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REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT  

 

 

1. Taken en verantwoordelijkheden 

 

De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur 

en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden 

ondernemingen. 

 

Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid zijn de Raad van Toezicht en de Raad van 

Bestuur verantwoordelijk voor de implementatie en de naleving van de principes van de 

Zorgbrede Governancecode. 

 

Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid zien de Raad van Toezicht en de Raad van 

Bestuur er op toe dat de hoofdlijnen van de governance-structuur van de Stichting in het 

jaarverslag, mede aan de hand van de principes, genoemd in de Zorgbrede 

Governancecode, uiteengezet worden, alsmede afwijkingen daarvan worden benoemd. 

 

In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste: 

1. het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, 

schorsing en ontslag, het verlenen van décharge, het vaststellen van een 

maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere 

arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur); 

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

beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht, alsmede door de 

benoeming van de accountant); 

3. de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie; 

4. de strategie, inclusief de daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing 

ervan en de kwaliteit en veiligheid van de zorg en dienstverlening; 

5. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

6. de financiële verslaglegging; 

7. de naleving van wet- en regelgeving; 

8. het als zorgorganisatie op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een 

zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

9. het functioneren als werkgever en adviseur voor de Raad van Bestuur; 
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10. het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang 

van zaken in de instelling; 

11. het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur; 

12. het door de Stichting gevoerde kwaliteitsbeleid, met inachtneming daarbij van de 

Kwaliteitswet Zorginstellingen. 

 

2. Profiel en samenstelling 

 

De Raad van Toezicht vervult een brugfunctie naar de maatschappij. Hij toetst of de 

organisatie de maatschappelijke en bedrijfsmatige functie in voldoende mate vervult. Dit stelt 

voorwaarden aan de (de leden van de) Raad van Toezicht met betrekking tot: 

 waarborging van onafhankelijkheid 

 maatschappelijke verankering 

 bedrijfsmatige inzichten. 

 

De/alle leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en 

zonder enig deelbelang te laten prevaleren. Dit geldt ook voor de leden van de Raad van 

Toezicht die op voordracht zijn benoemd.  

 

Er dient geen enkele belemmering te zijn in de onafhankelijke uitvoering van de 

toezichthoudende taak; de leden dienen geen zakelijke en/of persoonlijke belangen te 

hebben bij de zorgorganisatie, daaraan gelieerde instellingen, of daaraan verbonden 

leveranciers van diensten en producten. Een actieve participatie in maatschappelijke 

activiteiten is van belang om ontwikkelingen en trends te kunnen volgen en beoordelen. 

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat: 

 de Raad van Toezicht zijn taak naar behoren kan vervullen 

 de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook 

onafhankelijk en kritisch kunnen opereren 

 ieder lid van de Raad van Toezicht over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten 

beschikt, teneinde de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen 

 ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over dié specifieke deskundigheid die 

noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de 

profielschets van de Raad 

 Tenminste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie 

relevante kennis van en ervaring in de zorg 
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 De raad qua diversiteit de juiste mix van leeftijd, geslacht of maatschappelijke 

achtergrond heeft. 

 

De leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende kwaliteiten te beschikken: 

 kunnen beoordelen en toetsen met relatief beperkte informatie 

 bestuurlijk, beleidsmatig en bedrijfsmatig mee kunnen denken 

 ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij volgen 

 begrip hebben voor en inzicht hebben in de complexiteit van de organisatie 

 gevoel hebben voor precaire situaties  

 in staat de dialoog met de Raad van Bestuur te voeren en kritisch en constructief te 

bevragen 

 initiatief nemen en werken aan de eigen ontwikkeling. 

 

Een nader uitgewerkte profielschets is opgesteld, in overleg met de Raad van Bestuur en 

met advies van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad, alsmede een procedure 

inzake benoeming nieuwe leden van de Raad van Toezicht, eveneens in overleg met de 

Raad van Bestuur. In voorkomende gevallen, doch tenminste één keer per jaar zal de Raad 

van Toezicht bezien of dit profiel nog voldoet en dit profiel zonodig aanpassen. 

 

3. (Her-)benoemingsprocedure 

 

De leden van de Raad van Toezicht worden (her-)benoemd, geschorst en ontslagen door de 

Raad van Toezicht. Interne belanghebbenden (Raad van Bestuur, CCR en 

Ondernemingsraad) worden geïnformeerd over de (her-)benoemingsprocedure, de 

profielschets en de selectie van de leden van de Raad van Toezicht. Het onder 2. genoemde 

profiel en kwaliteiten zijn daarbij leidraad. 

