

ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen; 

• Ideeën op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere marktpartijen; 

• Verwantschap met wonen en bouwen. 
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C. Kwaliteitsprofiel financieel-economisch 

Het aandachtsgebied financieel-economisch waaronder mede begrepen kennis op financierings- en 

beleggingsgebied is met name een intern gerichte functie. Extern is het de gesprekspartner vanuit de 

Raad van Commissarissen met de accountant. 

 

Gevraagd wordt: 

• Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming; 

• Belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals 

outputbudgettering en managerial control; 

• Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s; 

• Namens de RvC de auditcommissie als voorzitter kunnen aansturen; 

 

 

D. Kwaliteitsprofiel juridisch 

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij 

het met name gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings) 

contracten. 

 

Gevraagd wordt: 

• Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, 

contractvorming en eventueel procesrecht; 

• Ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen; 

• Gevoel voor verhoudingen tussen partijen. 

 

E. Kwaliteitsprofiel marketing & communicatie 

Het aandachtsgebied marketing & communicatie is gericht op het imago van de corporatie en de 

eventuele versterking daarvan en het beleid op het gebied van public relations en marketing van 

bestaande en nieuwe producten van de corporatie. 

 

Gevraagd wordt: 

• Kennis en inzicht in communicatievraagstukken; 

• Ervaring met marketing en public relations; 

• Commerciële ervaring. 

 

F. Kwaliteitsprofiel vertegenwoordiger van de huurders 

Dit aandachtsgebied richt zich met name op de lokale gemeenschap (bewoners en woningzoekenden). 

Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van ontwikkelingen onder de bevolking van Voerendaal 

e.o., het bewaken van spelregels in de omgang van de corporatie met de bewoners. 

Het door de huurders voorgedragen lid functioneert als een volwaardig lid van de Raad van 

Commissarissen met eenzelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de corporatie 

als de overige leden. De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat de corporatie 

met de Huurdersbelangenvereninging voert. 

 

Gevraagd wordt: 

• Kennis en inzicht in sociale processen; 

• Communicatieve en sociale vaardigheden; 
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• Beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in de lokale 

gemeenschap; 

• Gevoel voor verhoudingen tussen partijen. 

 

Deze kwaliteiten kunnen gecombineerd worden met één van de gevraagde inhoudelijke 
deskundigheden uit de voorgaande paragrafen.  

 

 

5.  Wettelijke eisen 
5.1 Geschiktheidseisen op grond van de wet 

Leden van de RvC dienen op grond van de Woningwet geschikt te zijn voor hun taak. Alle leden van de 

RvC dienen te beschikken over de competenties zoals opgenomen in bijlage I bij artikel 19 van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting: 

• Authenticiteit; 

• Bestuurlijk inzicht; 

• Helicopterview; 

• Integriteit en moreel besef; 

• Vakinhoudelijk kennis en visie; 

• Teamspeler; 

• Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid; 

• Onafhankelijke oordeelsvorming; 

• Zelfreflectie; 

• Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing). 

 

Deze competenties worden uitgewerkt in bijlage I van het BTIV en is opgenomen als bijlage 1 bij 

deze profielschets. 

 

De benoeming of herbenoeming van een commissaris dient te worden voorgelegd aan Autoriteit 

woningcorporaties. Hierbij dient onder meer de in bijlage 3 bij deze profielschets opgenomen 

geschiktheidsmatrix te worden overlegd. Leden van de RvC dienen aldus te beschikken over de 

kennis en competenties zoals opgenomen in deze geschiktheidsmatrix. 

 

5.2 Betrouwbaarheidseisen op grond van de wet 

Alle leden van de RvC dienen te beschikken over de competenties zoals opgenomen in bijlage II bij 

artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze bijlage II van het BTIV is 

opgenomen als bijlage 2 bij deze profielschets 
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Bijlage 1 - Geschiktheidseisen ex art. 19 en bijlage I BTIV 

 

Bijlage 1. bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 

 

2. Commissarissen 

Authenticiteit 

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt 

zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. 

Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot 

openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke 

situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders. 

 

Bestuurlijk inzicht 

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog 

voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan 

schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn 

aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder. 

 

Helikopterview 

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. 

Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, 

vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen. 

 

Integriteit en moreel besef 

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. 

Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en 

ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. 

Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector. 

 

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid 

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt 

binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. 

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere 

ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van 

belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan 

omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en 

handelen en verantwoordt zich daarover. 

