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Reglement Raad van Toezicht 
 

Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is 
sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld 
door de Raad van Toezicht op 3 april 2013 en treedt op diezelfde datum in werking. 

 

Het reglement van de Raad van Toezicht dient gelezen te worden in de context van 
en in aanvulling op de statuten van de Stichting De Wever (verder te noemen De 
Wever), welke laatstelijk gewijzigd zijn op 10 januari 2013.  

 

Artikel 1 Algemene taken 

1.1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de 
Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de 
met haar verbonden rechtspersonen. 

 

1.2. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. 
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang 
van de stichting, maar ook op de doelstellingen van de stichting en het 
algemeen maatschappelijk belang. 

 

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

 

Artikel 2  Samenstelling van de Raad van Toezicht en benoeming van de 
leden van de Raad van Toezicht 

 

2.1. De artikelen 7 tot en met 12 van de statuten van De Wever bevatten de 
relevante bepalingen over de samenstelling van de Raad van Toezicht en de 
benoeming, de eventuele schorsing en het eventuele ontslag van leden van 
de Raad van Toezicht. In aanvulling op deze statutaire bepalingen legt de 
Raad van Toezicht het volgende vast: 

 

2.2. Bij het ontstaan van een vacature stelt een selectiecommissie een specifiek 
profiel van een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht op, rekening houdend 
met de vigerende samenstelling van de Raad van Toezicht. Dit voorstel 
wordt, na overleg met de Raad van Bestuur, ter toetsing voorgelegd aan de 
voltallige Raad van Toezicht. Na eventuele amendering wordt het profiel van 
de te selecteren kandidaat door de Raad van Toezicht vastgesteld. De 
Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden van dit 
profiel in kennis gesteld. 

 

2.3  Kandidaten kunnen worden voorgedragen door de Raad van Toezicht, de 
Raad van Bestuur en andere geledingen binnen De Wever. De Nederlandse 
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Provincie van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve 
Vrouw Moeder van Barmhartigheid en de Congregatie van de Fraters van 
onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid kunnen ook een voordracht 
doen voor een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht. Deze voordracht 
geldt voor beide congregaties afzonderlijk.  

 

2.4 Bij de benoemingsprocedure worden de bepalingen uit de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen betreffende de samenstelling 
van het toezichthoudend orgaan in acht genomen. 

 

2.5 De formele benoeming geschiedt bij besluit van de Raad van Toezicht, 
rekening houdend met het bepaalde in artikel 7 van de statuten. 

 

2.6 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. 

 

2.7 Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt zorgvuldig 
overwogen en zal geen automatisme zijn. Het beraad over herbenoeming van 
leden van de Raad van Toezicht vindt plaats buiten aanwezigheid van de 
betrokkene en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter van de 
Raad van Toezicht opgesteld verslag van het gesprek met het aftredende lid. 
Daar waar het de voorzitter zelf betreft, neemt de vicevoorzitter deze taak 
over. 

Tijdens de zittingsperiode kan worden besloten evaluatiegesprekken te 
houden met individuele leden van de Raad van Toezicht indien daartoe 
aanleiding bestaat. 

 

Artikel 3 Voorzitter van de Raad van Toezicht 

 

3.1. In overeenstemming met artikel 15 lid 1 van de statuten benoemt de Raad 
van Toezicht een voorzitter en vicevoorzitter. 

 

3.2. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van 
Toezicht. 

 

3.3. De voorzitter coördineert de contacten tussen de Raad van Toezicht en de 
Raad van Bestuur en houdt frequent contact met de Raad van Bestuur. 

 

3.4. De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als woordvoerder van de 
Raad van Toezicht tenzij anders in een vergadering van de Raad van 
Toezicht wordt afgesproken. 

 

Artikel 4 Werkwijze 

 

4.1. Artikel 15 van de statuten bevat bepalingen over de vergaderingen van de 
Raad van Toezicht. In aanvulling hierop is besloten tot de volgende 
werkwijze: 

 

4.2 De Raad van Toezicht vergadert conform artikel 15 lid 2 van de statuten ten 
minste 6 maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of (twee) leden 
van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dat nodig achten. Jaarlijks 
wordt een vergaderrooster opgesteld. Hierin wordt in ieder geval aangegeven 
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in welke vergadering de onderwerpen kwaliteit en veiligheid, periodieke 
cijfers, begroting, jaarrekening, jaarverslag, strategische kaderbrief en 
corporate governance (waaronder de evaluatie van het functioneren van de 
Raad van Toezicht) aan de orde komen. 

 

4.3.  De voorzitter stelt de agenda op in overleg met de Raad van Bestuur. De 
voorzitter ziet er op toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het 
onderwerp ter kennisneming, ter bespreking en advisering, ter goedkeuring of 
ter besluitvorming aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.  

