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Reglement Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht van de Stichting Bejaardenoorden, gevestigd te Gouda, besluit met 

inachtneming van de statuten van de Stichting d.d. 29 oktober 2010, het navolgende reglement voor 

de Raad van Toezicht vast te stellen: 

 

Artikel 1 Positionering Raad van Toezicht in de Stichting 

1. De statuten van de Stichting voorzien in de Raad van Bestuur / Raad van Toezichtstructuur. 
De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht 
op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de 
Stichting. Hierbij is de identitaire grondslag van de Stichting, zoals verwoord in artikel 2 van de 
statuten, een belangrijk aandachtspunt. 

 
2. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. 
 
3. De Raad van Toezicht is de werkgever van de Raad van Bestuur. 
 

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
a. het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, 

beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur); 

b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, evaluatie 

en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht); 

c. het functioneren als adviseur van en als klankbord voor de Raad van Bestuur; 

d. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de identiteit 

van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de instelling; 

e. het goedkeuren van voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur, zoals bedoeld in 

artikel 6 van de statuten; 

f. het toezicht op de regeling inzake waarneming en mandaat, zoals bedoeld in artikel 5 van 

het Reglement Raad van Bestuur; 

g. het goedkeuren van jaardocumenten (jaarverslag en jaarrekening), alsmede beleidsplan 

en begroting; 

h. het benoemen van de externe accountant van de Stichting. 

 
2. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering 

van zijn bestuurstaken: 

 handelt in overeenstemming met de identiteit van de Stichting; 

 oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de 

Stichting; en 

 een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de 

Stichting betrokken zijn. 

 
3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van de 

Raad van Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en 
beleidsuitgangspunten en dat zij waakt over de continuïteit en doelmatigheid van Huize 
Winterdijk. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de 
onderwerpen en ijkpunten, waarover periodiek aan de Raad van Toezicht wordt 
gerapporteerd. 



  

Reglement Raad van Toezicht (def. september 2013); definitief 24-09-2013 

 

Artikel 3 Informatievoorziening en informatieverschaffing 

Informatievoorziening 

Artikel 3 lid 1  

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening. 

Artikel 3 lid 2  

Binnen het kader van het beleidsplan en het jaarplan en met behulp van de jaaragendaplanning 

bepaalt de Raad van Toezicht zijn informatievoorziening, bespreekt deze met de Raad van 

Bestuur en legt deze na dit overleg vast in zijn jaaragendaplanning. Elementen van de 

informatievoorziening zijn: 

a. informatie over de doelrealisaties, de prestaties en resultaten; 

b. strategische informatie; 

c. gestandaardiseerde informatie voortkomend uit de plannings- en controlecyclus; 

d. informatie door middel van kengetallen en benchmarkgegevens; 

e. gestandaardiseerde informatie over interne en externe ontwikkelingen; 

f. informatie over wet- en regelgeving en 

g. informatie voortkomend uit contacten met interne stakeholders gericht op de 

wederzijdse informatievoorziening, zoals informatieve gesprekken met de cliëntenraad, de 

ondernemingsraad, de Identitetisraad en ontmoetingen met het managementteam of leden 

daarvan. 

Artikel 3 lid 3  

De Raad van Bestuur houdt de Raad van Toezicht op de hoogte ten aanzien van: 

 ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de 

stichting; 

 de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de 

goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft; 

 problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie (de externe 

klachtencommissie); 

 problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals 

overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; 

 calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie; 

 gerechtelijke procedures; 

 kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. Indien de Stichting op 

enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van 

de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de 

Raad van Toezicht doen toekomen. 

Artikel 3 lid 4  

De Raad van Toezicht wint informatie in 

a. door de met de Raad van Bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de 

informatieverstrekking door de Raad van Bestuur; 

b. door de gereguleerde en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten 

met cliëntenraad, ondernemingsraad, de Identiteitsraad en managementteam of leden 

daarvan en 

c. door bedrijfsbezoeken en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere 
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bedrijfsevenementen 

Artikel 3 lid 5  

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht 

regelmatig rapporteert over: 

 de realisering van dé maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden 

risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met 

ethische vraagstukken; 

 zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke 

informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting en dat de hoofdzaken van 

deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag. 

Informatieverschaffing 

Artikel 3 lid 6  

In de regel wordt door de Raad van Bestuur informatie ter voorbereiding van dan wel tijdens de 

vergaderingen van de Raad van Toezicht verschaft conform artikel 3 lid 2 en 3. Indien daarvoor 

aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie 

conform artikel 3 lid 2 en 3 voorzien. 