 

Onafhankelijke oordeelsvorming 

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in 

durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn 

tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. 

 

Teamspeler 

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is 

tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele 

belangen. 
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Vakinhoudelijke kennis en visie 

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van 

financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het 

gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn 

doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op 

risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen. 
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Bijlage 2 - Betrouwbaarheidseisen ex art. 19 en bijlage II BTIV 

 

Bijlage 2. bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 

2015 

 

Betrouwbaarheid van leden of kandidaat-leden van het bestuur of de raad van 

toezicht: antecedenten 

 

1. Strafrechtelijke antecedenten  

Veroordelingen 

Bij vonnis is betrokkene onherroepelijk veroordeeld voor een poging tot, voorbereiding van, doen 

plegen van, uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van: 

 

● het in of vanuit Nederland, beschikkende over voorwetenschap, verrichten of bewerkstelligen van 

transacties in bepaalde effecten (artikelen 5:53 en 5:56 van de Wet op het financieel toezicht (Wft)); 

● het doorgeven van voorwetenschap als bedoeld in artikelen 5:53 en 5:56 van de Wft of de 

nadrukkelijke aanbeveling bepaalde transacties te doen zonder daarbij de voorwetenschap door 

te geven (artikel 5:57 van de Wft); 

● deelneming aan een criminele of terroristische organisatie (artikelen 140 tot en met 140a van het 

Wetboek van Strafrecht (WvSr)); 

● valsheid in geschrifte (artikel 225 van het WvSr); 

● het opzettelijk verstrekken van onware gegevens (artikel 227a van het WvSr); 

● het opzettelijk nalaten tijdig verplichte gegevens te verstrekken (artikel 227b van het WvSr); 

● diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 311 en 312 van het WvSr); 

● verduistering (artikelen 321 tot en met 323 van het WvSr); 

● benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348 van het WvSr); 

● opzetheling (artikel 416 van het WvSr); 

● witwassen (artikelen 420bis tot en met 420ter van het WvSr), of 

● overtreding van een bepaling uit de financiële toezichtswetgeving, als misdrijf strafbaar gesteld in 

artikel 2 juncto 6 van de Wet op de economische delicten en waarvoor betrokkene is veroordeeld 

tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een geldboete van ten minste de vierde categorie. 

 

2. Overige strafrechtelijke antecedenten 

2.1. Veroordelingen 

Bij vonnis is betrokkene onherroepelijk veroordeeld voor een poging tot, voorbereiding van, doen 

plegen van, uitlokken van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van: 

 

Wetboek van Strafrecht: 

• misdrijven tegen de openbare orde (artikelen 131 tot en met 151a); 

• misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar 

gebracht (artikelen 157 tot en met 175); 

• misdrijven tegen het openbaar gezag (artikelen 177 tot en met 207a); 

• valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten (artikelen 208 tot en met 215); 

• valsheid in zegels en merken en valsheid met geschriften, gegevens en biometrische 

kenmerken (artikelen 216 tot en met 235); 

• misdrijven tegen de zeden (artikelen 242 tot en met 250, 250ter); 

• bedreiging met geweld of misdrijf (artikel 285); 

• geweldsmisdrijven tegen het leven gericht (artikelen 287 tot en met 294); 

• mishandeling (artikelen 300 tot en met 306); 
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• dood of lichamelijk letsel door schuld (artikelen 307 tot en met 309); 

• diefstal (artikel 310); 

• diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikel 311); 

• diefstal met geweld of bedreiging (artikel 312); 

• afpersing en afdreiging (artikel 317 en 318); 

• verduistering (artikelen 321 tot en met 323); 

• bedrog (artikelen 326 tot en met 337); 

• benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348); 

• vernieling of beschadiging (artikelen 350 tot en met 354); 

• ambtsmisdrijven (artikelen 355 tot en met 380); 

• opzetheling, gewoonteheling of schuldheling (artikelen 416 tot en met 417bis); 

• witwassen (artikelen 420bis tot en met 420quinquies); 

• het misdrijf van het onbevoegd voeren van titels en het opgeven van een valse naam (artikel 435); 

• het misdrijf van het onbevoegd indruk wekken van officiële steun (artikel 435b); 

• het misdrijf van het eigenmachtig handelen waarvoor de medewerking van de 

bewindvoerder is vereist tijdens surséance van betaling (artikel 442); 

• het misdrijf van het verstrekken van onware gegevens (artikel 447c), of 

• het misdrijf van het schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (artikel 447d). 

