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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties 

 

Dit huishoudelijk reglement is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten, gewijzigd 

vastgesteld door het bestuur, met goedkeuring van de algemene vergadering, per 16 november 2017 en 

is geldig vanaf 16 november 2017. 

 

Begripsomschrijvingen. 

Artikel 1  

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

1. a. algemene vergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in 

artikel 13 lid 1 van de statuten, te weten de algemene vergadering van de vereniging; 

 b. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 8 lid 1 en 

artikel 11 lid 1 van de statuten, te weten het bestuur van de vereniging; 

 c. Governancecode Woningcorporaties, de vastgestelde normen die de leden van de vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid: Aedes vereniging van woningcorporaties, met statutaire 

zetel in de gemeente Den Haag, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 

40478218, als maatschappelijke ondernemingen hanteren, als bedoeld in artikel 8 en 18 van 

de statuten van Aedes vereniging van woningcorporaties, zoals deze thans luidt of te eniger 

tijd gewijzigd zal worden vastgesteld; 

 d. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de vereniging; 

 e. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, 

kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging geschieden door 

een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres 

dat door de vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel 

aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de vereniging bekend is 

gemaakt; 

 f. leden, de leden van de vereniging; 

 g. statuten, de statuten van de vereniging; 

 h. vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging 

Bestuurders Woningcorporaties, met statutaire zetel in de gemeente Den Haag, ingeschreven 

in het handelsregister onder dossiernummer 51621487. 

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord 

in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en 

omgekeerd. 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk 

geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd. 

 

Status huishoudelijk reglement. 

Artikel 2 

1. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten en dient ter 

aanvulling op de regels en voorschriften die op de vereniging van toepassing zijn op grond van 
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geldend Nederlands recht en geldt in aanvulling op hetgeen reeds in de statuten en andere 

reglementen van de vereniging is bepaald. 

2. In geval van onverenigbaarheid van dit huishoudelijk reglement met regels en voorschriften van 

geldend Nederlands recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten. 

3. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van een of meer van de bepalingen van dit 

huishoudelijk reglement, blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht.  

 

Nadere vereisten voor het behoud van het lidmaatschap van de vereniging (artikel 4 leden 1 tot 

en met 5 van de statuten). 

Artikel 3 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 leden 1 tot en met 5 van de statuten, is als nadere eis 

voor het behoud van het lidmaatschap van de vereniging gesteld dat leden de Governancecode 

Woningcorporaties dienen te onderschrijven. 

2. Indien daartoe aanleiding is, kan een lid actief door het bestuur worden aangesproken op de 

verplichting tot onderschrijving van de Governancecode Woningcorporaties. 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de statuten kunnen slechts natuurlijke 

personen lid van de vereniging zijn en is het lidmaatschap van de vereniging persoonlijk en 

mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 leden 1 tot en met 5 van de statuten, is als nadere eis 

voor het behoud van het lidmaatschap van de vereniging gesteld dat leden, onverminderd het 

bepaalde in artikel 14 lid 4 van de statuten, slechts persoonlijk gebruik kunnen maken van 

uitnodigingen voor bijeenkomsten van de vereniging en dat het niet is toegestaan om een 

vervanger naar deze bijeenkomsten te sturen. 

4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de statuten zijn de leden gehouden tot betalen 

van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene 

vergadering en kunnen zij daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende 

bijdrage betalen. 

5. De algemene vergadering heeft besloten met ingang van 1 januari 2018 de regeling juridische 

bijstand onderdeel te maken van het reguliere lidmaatschap van de vereniging, waardoor elk lid 

vanaf die datum, door het voldoen van zijn jaarlijkse bijdrage, gebruik kan maken van die 

regeling. 

 Vanaf 1 januari 2018 dient derhalve geen vrijwillige vergoeding voor de regeling juridische 

bijstand meer te worden betaald. 

6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 leden 1 tot en met 5 van de statuten, is als nadere eis 

voor het behoud van het lidmaatschap van de vereniging gesteld dat leden hun jaarlijkse bijdrage 

uiterlijk binnen drie maanden na het uitgaan van de factuur aan de vereniging dienen te hebben 

voldaan. 

 

Nadere vereisten voor toelating tot het lidmaatschap van de vereniging (artikel 5 lid 3 van de 

statuten). 

Artikel 4 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 3 juncto artikel 4 leden 1 tot en met 5 van de 

statuten, is als nadere eis voor toelating tot het lidmaatschap van de vereniging gesteld dat 
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aanvragers van het lidmaatschap van de vereniging de Governancecode Woningcorporaties 

dienen te onderschrijven. 