Artikel 3 lid 7  

De Raad van Toezicht kan indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daarvoor toegang tot bescheiden en 

voorzieningen van de zorginstelling om daarmee tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen. 

 

Stramien voor de informatievoorziening 

Artikel 8 lid 3 

In beginsel wordt voor de informatievoorziening het stramien aangehouden zoals dat in bijlage 1 is 

omschreven. 

 

Artikel 4 Samenstelling van de Raad van Toezicht 

1 Profiel Raad van Toezicht 
a. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat, 

tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens 
rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een 
vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De mening van de 
Raad van Bestuur wordt hierbij ingewonnen. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de 
profielschets bij. 

b. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht 
zodanig is samengesteld dat: 

 er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van 
de Stichting in het bijzonder is; 

 een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines 
aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-
economische, juridische, politieke, sociale, pastorale en bedrijfskundige 
achtergronden; 

 de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur 
onafhankelijk en kritisch opereren; 

 adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad 
van Bestuur. 

 

2 De profielschets is openbaar en voor een ieder opvraagbaar. 
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3 Profiel lid van de Raad van Toezicht 
a. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en 

eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn 
opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, 
discipline en deskundigheid. 

b. Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: 

 belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland; 

 affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de instelling; 

 verbinding kunnen leggen tussen de identiteit van de instelling en hulpverlening; 

 algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

 een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

 het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord 
terzijde te staan; 

 het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van 
Bestuur te toetsen; 

 het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 

 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

 inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 
de stichting stellen; 

 het vermogen om zicht op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van 
Bestuur voorgelegde aangelegenheden; 

 voldoende beschikbaarheid. 
c. In ieder geval op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant wordt, gaat 

de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat 
daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de 
profielschets bij. 

d. De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Identiteitsraad, de 
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 

e. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in 
de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de 
zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf op één of andere wijze 
maatschappelijk actief zijn. 

 

4 De voorzitter 
a. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden 

benoemd. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden de vice-voorzitter van de Raad 
van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. 

b. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets Lid 
Raad van Toezicht, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad 
van Toezicht nader worden vastgesteld. 

c. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van 
Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van 
Toezicht. 

 

5 Onverenigbaarheid 
a. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door een 

Bijbels genormeerde handelwijze, integriteit en een onafhankelijke opstelling. 
b. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling van de statuten vast met welke 

betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht 
onverenigbaar is. 

c. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (een schijn van) onverenigbaarheid 
zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan 
ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis 
stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele 
onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, met inachtneming van 
onderdeel d van dit artikel. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een 
structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor 
zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel aftreden. De voorzitter 
stelt de overige leden op de hoogte. 
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d. In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake 
is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van 
Toezicht en de Stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel 
aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig 
belang heeft. 

 

Artikel 5 Werving, selectie, voordracht en benoeming leden Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens een profielschets voor 
de betreffende zetel vast overeenkomstig artikel 4, eerste lid. 

 
2. De Raad van Toezicht werft kandidaten door middel van een advertentie in het kerkelijk 

orgaan "De Wachter Sions" en in het “Reformatorisch Dagblad”. Daaruit blijkt aan welk profiel 
het nieuwe lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen. 

 
3. De Cliëntenraad wordt betrokken bij de werving van kandidaten. 
 
4. Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht, van de Raad van Bestuur en een 

vertegenwoordiging van de Identiteitsraad vormen de selectiecommissie. Deze commissie 
voert gesprekken met kandidaten en doet een voordracht voor benoeming aan de Raad van 
Toezicht. 

 
5. De Raad van Toezicht neemt het voorgenomen besluit om een persoon te benoemen en 

vraagt advies aan de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 
 
6. De te benoemen persoon ondertekent de statuten van de Stichting. 
 

Artikel 6 Einde lidmaatschap 

1 Rooster van aftreden 
a. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast, dat de continuïteit in de 

samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter 
en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. 

b. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van maximaal 
4 jaar.  

 

2 Herbenoeming 
a. Herbenoeming kan maximaal één keer plaatsvinden, eveneens voor een maximale periode 

van vier jaar. 
b. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de Raad van Toezicht het 

functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, en betrekt 
bij zijn besluitvorming over de herbenoeming het actuele profiel van de Raad van Toezicht. 

