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Toelichting 
Aedes kent een onafhankelijke Commissie AedesCode. Indien een corporatie niet voldoet aan 
het in de AedesCode bepaalde, kan een ieder die hierbij een redelijk en direct belang heeft 
hierover een klacht indienen bij de Commissie AedesCode. 

 
De benoeming, de taak en de werkwijze van de Commissie AedesCode is vastgelegd in een 
reglement. Het reglement van de commissie is aangepast aan de nieuwe structuur van de 
vereniging. Dit nieuwe reglement vervangt de oude versie uit 2002.Daar waar dat vanuit de 
dagelijkse praktijk van de commissie wenselijk is, is het reglement vereenvoudigd en leesbaarder 
gemaakt. 
 
De AedesCode is niet vrijblijvend. De Commissie AedesCode kan uitspreken of in een bepaald 
geval strijd met de AedesCode is gehandeld. Het bepalen van de gevolgen daarvan voor het 
betreffende lid is in eerste instantie aan het bestuur, waarbij zoals in het huishoudelijk 
reglement is voorzien, beroep mogelijk is bij de commissie van beroep. 
 
Definities 
 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
Aedes:      Aedes vereniging van woningcorporaties. 
 
Code:  De AedesCode, de vastgestelde normen die de leden van de  

vereniging als maatschappelijke ondernemingen hanteren als 
bedoeld in artikel 8 en 20 van de statuten van Aedes. 
 

Belanghebbende:   Iedereen die een redelijk en direct belang heeft bij een uitspraak  
van de commissie. 
 

Commissie:       De Commissie AedesCode. 
 
Bestuur:       Het bestuur van Aedes vereniging van woningcorporaties. 
 
Lid:        Een lid van Aedes. 
 
Klacht:    Een verzoek om een uitspraak van de commissie over het  

handelen of nalaten van een lid in strijd met de AedesCode. Een 
verzoek om een uitspraak heeft betrekking op de 
verantwoordelijkheid van het bestuur voor het gedrag van de 
aangesloten organisatie. 

 
Individueel toetsingsverzoek:   Een verzoek om een uitspraak van de commissie over hoe een  

nog te ondernemen of reeds ondernomen activiteit van de eigen 
instelling zich verhoudt tot de AedesCode. 
 

Adviesverzoek van algemene aard:  Een verzoek om een uitspraak van de commissie over hoe een  
nog te ondernemen of reeds ondernomen activiteit in algemene 
zin zich verhoudt tot de AedesCode. 

 
Partijen:    De indiener(s) van een verzoek om een uitspraak en lid/leden  

waarop het verzoek om een uitspraak zich richt. 
 
Register:    Het register is identiek aan het lidmaatschapsregister van  

Aedes. 
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De commissie 
 
Artikel 2 
 

1. Er is een Commissie AedesCode. 
2. De leden van de commissie worden door het bestuur van Aedes benoemd. 
3. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
4. De leden van de commissie kunnen maximaal driemaal voor een periode van drie jaar zitting hebben in      
    de commissie. 
5. De commissie bestaat uit een oneven aantal leden. 
6. Er is een rooster van aftreden. De benoemingsperiode van zo min mogelijk leden loopt op hetzelfde   
    moment af. 
7. De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. 
8. De commissie beschikt over een door Aedes ter beschikking gestelde secretaris en een adviseur. De  
    secretaris en de adviseur zijn geen lid van de commissie. 
 
Artikel 3 
 
1. De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. 
2. De commissie heeft tot taak: 
  a. zich uit te spreken over een toetsingsverzoek; 
  b. zich uit te spreken over een klacht; 
  c. het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over wijzigingen van de code. 
3. De commissie brengt eenmaal per jaar vóór 1 april verslag van haar werkzaamheden over 
    het voorgaande jaar uit aan het bestuur van Aedes. 
4. Het verslag van de commissie is openbaar. 
 
Het ledenregister 
 
Artikel 4 
 
Aedes draagt zorg voor een openbaar ledenregister. 
 
Behandeling van verzoeken om een uitspraak 
 
Artikel 5 
 
1. De commissie stelt jaarlijks een vergaderrooster vast en vergadert voorts op verzoek 
    van de voorzitter danwel twee andere leden van de commissie. 
2. Vergaderingen van de commissie worden door de secretaris belegd. 
3. Buiten het in dit reglement bepaalde, bepaalt de commissie haar eigen werkwijze. 
 
Artikel 6 
 
De commissie kent drie typen uitspraken: 
1. een uitspraak naar aanleiding van een individueel toetsingsverzoek; 
2. een uitspraak naar aanleiding van een toetsingsverzoek van algemene aard; 
3. een uitspraak naar aanleiding van een klacht. 
 

