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Het Governance handboek Vestia heeft tot doel het bestuurlijk proces binnen Vestia op een
transparante wijze vast te leggen ten behoeve van de belanghebbenden binnen en buiten de
organisatie. Het kader waarbinnen het bestuurlijk proces vorm krijgt, is de wet en regelgeving die op
Vestia van toepassing is. Het handboek beschrijft op welke wijze de ruimte die wet- en regelgeving biedt
wordt ingevuld en wie daarbij op welke momenten betrokken is en beslissingen neemt.
Toezicht versus toetsing
Bij het toezichtskader gaat het om de formele kant van het toezicht houden, oftewel de regels van het
spel. Daarbij spelen extern vastgestelde verantwoordelijkheden en kaders voor de raad van
commissarissen (RvC) een rol, zoals bijvoorbeeld neergelegd in het BBSH en de Governancecode
Woningcorporaties. Daarnaast worden intern vast te stellen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
kaders voor de RvC besproken, alsook de documenten waarin deze worden vastgelegd, zoals de
statuten en het reglement van de RvC.
Het toetsingskader bevat interne beleidsstukken en beschrijft de inhoudelijke kant van het toezicht
houden door de RvC. Essentiële vragen hierbij zijn: Wat is er nodig om de corporatie op de juiste
maatschappelijke koers te houden en de continuïteit te waarborgen? Hoe ziet de strategische visie eruit
en waaruit bestaat het beleidskader? Stukken die hier onderdeel van uitmaken, zijn bijvoorbeeld het
Jaarplan, het Ondernemingsplan en de (meerjaren)begroting.
Samenstelling Governance handboek Vestia
In het Governance handboek Vestia staat beschreven hoe het toezicht binnen Vestia is geregeld.
Belangrijke aspecten daarbij zijn normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, verantwoording
en financiële beheersing. Het toezicht dient te waarborgen dat de diverse belangen goed ten opzichte
van elkaar gewogen worden, het belang van de corporatie, het belang van de interne organisatie en de
maatschappelijke belangen van de corporatie.
Het Governance handboek Vestia is opgebouwd uit drie delen: het extern toezichtskader, het intern
toezichtskader en maatschappelijk extern relevante stukken uit het toetsingskader.

