Beleggingsstatuut
In de Code goed bestuur (5.5) wordt bepaald dat de organisatie een website heeft waar inzicht wordt
geboden in de taak, organisatie, diensten, producten en kwaliteit van de dienstverlening van de
organisatie. De Code Tabaksblat kent niet een dergelijke bepaling.
In de statuten van het WEW, zoals die gelden per 6 december 2004 gelden, is in artikel 8, lid 1, sub c,
bepaald dat de directie een beleggingsstatuut vaststelt, waarin wordt aangegeven op welke wijze de
geldmiddelen van het WEW worden belegd. Het door de directie vastgestelde beleggingsstatuut
behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen (artikel 13, lid 2, sub f, van de statuten) en
vervolgens goedkeuring van de VNG en de Minister van VROM (artikel 13, lid 3, van de statuten).
Het thans vigerende beleggingsstatuut is 22 november 2000 goedgekeurd door de raad van
commissarissen en vervolgens 11 januari 2001 door de Minister van VROM en 3 april 2001 door de
VNG. Dit beleggingsstatuut is hieronder opgenomen.
In het verlengde van het beleggingsstatuut zijn afspraken gemaakt met de banken die de beleggingen
voor het WEW verzorgen. Deze afspraken zijn op deze site eveneens onder het kopje
Beleggingsbeleid opgenomen.
Het beleggingsstatuut luidt als volgt:
1. De Stichting zal haar vermogen uitsluitend beleggen in:
a. ter beurze van in landen behorende tot het Eurogebied genoteerde obligaties van eerste klas
debiteuren, luidende in Nederlandse guldens of in Euro’s en met een op het moment van aankoop
resterende looptijd van maximaal 15 jaren;
b. termijndeposito’s in guldens of in Euro’s bij ingevolge de Wet financieel toezicht (Wft)
geregistreerde kredietinstellingen met een looptijd van maximaal één jaar.
2. De Stichting zal zich onthouden van al die rechtshandelingen waardoor aan derden boven de
verstrekkers van de door haar te verwaarborgen geldleningen een recht van voorkeur of voorrang
wordt verleend op het vermogen van de Stichting of bestanddelen daarvan. Het is de Stichting niet
toegestaan haar beleggingen tot zekerheid te stellen. Het is de Stichting echter wel toegestaan
om hypotheek te verlenen aan financiers die financieringen verstrekken ten behoeve van de aanrespectievelijk inkoop van registergoederen met betrekking tot onroerende zaken, indien de
Stichting daardoor op gunstiger condities dan zonder hypotheekstelling geld kan aantrekken.