Artikel 7 
 
1. Een individueel toetsingsverzoek kan uitsluitend worden ingediend door een lid wiens 
    beleid dan wel activiteit het betreft. 
2. Een verzoek om uitspraak naar aanleiding van een toetsingsverzoek van algemene aard 
    kan uitsluitend worden ingediend door het bestuur. 
3. Een klacht kan alleen worden ingediend door een belanghebbende. 
 
  



 

 Reglement Aedescode 

Congres 19-11-2009 

3/4 

Artikel 8 
 
1. Een verzoek om een uitspraak dient schriftelijk aan de commissie te worden gericht. 
2. Het verzoek dient te bevatten: 

  a. om welk van de drie typen uitspraak wordt verzocht, zoals genoemd in artikel 6; 
  b. een motivering van het verzoek; 
  c. een omschrijving van enig nalaten of handelen dat de indiener van het verzoek 
      aan de code wil toetsen; 
  d. indien sprake is van een klacht, een omschrijving van het belang dat de indiener 
  heeft. 
 
Artikel 9 
 
1. De commissie beoordeelt een verzoek om een uitspraak als niet ontvankelijk indien: 
  a. niet aan de eisen zoals vermeld in artikel 7 en 8 wordt voldaan; 
  b. het verzoek wordt ingediend door een bestuursorgaan of werknemer van een lid 
      en betrekking heeft op enigerlei nalaten of handelen van een ander bestuursorgaan 
      van hetzelfde lid of werknemer van hetzelfde lid; 
  c. het verzoek betrekking heeft op de rechtspositie van het personeel van het lid; 
  d. het verzoek betrekking heeft op zaken die in behandeling zijn bij een rechter, 
                huurcommissie of arbiter, of waarover deze al een uitspraak hebben gedaan; 
  e. het verzoek betrekking heeft op de inhoudelijke beoordeling van zaken die in 

    behandeling kunnen worden genomen door een klachtencommissie, ingesteld 
    op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector of de Huisvestingswet, of 

      aan die commissie zijn voorgelegd of waarover de commissie al een uitspraak 
      heeft gedaan. 
3. Wanneer een verzoek om een uitspraak niet ontvankelijk is, stelt de commissie de 
    indiener hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd op de hoogte. 
4. De commissie kan bij de mededeling van niet-ontvankelijkheid aangeven welke ontbrekende 
    gegevens nodig zijn om het verzoek alsnog ontvankelijk te kunnen verklaren. 
5. Als de commissie een klacht in behandeling neemt, stelt zij Aedes hiervan in kennis. 
 
Informatie 
 
Artikel 10 
 
1. De commissie stelt de partij waarover een klacht is ingediend in de gelegenheid 
    schriftelijk aan de commissie zijn standpunt kenbaar te maken binnen een door de 
    commissie gestelde termijn. 
2. Indien deze partij geen gebruikmaakt van de in het eerste lid genoemde mogelijkheid of 
    de partij de door de commissie gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn 
    verstrekt, gaat de commissie over tot beoordeling van de klacht. 
3. De commissie kan aan partijen of derden aanvullende informatie vragen. 
4. De commissie kan partijen ter vergadering uitnodigen om hun standpunt mondeling toe 
    te lichten. 
 
Uitspraak van de commissie 
 
Artikel 11 

 
1. De commissie doet binnen een redelijke termijn schriftelijk en gemotiveerd uitspraak. 
2. De commissie kan in haar uitspraak een aanbeveling doen over het handelen of nalaten 
    van partijen. 
3. De commissie doet haar uitspraak toekomen aan partijen. 
4. Een uitspraak over een klacht of op een toetsingsverzoek van algemene aard is 
    openbaar. 
5. De indiener van een individueel toetsingsverzoek kan de commissie verzoeken de 
    uitspraak niet openbaar te maken. 
6. De commissie zendt in geval van een klacht de raad van commissarissen van het 
    betrokken lid/leden een afschrift van de uitspraak. 
7. De commissie zendt het bestuur van Aedes de uitspraken van de commissie. 
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Slot- en overgangsbepalingen 
 
Artikel 12 
 

1. Dit reglement en de code worden vastgesteld en kunnen worden gewijzigd door het 
    Congres, op voordracht van het bestuur van Aedes. 
2. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan het bestuur 
    over voorgestelde wijzigingen van de code en het reglement. 
3. Het bestuur van Aedes stelt haar leden op de hoogte van wijzigingen van de code en het 
    reglement van de commissie. 
4. Bij wijziging van de code worden de leden door het bestuur van Aedes gedurende een 
    vast te stellen termijn in de gelegenheid gesteld de aangepaste bepalingen van de code 
    in hun organisatie te implementeren. 
 
Artikel 13 

Dit reglement treedt in werking op 19 november 2009. 