 

Wettelijk is geregeld dat één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende 

voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Dit lid vervult zijn taak zonder last of ruggespraak, 

analoog aan de andere leden van de Raad van Toezicht, vanuit een onafhankelijke 

opstelling en integrale afweging van maatschappelijke en organisatiebelangen, van belangen 

van cliënten en medewerkers. 

 

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 (vier) jaar. Zij zijn 

eenmaal herbenoembaar; volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld rooster; de 

maximale zittingsduur bedraagt 8 (acht) aaneengesloten jaren. Voorafgaand aan de 
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herbenoeming vindt een hertoetsing plaats aan de geldende criteria met betrekking tot profiel 

en samenstelling van de Raad van Toezicht en de vereiste kwaliteiten van de 

toezichthouders. 

 

4. Werving nieuwe leden Raad van Toezicht 

 

Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt 

gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden 

van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde 

plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat 

deze plaats wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan een andere partij dan de Raad 

van Toezicht toekomt. 

 

5. Taakverdeling, rol voorzitter en besluitvorming 

 

De Raad van Toezicht bestaat bij voorkeur uit 5 (vijf) natuurlijke personen, doch in 

uitzonderlijke situaties, door de Raad van Toezicht nader te bepalen en te beargumenteren, 

tijdelijk uit maximaal 7 (zeven) natuurlijke personen.  

 

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend 

voorzitter. De voorzitter heeft de formele taak de agenda vast te stellen, vergaderingen 

bijeen te roepen en voor te zitten, alsmede toe te zien op een goede vastlegging van de 

besluiten. Daarnaast heeft de voorzitter een leidende rol bij: 

 rekrutering, (her)benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht 

 teamvorming binnen de Raad van Toezicht 

 bewaken van goede verhoudingen 

 optreden bij belangenconflicten 

 behandeling van vertrouwelijke aangelegenheden 

 afstemming en verhouding tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Toezicht beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders 

bepalen. Ieder lid heeft 1 (een) stem. Blanco stemmen zijn ongeldig. Bij staking van de 

stemmen beslist de voorzitter. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien 

tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. 

 

6. Informatie 
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De Raad van Toezicht kan zijn functie alleen goed vervullen als hij wordt geïnformeerd door 

de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van 

Toezicht over: 

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

verbonden risico’s en de 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 doelstellingen van de zorgorganisatie. 

 

Naast de informatievoorziening over een aantal relevante resultaatgebieden van de 

organisatie, verschaft de Raad van Bestuur voortgangsinformatie over grote projecten, 

relaties met externe partijen, vitale personeelskwesties en mediagevoelige ontwikkelingen en 

calamiteiten. (zie hiervoor het jaarlijks opnieuw te evalueren en vast te stellen 

Informatieprotocol)  

 

Daarnaast verzamelt de Raad van Toezicht informatie uit andere bronnen: 

 jaarlijks woont een delegatie van de Raad van Toezicht een overlegvergadering van de 

Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad, respectievelijk de Centrale Cliëntenraad 

bij 

 de Raad van Toezicht bespreekt jaarstukken, accountantsverklaring en 

managementletter met de Raad van Bestuur, in aanwezigheid van de accountant. 

 

7. Werkwijze en vergaderingen 

 

De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden dit wenselijk 

achten. Als regel woont de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht 

bij. Gebruikelijk is een vergaderfrequentie van 6 vergaderingen per jaar. Tijdens de (een na) 

laatste vergadering van een kalenderjaar wordt het vergaderschema voor het volgende jaar 

vastgesteld. De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt zorg voor de 

agendavoorbereiding in overleg met de Raad van Bestuur en stelt de agenda vast. 

 

De agendering sluit aan op de beleids- en begrotingscyclus, met als vaste elementen: 

 vóór 31 december, voorafgaand aan het begrotingsjaar, worden de begroting, 

beleidsvoornemens en geplande dienstverlening ter goedkeuring aan de Raad van 

Toezicht voorgelegd; de Raad van Toezicht beslist omtrent goedkeuring vóór 31 

december, voorafgaand aan het begrotingsjaar. 
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 binnen 5 (vijf) maanden na afloop van het boekjaar worden een jaarrekening en een 

jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht, waarin onder andere 

de resultaten op het gebied van geleverde zorgdiensten, kwaliteitsbeleid, financiën, 

cliënten, organisatie, personeel, communicatie en huisvesting/ vastgoedbeleid worden 

neergelegd, een en ander conform de eisen van de WTZi. 

 

8. Evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. 

 

Goed toezicht vereist een periodieke, geformaliseerde en gestructureerde evaluatie. De 

Raad van Toezicht bespreekt eenmaal per jaar - buiten aanwezigheid van de Raad van 

Bestuur - het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel, zijn relatie met de Raad van 

Bestuur en het functioneren van de leden afzonderlijk. De Raad van Bestuur wordt vooraf in 

de gelegenheid gesteld aandachtspunten in te brengen. Als regel vinden de jaarlijkse eigen 

evaluatie en bespreking van het functioneren van de Raad van Bestuur in dezelfde 

vergadering plaats. De Raad van Bestuur wordt binnen 2 (twee) dagen schriftelijk op de 

hoogte gesteld van de aldaar genomen besluiten. 

