
 

 

 

Notitie 
 
 
Aan : Algemene Ledenvergadering van WVH  

Van : Raad van Commissarissen 

Datum : Mei 2020 

Betreft : Nieuw voorstel aan ALV – bij ontstentenis of belet van de gehele RvC maakt WVH 
gebruik van VTW commissarissen pool 

 
Achtergrond 
De RvC van WVH bestaat op dit moment uit vier leden. In artikel 32 lid 3 van de statuten is een voorziening 
opgenomen voor het geval sprake is van belet of ontstentenis van alle leden van de RvC.  
Art. 32 (over Aftreden en vacatures RvC), lid 3 van onze statuten luidt: 

Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen wijst de algemene 
vergadering twee personen aan die tijdelijk de functie van commissaris op zich nemen en die, 
ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming 
van een voltallige Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. 
De door de algemene vergadering aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de 
wet en de statuten stellen aan commissarissen van de vereniging. Indien de aangewezen 
personen niet in staat zijn om in voorkomend geval tijdelijk de functie van commissaris op zich te 
nemen, verzoekt de vereniging de rechtbank om twee personen als commissaris aan te wijzen. 

  
Belet of ontstentenis 
Met belet of ontstentenis van de RvC wordt bedoeld dat alle leden van de RvC hun functie tijdelijk niet 
mogen uitoefenen ten gevolge van bijvoorbeeld een schorsing, of tijdelijk niet kunnen uitoefenen, 
bijvoorbeeld door een langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland.  
NB: belangrijk hierbij op te merken dat de situatie van ‘belet of ontstentenis van de gehele RvC’ zich zeer 
waarschijnlijk nooit zal voordoen. 
 
Tijdelijke commissarissen, geen sprake van benoeming 
Bij het aanwijzen van ‘tijdelijke’ commissarissen bij belet of ontstentenis van alle RvC-leden is volgens Aw 
geen sprake van het benoemen van commissarissen.  
 
Besluit ALV op 25 juni 2019: uitwisseling met RvC van Ressort Wonen – is niet meer aan de orde  
In de ALV van 25 juni 2019 is de ALV akkoord gegaan met het voorstel van de RvC om in dit geval een 
uitwisseling te doen met de RvC van Ressort Wonen. Twee commissarissen van de RvC van Ressort 
Wonen werden gevraagd als tijdelijke commissarissen voor WVH op te willen treden.  
In november 2019 heeft de RvC van Ressort Wonen laten weten dat zij bij belet of ontstentenis van de 
gehele RvC geen gebruik meer wil maken van de uitwisseling. In plaats daarvan zal Ressort Wonen een 
beroep doen op de VTW commissarissen pool. Uitwisseling met de RvC van Ressort Wonen is daardoor 
niet meer aan de orde. WVH wil ook gebruik gaan maken van de VTW pool en doet daarvoor een nieuw 
voorstel aan de ALV van WVH in juni 2020.  
 
Nieuw voorstel aan ALV / gevraagd besluit: beroep doen op VTW commissarissen pool 
Op grond van de statuten (artikel 32, lid 3) hoort de algemene ledenvergadering twee personen te 
benoemen die bij volledige ontstentenis of belet van de RvC: 

• tijdelijk de functie van RvC op zich nemen; 

• zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een nieuwe, voltallige RvC. 
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Notitie 

De RvC stelt de ALV voor om in dat geval een beroep te doen op de VTW commissarissen pool.  
Als er sprake is van ontstentenis of belet van de gehele RvC kan via de VTW een profielschets worden 
gestuurd naar de deelnemers aan de Commissarissenpool. Deze kunnen hun CV en motivatie opsturen 
naar WVH waarna vervolgens twee personen worden geselecteerd. De selectie vindt plaats in goed 
overleg tussen WVH en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) aan wie WVH de ontstentenis of het belet 
meldt.   
 

De RvC vraagt de ALV akkoord te gaan met dit nieuwe voorstel.  


