Bestuursverklaring Gegevensopvraag “de Prospectieve Informatie”
forecastjaar 2019 en begrotingsjaren 2020-2024

Statutaire naam

:

Registratienummer bij de KvK

:

Instellingsnummer (L-nummer) :
Contactpersoon

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Verantwoordelijkheid bestuur
De leiding van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en
tijdige indiening van de prospectieve informatie (dPi) op basis van het Besluit Toegelaten
Instelling Volkshuisvesting. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen,
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken
van de prospectieve informatie zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Ondergetekende/ondergetekenden verklaart/verklaren:
1. De prospectieve informatie komt overeen met de vergelijkbare gegevens in de jaarrekening,
de jaarbegroting en de bijbehorende meerjarenprognose die door de Raad van
Commissarissen van de toegelaten instelling, respectievelijk van elk van aan haar verbonden
ondernemingen zijn goedgekeurd.
2. De verstrekte prospectieve informatie bevat geen onjuistheden of onvolledigheden van
materieel belang.
3. Alle verplichtingen (in rechte afdwingbaar of feitelijk) waarvan het waarschijnlijk is dat
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
een betrouwbare schatting van de omvang kan worden gemaakt, zijn verwerkt in de
prospectieve informatie.
4. Het geschatte verwachte financiële effect van lopende of dreigende claims tegen de
toegelaten instelling is op de juiste wijze opgenomen in de prospectieve informatie en/of
toegelicht. Behalve deze, zijn wij niet op de hoogte van het bestaan van andere aanvullende
claims uit hoofde van aansprakelijkstelling en deze zijn ook niet te verwachten.
5. In de verstrekte prospectieve informatie is rekening gehouden met de saneringsheffing en
het beleid van het Ministerie van BZK inzake de verhuurderheffing en de huurontwikkeling.
6. Voor de bij te voegen bijlagen zijn de volgende naamconventies gehanteerd:
Bestuursverklaring:
KvK-nr Bestuursverklaring dPi2019
Meerjarenbegroting:
KvK-nr Meerjarenbegroting 2020
Begroting:
KvK-nr Begroting 2020

Ondertekening Bestuur van de Toegelaten Instelling

Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Naam:

Naam:

Ondertekening met vermelding van naam conform statutaire bevoegdheid

Uploaden (als PDF bijlage)
Deze bestuursverklaring dient u, na ondertekening met vermelding van naam conform
statutaire bevoegdheid, als pdf bijlage bij verzending van het bestand bij te voegen.
U gebruikt hiervoor de naamconventie KvK-nr Bestuursverklaring dPi2019.