2. Indien daartoe aanleiding is, kan een aanvrager van het lidmaatschap van de vereniging actief 

door het bestuur worden aangesproken op de verplichting tot onderschrijving van de 

Governancecode Woningcorporaties. 

 

Nadere uitwerking toelatingsprocedure tot het lidmaatschap van de vereniging (artikel 5 van de 

statuten).  

Artikel 5 

1. De aanvraag tot het lidmaatschap van de vereniging geschiedt schriftelijk of langs elektronische 

weg bij het bestuur. 

2. De aanvrager zal ten genoegen van het bestuur aannemelijk moeten maken dat hij voldoet aan de 

bij of krachtens de statuten gestelde vereisten voor het lidmaatschap van de vereniging door 

middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe aan hem door het bestuur te verstrekken 

inschrijvingsformulier. 

 De aanvrager van het lidmaatschap van de vereniging dient door middel van ondertekening van 

het inschrijvingsformulier te verklaren dat hij de Governancecode Woningcorporaties 

onderschrijft.  

 Het bestuur kan de aanvraag afwijzen indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap toe te kennen. 

3. Het bestuur beslist over de toelating van een lid binnen drie maanden na de aanvraag en deelt zijn 

beslissing schriftelijk of langs elektronische weg mede aan de aanvrager. 

 De toelatingsprocedure kan nader in dit huishoudelijk reglement worden uitgewerkt, in welk 

huishoudelijk reglement nadere vereisten aan de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging 

kunnen worden gesteld. 

4. Bij een afwijzende beslissing van het bestuur op een aanvraag tot toelating tot het lidmaatschap 

van de vereniging, waaronder de weigering van een ontheffing mede is begrepen, kan de 

algemene vergadering niet alsnog tot toelating besluiten. 

 

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging wegens het niet voldoen aan 

betalingsverplichtingen (artikel 6 lid 3 van de statuten). 

Artikel 6 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 6 van dit huishoudelijk reglement, kan de 

vereniging, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de statuten, het lidmaatschap van de 

vereniging, met onmiddellijke ingang, ook opzeggen indien een lid niet tijdig heeft voldaan aan zijn 

verplichting tot betaling van zijn jaarlijkse bijdrage. 

 

Ontzetting uit het lidmaatschap (artikel 6 leden 5 en 6 van de statuten). 

Artikel 7 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de statuten kan ontzetting alleen door het 

bestuur worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 

van (organen van) de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt en 

wordt het lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis 
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gesteld. 

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 geldt dat ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging 

(ook) kan worden uitgesproken wanneer een lid: 

 a. een ernstige overtreding begaat; 

 b. de statuten, reglementen of besluiten van (organen van) de vereniging overtreedt; 

 c. door zijn handelswijze of uitlating de vereniging ernstig in diskrediet brengt of hierdoor een 

zodanig verkeerd beeld van de vereniging schept dat het aanzien van de vereniging ernstig 

wordt geschaad; 

 d. zich, al dan niet in combinatie met het in subs a, b en c bepaalde, niet gedraagt of wil 

gedragen naar hetgeen, ook krachtens gewoonte, door redelijkheid en billijkheid binnen de 

vereniging van hem wordt gevorderd. 

3. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 en onverminderd het in de statuten omtrent de 

besluitvorming van het bestuur bepaalde, geldt dat het bestuur tot ontzetting kan besluiten: 

 a. op voorstel van de voorzitter van het bestuur, de vice-voorzitter van het bestuur of ten minste 

twee andere bestuursleden; 

 b. op een daartoe door ten minste twintig stemgerechtigde leden aan het bestuur schriftelijk of 

langs elektronisch weg, met opgave van redenen, gedaan voorstel. 

4. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 geldt dat het betrokken lid door het bestuur uiterlijk binnen 

een termijn van zeven dagen na de dag waarop het besluit tot ontzetting werd genomen, 

schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis wordt gesteld. 

5. Van een besluit van het bestuur tot ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na de 

ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving van het besluit beroep op de algemene 

vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met 

dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het 

beroep wordt behandeld, te verweren. 

 

Wijziging huishoudelijk reglement (artikel 21 van de statuten). 

Artikel 8 

Dit huishoudelijk reglement kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten, door 

het bestuur, met goedkeuring van de algemene vergadering, worden gewijzigd. 

 

Slotbepaling. 

Artikel 9 

Dit reglement, aan te halen als: "Huishoudelijk Reglement NVBW", treedt in werking op 16 november 

2017 en vervangt alle vóór die datum vastgestelde huishoudelijke reglementen van de vereniging. 