 

4.4. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. De besluiten worden 
schriftelijk vastgelegd in een besluitenlijst. Besluiten buiten de vergadering 
genomen als bedoeld in artikel 15 lid 9 van de statuten worden eveneens 
schriftelijk vastgelegd en in de volgende vergadering bevestigd. 

 

4.5. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De vicevoorzitter 
vervangt de voorzitter bij afwezigheid of ontstentenis. 

 

4.6. Agenda en agendastukken dienen tenminste zeven dagen voor de 
afgesproken vergadering in het bezit te zijn van de Raad van Toezicht en de 
Raad van Bestuur. Besluiten die krachtens de wet of de statuten door de 
Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd, dienen op de agenda te 
worden geplaatst en in het verslag van de vergadering te worden 
opgenomen. 

 

4.7. De Raad van Toezicht vergadert in tegenwoordigheid van de Raad van 
Bestuur tenzij hij te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen 
vergaderen. De voorzitter informeert in een dergelijk geval de Raad van 
Bestuur voorafgaand aan de vergadering en geeft aan waarom men zonder 
de Raad van Bestuur wil vergaderen en welke onderwerpen aan de orde 
worden gesteld. Kort na de vergadering stelt de voorzitter de Raad van 
Bestuur op de hoogte van de conclusies en besluiten van de vergadering. 

 

4.8 De voorzitter kan derden uitnodigen de vergadering van de Raad van 
Toezicht bij te wonen. 

 

Artikel 5 Bijzondere vergaderingen  

 

5.1. In overeenstemming met hetgeen hierover in de statuten is bepaald, houdt de 
Raad van Toezicht eenmaal per jaar een overlegvergadering met de Centrale 
Cliëntenraad. De agenda van deze vergadering wordt voorbereid door de 
voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Centrale 
Cliëntenraad, in samenspraak met de Raad van Bestuur. 

 

5.2. In aanvulling op hetgeen hierover in de statuten is bepaald, is de Raad van 
Toezicht eenmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad 
van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad, en houdt de Raad van 
Toezicht eenmaal per jaar een themavergadering met de Centrale 
Ondernemingsraad.  

 

5.3. De Raad van Toezicht bespreekt eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid 
van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, van welke vergadering in 
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het jaardocument melding zal worden gedaan. Voorafgaande aan deze 
vergadering krijgt de Raad van Bestuur gelegenheid hieraan een bijdrage te 
leveren. 

 

Artikel 6  Vergoeding 

 

6.1.  De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden ten 
behoeve van De Wever een jaarlijks vast te stellen vergoeding evenals een 
vergoeding van de gemaakte kosten. Deze vergoeding is gebaseerd op de 
actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 
Zorg (NVZT). 

 

6.2. De toelichting op de jaarrekening bevat de wettelijke voorgeschreven 
informatie over de hoogte van de vergoeding. 

 

Artikel 7 Commissies  

 

7.1. De Raad van Toezicht is bevoegd commissies in te stellen. De leden van 
deze commissies worden uit hun midden benoemd. De benoemingstermijn in 
een commissie is in principe gelijk aan de (resterende) zittingsperiode van het 
betreffende lid in de Raad van Toezicht, tenzij de commissie van tijdelijke 
aard is. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan 
de Raad van Toezicht. 

 

7.2. De Raad van Toezicht kent een Financiële Commissie. De taken van deze 
commissie zijn vastgelegd in een reglement. Het reglement van de Financiële 
Commissie is als addendum toegevoegd aan het Reglement Raad van 
Toezicht van De Wever.  

 

7.3 De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht fungeren als 
remuneratiecommissie voor het vaststellen van de beloning van de Raad van 
Bestuur. De taken en bevoegdheden van de remuneratiecommissie zijn in 
algemene termen te omschrijven als al wat nodig is om op adequate wijze 
invulling te kunnen geven aan dit onderdeel van het werkgeverschap, dat aan 
de Raad van Toezicht is toebedeeld conform de statuten. De taken en 
bevoegdheden van de remuneratiecommissie laten onverlet de integrale 
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voor het werkgeverschap van 
de Raad van Bestuur. De commissie doet van zijn bevindingen verslag aan 
de voltallige Raad van Toezicht tijdens een reguliere vergadering van de 
Raad van Toezicht inzake de uitoefening van zijn statutaire bevoegdheden, te 
weten het invulling geven aan het werkgeverschap van de Raad van Bestuur.  

 

7.4 Als zich een vacature voordoet in de Raad van Bestuur of in de Raad van 
Toezicht, wordt op ad hoc basis een tijdelijke selectiecommissie benoemd.  