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR): 

● misdrijven op grond van de fiscale wetgeving (artikelen 68 en 69). 

 

Opiumwet: 

● het met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben, etc. van 

harddrugs (artikel 2, eerste lid), of 

● het met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen 

softdrugs (artikel 3, eerste lid). 

● het stellen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot bereiden, verkopen, afleveren etc. en 

smokkelen van harddrugs (artikel 10a, eerste lid). 

 

Wet op de economische delicten (WED): 

door de WED strafbaar gestelde gedragingen, met name verbodsbepalingen uit de financiële 

toezichtswetgeving en overtreding van de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, eerste en derde lid, 

8, 16, tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme. 

 

Wet wapens en munitie: 

● het misdrijf van het zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren of 

in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, 

te herstellen, te beproeven of te verhandelen (artikel 9, eerste lid), of een wapen van categorie I 

te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te 

hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan (artikel 13, eerste lid); 

● het misdrijf van het zonder consent een wapen of munitie van de categorieën II en III te doen 

binnenkomen of te doen uitgaan, alsmede om de bij binnenkomst aangegeven bestemming van 

zulke wapens of munitie zonder consent te wijzigen (artikel 14, eerste lid); 

● het misdrijf van het zonder vergunning of verlof vervoeren bepaalde wapens of munitie (artikel 

22, eerste lid); 

● het misdrijf van het voorhanden hebben van bepaalde wapens of munitie (artikel 26, eerste lid), of 

● het misdrijf van het overdragen van bepaalde wapens of munitie (artikel 31, eerste lid). 
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Wegenverkeerswet 1994: 

● dood of letsel door schuld (artikel 6); 

● doorrijden na ongeval (artikel 7); 

● het rijden onder invloed (artikel 8); 

● het besturen van een motorvoertuig ontzegging (artikel 9); 

● joyriding (artikel 11), of 

● het medewerking weigeren aan onderzoek (artikel 163). 

 

Invorderingswet 1990 

● misdrijven op grond van de fiscale wetgeving (artikelen 64 en 65). 

 

Buitenlandse strafbepalingen 

Onder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding 

van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven 

genoemde. 

 

2.2. Transacties 

Betrokkene heeft een transactie als bedoeld in artikel 74 van het WvSr of artikel 76 van de AWR 

gedaan ter zake van een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder 

transacties wordt ook verstaan een daarmee vergelijkbare overeenkomst met betrekking tot niet- 

vervolging ter zake van met de hiervoor bedoelde vergelijkbare strafbare feiten in het buitenland, 

gesloten met de daartoe bevoegde autoriteiten. 

 

2.3. (voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging 

Betrokkene wordt voor een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten niet of niet 

verder vervolgd of voorwaardelijk niet of niet verder vervolgd, of is vrijgesproken of ontslagen van 

rechtsvervolging. 

Onder al dan niet voorwaardelijk sepot, niet verdere vervolging, vrijspraak of ontslag van 

rechtsvervolging worden ook verstaan soortgelijke uitspraken en maatregelen in het buitenland ter zake 

van overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hiervoor 

genoemde. 

 

2.4. Andere feiten of omstandigheden 

Andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen 

zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de opsporing 

van strafbare feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop wijzen 

dat betrokkene betrokken is (geweest) bij een of meer van de onder 2.1 genoemde strafbare feiten. 

Onder processen-verbaal of rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke 

bewijskracht, opgemaakt door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het 

buitenland ter zake van daar geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de onder 2.1 genoemde. 

 

3. Financiële antecedenten 

3.1. Persoonlijk 

● betrokkene heeft belangrijke persoonlijke financiële problemen gehad en deze hebben tot 

juridische, invorderings- of incassoprocedures geleid; 

● ten aanzien van betrokkene is surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of 

schuldeisersakkoord aangevraagd of uitgesproken; 

● betrokkene is thans in Nederland of elders verwikkeld in één of meer juridische procedures naar 

aanleiding van persoonlijke financiële problemen, dan wel verwacht daarin betrokken te raken; of 
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● de persoonlijke financiële verplichtingen van betrokkene staan naar algemene maatstaven niet in 

een gezonde verhouding tot diens inkomsten of vermogen. 