 

3 Tussentijds aftreden 
 Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af: 

 op eigen verzoek; 

 wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele en fundamentele 
verschillen van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of om andere redenen naar de 
mening van de Raad van Toezicht geboden is. Het betrokken lid neemt geen deel aan de 
besluitvorming en legt zich neer bij het oordeel van de Raad van Toezicht; 

 in het geval een lid van de Raad van Toezicht na verloop van tijd niet meer voldoet aan 
het profiel als bedoeld in artikel 4, lid 3b. Naar aanleiding hiervan wordt met de voorzitter 
of diens plaatsvervanger van de Raad van Toezicht een evaluatiegesprek gehouden. Als 
blijkt dat het lid niet bereid of in staat is zich aan het profiel te conformeren, treedt hij 
tussentijds af. 
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Artikel 7 Werkzaamheden van de Raad van Toezicht 

1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden, 
waartoe behoren: 
a. de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere 

verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht; 
b. gestructureerde omgang met de Raad van Bestuur; 
c. het opstellen en bijstellen van het profiel van de Raad van Toezicht;  
d. de werving, selectie en voordracht van leden van de Raad van Toezicht; 
e. het rooster van aftreden van leden van de Raad van Toezicht;  
f. de opdrachtverstrekking aan eventuele commissies uit de Raad van Toezicht, aan 

individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen; 
g. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht; 
h. de evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen 

komen; 
i. de eventueel gewenste deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht. 

 

Artikel 8 Werkwijze Raad van Toezicht 

1 Aandachtsgebieden 
De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden 
afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, 
discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling 
laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de leden van de Raad van 
Toezicht onverlet. 

 
2 Vergaderingen 

a. De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht. Het kan zijn, dat de Raad van Bestuur een deel van de vergadering niet 
aanwezig is. De voorzitter zal de Raad van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering 
in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene. 

 
b. De oproeping tot een vergadering geschiedt door of namens de voorzitter met 

inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De stukken worden twee 
weken van te voren verspreid. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn 
worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. 

 
c. De Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht in overleg met 

de voorzitter van de Raad van Toezicht voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die 
ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden 
schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. 

 
d. Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de 

vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten 
aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van 
Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal 
plaatsvinden. 

 
e. Voor zover de statuten niet anders bepalen worden besluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin 
tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht 
aanwezig is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

 
f. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

 
g. Mochten bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden 

verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen 
meerderheid verkregen wordt, zal bij een derde stemming worden beslist tussen de twee 
personen met het hoogst aantal stemmen. 
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h. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van 
stemmen als verworpen beschouwd. 

 
i. Indien het voor een bepaald besluit door de statuten voorgeschreven quorum niet 

aanwezig is, kan de voorzitter met een tussentijd van tenminste een week, doch ten 
hoogste drie weken een nieuwe vergadering uitschrijven, onder opgave van het te 
behandelen onderwerp. In deze vergadering kunnen ten aanzien van het opgegeven 
onderwerp geldige besluiten worden genomen ongeacht het aantal dan aanwezige leden 
van de Raad van Toezicht, doch met dezelfde meerderheid van door de aanwezige leden 
geldig uitgebrachte stemmen als oorspronkelijk was vereist. 

 
j. In afwijking van lid e. is de Raad van Toezicht bevoegd buiten de vergaderingen om 

besluiten te nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk 
of per e-mail wordt ingewonnen en geen der leden zich tegen deze wijze van 
besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering 
opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken. 

 
k. De Raad van Toezicht vergadert in de regel acht maal per jaar, waarvan tenminste één 

vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de 
externe accountant van de Stichting, en één vergadering ter bespreking van het jaarplan 
en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar. Met het vergaderschema zal 
worden aangesloten op de hoofdmomenten in de (financiële) beleidscyclus van de 
Stichting. 

 
3 Secretariaat 

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van 
Bestuur die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad 
van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden 
van de Raad van Toezicht. 

 
4 Omgangswijze Raad van Toezicht – leden van de Raad van Bestuur 

De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van de voorzitter 
van de Raad van Bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de 
vice-voorzitter dan wel een ander lid van de Raad van Toezicht. 

 

5 Volmacht Raad van Bestuur 
De Raad van Toezicht stelt jaarlijks de bedragen vast voor het aangaan van verplichtingen 
zoals bedoeld in art. 3 van de statuten en voor het doen van uitgaven, mits deze passen in de 
goedgekeurde begroting. Verplichtingen onder deze limiet vallen onder toezicht achteraf van 
de Raad van Toezicht; verplichtingen boven deze limiet vallen onder toezicht vooraf. 
De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd de volmacht te wijzigen of in te trekken, 
alsmede onder handhaving van de volmacht zelf te handelen dan wel te doen handelen. 

 

6 Evaluatie 
Elk jaar evalueert de Raad van Toezicht onderling en met de leden van de Raad van Bestuur 
het functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van 
voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met de Raad van Bestuur. Er kan ook gekozen 
worden dit zonder leden van de Raad van Bestuur te doen. De Raad van Toezicht informeert 
de Raad van Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie. 