 

Artikel 8 Informatievoorziening 

 

8.1. In het kader van de informatievoorziening maken Raad van Bestuur en Raad 
van Toezicht afspraken over de kwaliteit, kwantiteit en frequenties van de 
informatie. 
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8.2. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht onverwijld over 
belangrijke ontwikkelingen, calamiteiten of conflicten binnen de instelling en 
conflicten met de Centrale Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en 
derden. De Raad van Toezicht laat zich in beginsel niet in met dergelijke 
conflicten, tenzij de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht 
daartoe noodzaakt. 

 

Artikel 9 (Schijn van) tegenstrijdige belangen 

 

9.1. Indien een lid van de Raad van Toezicht meent of voorziet dat (de schijn van) 
tegenstrijdige belangen het onbelemmerd en onafhankelijk uitoefenen van zijn 
taak kan belemmeren, meldt hij dit aan de voorzitter. 

 

9.2. De voorzitter bepaalt de verdere gang van zaken en informeert de overige 
leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hierover. 

 

9.3. Indien het bepaalde in lid 1 van dit artikel de voorzitter betreft, licht deze de 
vicevoorzitter in die in dit geval de verdere gang van zaken bepaalt en de 
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur informeert. 

 

Artikel 10  Externe accountant 

 

10.1. De Raad van Toezicht benoemt de accountant van De Wever en de Raad 
van Bestuur verstrekt, namens de Raad van Toezicht, de opdracht aan de 
accountant.  

 

10.2. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks met de accountant, in aanwezigheid 
van de Raad van Bestuur, het jaarverslag en de managementletter van het 
voorafgaande jaar. 

 

Artikel 11 Corporate Governance 

 

De hoofdlijnen van de corporate governancestructuur van De Wever worden jaarlijks, 
mede aan de hand van de principes genoemd in de meest actuele Zorgbrede 
Governance Code, in een apart hoofdstuk van het jaardocument uiteengezet. In dat 
hoofdstuk wordt uitdrukkelijk aangegeven in hoeverre De Wever de in deze code 
opgenomen aanbevelingen en best-practice bepalingen opvolgt en zo niet, waarom 
en in hoeverre hij daarvan afwijkt. 

 

Artikel 12 Geheimhouding 

 

12.1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie 
en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie 
en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te 
nemen. 

 

12.2. (Voormalige) leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie 
niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere 
wijze ter beschikking van derden stellen. 

 

Artikel 13 Onvoorziene gevallen 
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In alle gevallen waarin niet is voorzien door bepalingen in dit reglement, wordt 
besloten door de voorzitter van de Raad van Toezicht, zo mogelijk in overleg met de 
voltallige Raad van Toezicht. De alsdan te nemen besluiten zullen ter kennisname 
van de Raad van Toezicht worden gebracht. 

 

Artikel 14 Wijzigingen 

 

Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van 
Toezicht. Een besluit kan alleen worden genomen met meerderheid van tenminste ¾ 
van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, terwijl 
tenminste ¾ van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. 



 7 

ADDENDUM BIJ HET REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN 
STICHTING DE WEVER MET BETREKKING TOT DE INSTELLING VAN 

EEN FINANCIËLE COMMISSIE 
 

 

1. Positionering van de Financiële Commissie van de Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht acht het van belang om in het kader van zijn 
toezichthoudende taak, een Financiële Commissie in het leven te roepen. In de 
navolgende artikelen worden de taken en bevoegdheden van deze commissie 
vastgelegd. 

 

2. Benoeming van de Financiële Commissie 
 

a. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een Financiële Commissie 
bestaande uit minimaal twee en maximaal drie leden. De Raad van Toezicht 
benoemt een van de leden van de Financiële Commissie tot voorzitter van de 
Financiële Commissie.  

b. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan niet benoemd worden als dan 
wel lid zijn van de Financiële Commissie. 

c. De benoemingstermijn als lid van de Financiële Commissie is in principe 
gelijk aan de (resterende) zittingsperiode van het betreffende lid in de Raad 
van Toezicht. De leden van de Financiële commissie zijn terstond 
herbenoembaar in de Financiële Commissie voor zover sprake is van een 
volgende zittingstermijn in de Raad van Toezicht.  

d. De leden van de Financiële Commissie hebben aantoonbare kennis van 
financiële aangelegenheden. 

e. Indien de voorzitter van de Financiële Commissie tevens Vicevoorzitter van 
de Raad van Toezicht is en op enig moment, bij ontstentenis van de 
voorzitter van de Raad van Toezicht, diens taken gedurende langere tijd 
overneemt, dan benoemt de Raad van Toezicht tijdelijk een nieuwe voorzitter 
van de Financiële Commissie en vult eventueel de Financiële Commissie uit 
zijn midden aan tot het minimum aantal leden. 

