
Onverenigbaarheden 
In de Woningwet 2015 zijn een aantal onverenigbaarheden geformuleerd ten aanzien van 

het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Woongoed heeft deze wettelijke 

onverenigbaarheden vastgelegd in haar Statuten en aangevuld in haar Reglement Raad 

van Commissarissen. Hieronder zijn de betreffende passages opgenomen. 

 

Artikel 15 van de Statuten 

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling; 

b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting of haar directe 

rechtsvoorganger; 

c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of 

haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met 

een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing als 

bedoeld in artikel 61d van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in 

artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 104a, eerste 

lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd; 

d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of 

dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van 

de Raad van Commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of 

instantie; 

e. het lidmaatschap van een orgaan van, of een functie bij, een andere rechtspersoon 

of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden 

verricht, indien een bestuurder van de stichting bestuurder is van die rechtspersoon of 

vennootschap; 

f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een 

gemeente waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een 

orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te 

behartigen; 

g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar 

de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een 

organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen; 

h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de stichting 

haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die 

zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen; 

i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een 

waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden 

werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de 

werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het 

overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting; 

j. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek met de stichting; 

k. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf of organisatie, 

waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting; 

l. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd 

partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met 

een lid van het bestuur, een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer 

van de stichting; 

m. een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst een 

werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van 

arbeidsvoorwaarden van werknemers van toegelaten instellingen. 

2. Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in aanmerking wenst te 

komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen 

een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of 

toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op 



het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als 

gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, 

falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-

economisch delict is veroordeeld. 

 

Artikel 3 lid 3 Reglement RvC 

f. in aanvulling op artikel 15 van de Statuten geldt dat een onverenigbaarheid is dat 

een commissaris in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of 

bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen of haar rechtsvoorgangers is 

geweest. 

g. de RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat wordt voldaan aan het bepaalde in 

artikel 2:252a van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien de Stichting een 

grote rechtspersoon is conform voornoemd artikel, een lid van de RvC maximaal vier 

commissariaten bij andere grote rechtspersonen mag vervullen.  

 