 
7 Honorering 

De leden van de Raad van Toezicht van Huize Winterdijk ontvangen van de Stichting een 
vaste vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de Raad 
van Toezicht vastgesteld en gepubliceerd in het Jaarverslag. 

 
8 Openbaarheid 

De reglementen zijn openbaar met betrekking tot Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, 
het rooster van aftreden, het profiel van de Raad van Toezicht, de samenstelling van de Raad 
van Toezicht met leeftijd, beroep, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden 
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benoemd zijn.  Deze informatie zal openbaar gemaakt worden 
via het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht. 

 

Artikel 9 Commissies 

1 Auditcommissie 
De Raad van Toezicht kan uit haar midden een auditcommissie instellen. Onder handhaving 
van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de 
auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële 
verslaggeving en naleving van de regelgeving. De functie en de werkwijze van de 
auditcommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd, die wordt goedgekeurd door de 
Raad van Toezicht. 

 

2 Remuneratiecommissie 
De Raad van Toezicht kan uit haar midden een commissie instellen voor de beoordeling en 
remuneratie van leden van de Raad van Bestuur. Deze commissie voert jaarlijks een 
functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betrekken daarin tevens de 
uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voorkomende aandachtspunten. De functie en 
werkwijze van de remuneratiecommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd, die 
wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

 

Artikel 10 Verantwoording  

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn 

werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Deze verantwoording wordt tevens aangeboden 

aan de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

 

Artikel 11 Wijziging van het reglement 

1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. 
  

2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming 
van wettelijke bepalingen en statuten.  

 

3 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit 
reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.  

 

4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de 
Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement 
strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatsten prevaleren. 

 

5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid 
van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige 
bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en 
strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. 

 

6 De Raad van Toezicht verplicht zich om bij de toetreding van nieuwe leden tot de Raad van 
Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement en de statuten te laten 
verklaren dat zij zich daaraan zullen houden. 

 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. 
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Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 24 september 

2013. 

 

………………………………… 

 

 

…………………………………, voorzitter 

 

 

Bijlage 1: Stramien voor de informatievoorziening 
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BIJLAGE 1 Reglement Raad van Toezicht 

 

STRAMIEN VOOR DE INFORMATIEVOORZIENING 

 

Samenstelling informatie voor het toezicht houden 

De informatievoorziening voor het toezicht houden bestaat uit 

 planning- en control informatie 

 omgevingsinformatie 

 interne informatie 

 ad hoc informatie 

 controlelijst wet- en regelgeving en set interne regelgeving  

 

Planning- en control informatie 

 door middel van vaststaande onderwerpen op vaste tijdstippen 

 uitgangspunt: vastgelegde doelrealisaties, resultaten en prestaties in beleidsplan en 

onderneming- of jaarwerkplan met bijbehorende vertalingen in personeel, geld (raming dan 

wel begroting) en overige middelen 

 ingebracht op een vaststaande wijze in de vorm van afwijkingenrapportages  

 

Omgevings- en interne informatie 

 ingebracht op een vaststaand stramien, zodat de Raad van Toezicht snel informatie tot 

zich kan nemen en de belangrijkste ontwikkelingen kan volgen 

 door themata op highlights te intensiveren  

 

Ad hoc informatie 

alleen als het niet te voorkomen valt… en dan nog 

 schriftelijk op een A4, 

 mondeling alleen als er geen beleidsmatige consequenties aan vast zitten of financiële 
of personele gevolgen.  

 

Controletaak wet- en regelgeving 

 overzicht relevante wet- en regelgeving 

 overzicht interne regeling uitvoering wet — en regels 

 

Samenstelling informatie regeling van de besturing (corporate governance) 

 handboek commissarissen met toelatingswet, governance code, statuten, reglement 

toezicht, reglementen van commissies (kwaliteit, bouw, audit, remuneratie), reglement bestuur, 

reglement OR, reglement CR, reglement directie of MT, treasurystatuut, procuratieregeling, 

klokkenluiderregeling 
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Samenstelling informatie voor het werkgeverschap Raad van Bestuur 

 (arbeids)contracten, schriftelijke afspraken arbeidsvoorwaarden, rechtspositie 

 verslagen van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken 

 stukken bij benoeming, schorsing, op non actiefstelling en ontslag 

Informatie eigen werkzaamheden 

 controlelijst interne regelgeving 

 profielenmix en profielschetsen 

 samenstelling Raad van Toezicht (adreslijst) en rooster van aftreden 

 verslaglegging Raad van Toezicht 

 dossiers van vergaderingen 

 CV's van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur 


