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1. Dit reglement is gebaseerd op Artikel 12 lid 1 t/m 3 van de statuten. 

 
2. De AedesCode 2007 en de principes van de Governance Code Woningcorporaties  

(juli 2011) worden gevolgd. Aan deze principes wordt inhoud gegeven op de wijze  

zoals weergegeven in de Governance Code Dudok Wonen. 

 

3. Een aantal bovenliggende waarden voor de Raad van Commissarissen van  

Dudok Wonen is vastgelegd in de ‘Beginselen good governance Dudok Wonen’.  

 

4. De Raad van Commissarissen stelt een profiel op van de wenselijke samenstelling van 

de raad. Deze profielschets kunt u hier downloaden. 

 
5. De Raad van Commissarissen kent thans twee aparte commissies: een auditcommissie 

en een remuneratiecommissie. Beide commissies hebben een reglement. De Raad  

van Commissarissen kan tot instelling van meer commissies, zoals bijvoorbeeld voor 

werving/selectie, besluiten. 

 

6. Het in Artikel 15 lid 1 van de statuten genoemde rooster van aftreden kunt u hier 

downloaden.  

 

7. Statutair (Artikel 11 lid 3) is bepaald dat voor de benoeming van twee leden van de  

Raad van Commissarissen de huurders in de gelegenheid worden gesteld een  

bindende voordracht te doen. Indien er een samenwerkingsovereenkomst bestaat met 

een huurdersorganisatie die werkt in het belang van de huurders van de stichting, dan 

wordt de procedure die statutair is bepaald in Artikel 11 lid 3a gevolgd. Indien er geen 

samenwerkingsovereenkomst bestaat met een huurdersorganisatie zoals benoemd in 

Artikel 11 lid 3a, dan wordt de procedure conform het bepaalde in Artikel 11 lid 3b gevolgd. 

 

8. Jaarlijks legt het bestuur een plan voor controle en risicobeheersing ter bespreking aan de 

Raad van Commissarissen voor. 

 
9. Dit reglement en de bijlagen worden conform Artikel 21 van de statuten vastgesteld, 

aangev uld en gewijzigd na goedkeuring van de Raad van Commissarissen op basis van 

artikel 7 van de statuten. 
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