 

3.2. Zakelijk 

● de huidige of één van de voormalige werkgever(s) van betrokkene of enige vennootschap of 

rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als bestuurder of commissaris, 

of anderszins (mede) verantwoordelijk is of was voor het beleid, heeft belangrijke financiële 

problemen gehad en deze hebben tot juridische procedures in Nederland of elders geleid; 

●  met betrekking tot de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of 

rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, 

of anderszins (mede) verantwoordelijk is of was voor het beleid, is surséance van betaling of 

faillissement aangevraagd of uitgesproken; of 

● betrokkene is veroordeeld tot voldoen van openstaande schulden wegens aansprakelijkheid voor het 

faillissement van een vennootschap of rechtspersoon op grond van de toepasselijke bepalingen van 

* Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 50a, 138, 149, 248, 259 en 300a). 

 

3.3. Andere feiten of omstandigheden 

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer 

financiële gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang 

kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid. 

 

4. Toezichtantecedenten 

4.1. Toezichtantecedenten 

● het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder; 

● betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of 

commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, 

is een toelating, vergunning of ontheffing geweigerd door een toezichthouder; 

● een aan betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als 

bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was 

voor het beleid, verleende toelating, vergunning of ontheffing is ingetrokken door een 

toezichthouder; 

● betrokkene, of zijn huidige of één van zijn voormalige werkgevers of een vennootschap of 

rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of 

bekleedde, of anderszins (mede-)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is in conflict geweest 

met een toezichthouder en dit conflict heeft geleid tot enige maatregel jegens betrokkene dan 

wel jegens de vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of 

commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins verantwoordelijk is of was voor het beleid; 

● aan betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als 

bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was 

voor het beleid, een verklaring door de Minister van Justitie of de Minister van Veiligheid en Justitie 

ter zake van de oprichting van dan wel van de wijziging van de statuten van een vennootschap is 

geweigerd op gronden genoemd in de artikelen 68 lid 2, 179 lid 2, 125 lid 2, onderscheidenlijk 235 

lid 2, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

4.2. Andere feiten of omstandigheden 

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer 

gedragingen ter zake waarvan in Nederlandse of buitenlandse toezichtwetgeving regels zijn gesteld, 

welke gedraging of gedragingen die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen 

zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid. 

 



 

13 

5. Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten 

5.1. Persoonlijk 

Aan betrokkene is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een vergrijpboete 

opgelegd voor één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten: 

● het is aan opzet van de belastingplichtige te wijten dat in een verzoek om het vaststellen of in een 

verzoek om herziening van een voorlopige aanslag onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen 

zijn verstrekt (artikel 67cc); 

● het is aan opzet van de belastingplichtige te wijten dat de aangifte niet, dan wel onjuist of 

onvolledig is gedaan (artikel 67d); 

● het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat de aanslag tot een te laag 

bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e); 

● het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige te wijten dat de 

opgelegde verplichting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f), 

of 

● het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige te wijten dat de 

opgelegde verplichting om tijdig eigener beweging onjuistheden of onvolledigheden in voor de 

belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen aan de inspecteur te melden, niet is 

nagekomen (artikel 10a). 

 

5.2. Zakelijk 

Aan de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij 

betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als bestuurder of commissaris, of anderszins 

(mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is op grond van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen een vergrijpboete opgelegd voor één of meer van de hieronder genoemde strafbare 

feiten: 

● opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (artikel 67d); 

● het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een 

te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e), of 

● het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat 

belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f). 

 

5.3. Andere feiten of omstandigheden 

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer 

gedragingen op fiscaal gebied die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn 

voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid. 

 

6. Overige antecedenten 

● betrokkene is onderworpen of onderworpen geweest aan een procedure tot het treffen van 

tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege een organisatie 

van zijn beroepsgenoten, in casu Aedes vereniging van woningcorporaties of de Vereniging van 

Toezichthouders in Woningcorporaties, VTW en deze procedure heeft jegens betrokkene tot 

maatregelen geleid, of 

● betrokkene is betrokken of betrokken geweest bij enig conflict met zijn huidige dan wel een vorige 

werkgever aangaande de correcte vervulling van zijn functie of naleving van gedragsnormen in 

verband met die taakvervulling en dit conflict heeft geleid tot het opleggen van een 

arbeidsrechtelijke sanctie aan betrokkene (zoals in de vorm van een waarschuwing, berisping, 

schorsing of ontslag). 

 

 



 

Bijlage 3: geschiktheidsmatrix 

 

 


