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Den Haag, 20 januari 2014. 
 
 
Geachte heer Deetman, leden van de commissie Aedescode, 
 
 
Ondergetekende is sinds november 2006 woordvoerder wonen van de SP Tweede 
Kamerfractie. In die hoedanigheid zou ik graag opheldering krijgen over de interpretatie 
van uw commissie van Aedescode/Governancecode alsmede relevante bepalingen in het 
Burgerlijk Wetboek over het aantal nevenfuncties dat acceptabel is voor leden van raden 
van commissarissen van woningcorporaties. Daarnaast zou ik graag opheldering willen 
over de overlapbepaling inzake werkgebieden. Formeel betreft mijn verzoek dus geen 
klacht. Uiteraard stel ik wel zeer op prijs om helderheid te krijgen over uw interpretatie 
van het huidige integriteitsregime voor leden van raden van commissarissen bij 
woningcorporaties. Dat is met name van belang omdat uw toelichting aanleiding kan 
zijn voor een initiatief om het bestaande wettelijk kader op een of meer punten aan te 
scherpen. 
 
Aanleiding voor mijn vragen is een discussie met de corporatie IJsseldal Wonen, naar 
aanleiding van het artikel "Salaris voor top corporaties stijgt tot €177.000" (Financieel 
Dagblad, 4 december 2013) en een tweetal blogs die ik naar aanleiding van dit artikel en 
wat eigen vervolgonderzoek geschreven heb: 
- “graaiers zetten eindsprint in”1 d.d. 4 december 2013 
- “voorzitter IJsseldal Wonen lapt Aedescode aan zijn laars”2, 23 december 2013, 
aangevuld 9 januari 2014. 
 
Over mijn artikelen heb ik contact gehad met de voorzitter van de raad van 
commissarissen en de directeur-bestuurder van IJsselland Wonen. Ook is de aanleiding 
voor de discussie –een aantal financiële regelingen met de voormalig directeur-
bestuurder van Goed Wonen Twello- aan de orde gekomen in een brief van de minister 
van Wonen & Rijksdienst (kamerstuknummer 29453-343, bijgevoegd) en het algemeen 
overleg woningcorporaties op 12 december jl. (verslag nog niet beschikbaar). 
Ik wil u de volgende vragen voorleggen: 
- Voldoet de combinatie van nevenfuncties van de voorzitter van de raad van 
commissarissen van IJsseldal Wonen aan de vereisten van art.297b Boek 2 BW 
(commissariatenbepaling)?  
- Hoe klasseert u het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap in het 
licht van de commissariatenbepaling? 
- Als een woningcorporatie onder de drempel blijft van de gecombineerde criteria voor 
een “grote rechtspersoon”, is een commissaris dan verplicht met direct ingang af te 
treden indien gedurende de looptijd van zijn benoeming de drempel op een of meer 
                                                 
1 http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2013/12/04/graaiers-zetten-eindsprint-in/ 
2 http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2013/12/23/voorzitter-ijsseldal-wonen-lapt-aedescode-aan-zijn-laars/ 



criteria overschreden wordt, indien daardoor niet meer voldaan wordt aan de 
commissariaten-bepaling? 
- Voldoet het gecombineerde voorzitterschap van de raden van commissarissen van 
IJsseldal Wonen en ProWonen aan de eis van artikel III.2.2.g van de Governancecode? 
Zo ja: op welke gronden wordt bepaald of er sprake is van een overlappend 
werkgebied? Speelt hierbij overlap in woningmarkt geen enkele rol? 
- Hoe is voor stakeholders en huurders vast te stellen of een commissaris benoemd is 
binnen de criteria van BW en Aedescode/Governancecode? (aantal nevenfuncties, al 
dan niet bij grote rechtspersonen, overlap werkgebied)?  
 
Uiteraard ben ik bereid om, indien gewenst, mijn vragen nader toe te lichten. Ik zie uw 
antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Paulus Jansen, 
SP Tweede-Kamerfractie 
 