 

Als leidraad bij de evaluatie geldt hetgeen in dit reglement is vastgelegd, onder meer het 

profiel met betrekking tot functie en samenstelling van de Raad van Toezicht en de 

kwaliteiten van de leden. Daarnaast wordt geëvalueerd op effectiviteit en doelmatigheid van 

functioneren, werkwijze en procedures en beoordeelt de Raad van Toezicht jaarlijks op 

welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht gedurende de benoemingsperiode 

behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De evaluatie kan aanleiding zijn tot 

bijstelling van dit reglement.  

 

9. Beoordeling functioneren Raad van Bestuur 

 

De Raad van Toezicht heeft eenmaal per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek 

met (elk van de leden van) de Raad van Bestuur. 

 

Dit gesprek wordt gevoerd door de Benoemings- en Honoreringscommissie van de RvT. 

De Raad van Bestuur wordt binnen 2 (twee) dagen schriftelijk op de hoogte gesteld van de 

aldaar genomen besluiten. 

Buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur wordt hiervan verslag gedaan in de Raad 

van Toezicht. 
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10. Belangenverstrengeling 

 

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid 

van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht van een andere 

zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of 

overwegend dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de 

andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw 

verbonden is met de zorgorganisatie. 

2. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van 

Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van 

de Raad gewaarborgd is. De vigerende wet- en regelgeving is hierbij van toepassing. 

3. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling 

tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie moet worden 

vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen 

van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiele betekenis zijn voor de 

zorgorganisatie en/of voor de betreffende toezichthouders, behoeven de goedkeuring 

van de Raad van Toezicht. 

4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen 

van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de 

Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, bij aandeelhouders en/of de externe 

accountants in relatie tot de zorgorganisatie. 

 

11. Bezoldiging 

 

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast en 

gaat hierbij uit van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 

de Zorg (NVTZ). 

 

De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten 

van de Stichting. 

 

De jaarlijkse verantwoording van de Stichting bevat de door de wet voorgeschreven 

informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de 

Raad van Toezicht. 

 

12. Openbaarheid en verantwoording 
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De profielschets van de Raad van Toezicht is openbaar. Van de zittende leden zijn de 

volgende gegevens ter inzage beschikbaar: leeftijd, beroep, relevante nevenfuncties, eerste 

benoeming en lopende termijn.  

 

Het honorarium c.q. de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is vermeld in de 

jaarverslaglegging. 

 

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

van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. De leden van de Raad van 

Toezicht geven daarin tevens inzicht in de daarbij door hen uitgeoefende nevenfuncties. 

 

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de hoofdlijnen van de governance structuur van de 

Stichting in het jaarverslag mede aan de hand van de principes, genoemd in de Zorgbrede 

Governance-code, uiteengezet worden, alsmede afwijkingen daarvan uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

13. Externe accountant 

 

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat : 

 

- de externe accountant wordt benoemd en ontslagen; 

- de externe accountant qua persoon periodiek wordt gewisseld; 

- de externe accountant bij voorkeur geen advieswerkzaamheden verricht voor 

de Stichting. Indien dit wel gebeurd is in het te controleren boekjaar, dan dient 

hiervan melding te worden gemaakt in het verslag van de betreffende 

jaarrekening; 

- de externe accountant het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen 

van de Raad van Toezicht bijwoont, waarin de jaarrekening wordt besproken 

en/of vastgesteld; 

- de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de 

jaarrekening, gelijktijdig rapporteert aan de Raad van Toezicht en de Raad 

van Bestuur. 

 

14. Conflictregeling 
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In geval van een geschil tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, niet zijnde 

een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting, 

zullen partijen trachten het geschil in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation, 

conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals 

dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. 

 

 

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 19 mei 2006. 

Dit reglement is op 11 november 2009 aangepast (toevoeging art 14. Conflictregeling) en 

vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 11 november 2009. 

Dit reglement is op 17 november 2010 aangepast (o.b.v. Zorgbrede Governancecode 2010) 

en vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 13 december 2010. 

Dit reglement is op 8 januari 2013 aangepast (aanpassing art 6) en vastgesteld door de 

Raad van Toezicht d.d. 19 maart 2013. 

Dit reglement is in mei 2013 aangepast (tekstueel) en vastgesteld door de Raad van 

Toezicht d.d. 29 mei 2013. 

 

 

 


