Integriteitsverklaring Commissaris van Woningstichting Openbaar
Belang
Ik ben mij bew ust van het feit dat de functie commissaris van Woningstichting Openbaar Belang
te Zw olle een integriteitsgevoelige functie is. De verantw oordelijkheden die ik heb, naar zow el de
externe als de interne omgeving, maken dat ik voortdurend een actieve houding moet hebben als
het gaat om integriteit en alert moet zijn op mogelijke dilemma’ s die van invloed kunnen zijn op
het aanzien van de organisatie, de Raad van Commissarissen als geheel of van mij als persoon.
Ten einde mijn integriteit te garanderen en w aarborgen verklaar ik het volgende:











Ik ben in de afgelopen vijf jaar niet ter zake van een misdrijf met politie / justitie in
Nederland of daarbuiten in aanraking gew eest.
Ik bekleed geen (neven)functies die direct of indirect afbreuk doen aan de kw aliteit van
mijn inzet voor Openbaar Belang, noch kunnen leiden tot belangenverstrengeling.
Ik neem geen schenkingen aan van de corporatie en haar relaties.
Ik ontplooi geen activiteiten die in concurrentie treden met de w oningcorporatie.
Alle (neven)functies die ik bekleed en in de afgelopen 5 jaar heb bekleed zijn bekend bij
de Raad van Commissarissen.
Geen van de BV’ s of andere rechtspersonen die (geheel of gedeeltelijk) op mijn naam
staan kunnen leiden tot conflict of interest of eventuele andere integriteitsrisico’ s.
Ik zal iedere vorm van schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en mijn
persoon uit de w eg gaan. Bij een mogelijke belangenverstrengeling:
o Meld ik dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen (vicevoorzitter in geval het de voorzitter betreft);
o Verstrek ik alle relevante informatie;
o Onthoud ik mij van stemming en neem ik niet deel aan discussie omtrent het punt
w aar de (potentiële) belangenverstrengeling is opgetreden.
Ik stel mij voortdurend op de hoogte van het krachtenveld w aarin ik mij begeef en sta
open voor feedback en ben aanspreekbaar op en leg verantw oording af over het
gehouden toezicht aan belanghouders.
Ik ben mij bew ust van het feit dat Openbaar Belang de Governancecode
Woningcorporaties 2015 onderschrijft en zet mij in om mij zo snel als mogelijk bekend te
maken met de inhoud van deze codes met als doel deze codes na te leven.
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