 

3. Taken en bevoegdheden van de Financiële Commissie 
 

a. De Financiële Commissie heeft tot taak de financiële economische situatie 
van de stichting te monitoren. 

b. Een van de bijzondere taken hierbij is het bespreken van de jaarrekening met 
de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de accountant. 

c. Verder bespreekt de Commissie met de Raad van Bestuur, voorafgaand aan 
het eventueel vaststellen door de Raad van Toezicht, het Treasury 
beleidsplan (waaronder het statuut en de jaarplannen) en de begroting. 

d. De Financiële Commissie bespreekt tevens de periodieke rapportages, de 
investeringsbegroting, de financiën rondom nieuwbouwprojecten en de 
algemene liquiditeits- en vermogensbehoeften. 

e. De Raad van Bestuur betrekt de Financiële Commissie ook bij andere 
besprekingen over de financiën van de stichting die van belang zijn voor de 
uitoefening van de taken van de Commissie. 

f. De Financiële Commissie kan ook zelfstandig bepalen of en wanneer zij een 
onderwerp wil bespreken met de Raad van Bestuur en/of de accountant. 
Tevens kan zij op eigen initiatief contact leggen met de accountant om de 
financiële zaken van de stichting te bespreken. Dit nadat zij de Raad van 
Bestuur hiervan in kennis heeft gesteld.  

g. De Commissie doet van zijn bevindingen schriftelijk verslag aan de voltallige 
Raad van Toezicht tijdens een reguliere vergadering van de Raad van 
Toezicht inzake de uitoefening van zijn statutaire bevoegdheden, te weten 
goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. 
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h. Daarnaast brengt de Commissie ook verslag en advies uit aan de voltallige 
Raad van Toezicht over haar bevindingen van alle andere zaken (buiten 
begroting en jaarrekening om) die zij conform de leden d, e en f bespreekt 
met de Raad van Bestuur en/of de accountant. 

i. De Financiële Commissie komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Vóór het 
begin van het kalenderjaar wordt een vergaderrooster opgesteld, waarbij de 
vigerende Planning & Controlkalender als leidraad fungeert. Hierbij wordt in 
ieder geval vastgesteld in welke bijeenkomsten de begroting, de tussentijdse 
cijferrapportages en de jaarrekening worden besproken. Tevens wordt bij het 
vaststellen van de vergaderdata van de Financiële Commissie rekening 
gehouden met het feit dat zij in staat moet zijn om de Raad van Toezicht in 
zijn eerstvolgende vergadering adequaat te kunnen informeren dan wel 
adviseren. 

j. De Financiële Commissie kan zelfstandig vergaderen, maar nodigt de Raad 
van Bestuur hierbij uit indien nader overleg gewenst is. 

k. De leden van de Financiële Commissie mogen met anderen in de organisatie 
nadere afstemming plegen, maar zullen zulks niet doen zonder dat de Raad 
van Bestuur hiervan op de hoogte is. 

 

4. Relatie Financiële Commissie en overige leden Raad van Toezicht 
 

De taken en bevoegdheden van de Financiële Commissie laat onverlet de 
integrale verantwoordelijkheid voor het financieel toezicht door de voltallige Raad 
van Toezicht. 

 

5. Evaluatie Financiële Commissie 
 

a. De werkwijze van de Financiële Commissie wordt jaarlijks geëvalueerd 
tijdens de gewone evaluatie van de Raad van Toezicht.  

b. Bijstelling van de werkwijze wordt vastgesteld in een aanvulling of wijziging 
van dit reglement, dat onderdeel is van het reglement van de Raad van 
Toezicht. 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 3 april 2013.  

 

 

 

 

 



 

 
ADDENDUM BIJ HET REGLEMENT  

VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING DE WEVER MET BETREKKING TOT DE INSTELLING VAN 
EEN COMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID 

 
 

1. Positionering van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht acht het van belang om in het kader van zijn toezichthoudende 
taak, een commissie Kwaliteit en Veiligheid in het leven te roepen. In de navolgende 
artikelen worden de taken en bevoegdheden van deze commissie vastgelegd. 

 
2. Benoeming van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

 
a. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

bestaande uit minimaal twee en maximaal drie leden. De Raad van Toezicht benoemt 
een van de leden van de commissie tot voorzitter.  

b. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan niet benoemd worden als dan wel lid zijn 
van de deze commissie. 

c. De benoemingstermijn als lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid is in principe 
gelijk aan de (resterende) zittingsperiode van het betreffende lid in de Raad van 
Toezicht. De leden van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn terstond 
herbenoembaar in deze Commissie voor zover sprake is van een volgende 
zittingstermijn in de Raad van Toezicht.  

d. De leden van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid hebben aantoonbare kennis, dan 
wel affiniteit met kwaliteits- en cliëntveiligheidsaangelegenheden. 

 
3. Taken en bevoegdheden van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

 
a. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft tot taak de alle kwaliteitsaspecten (zowel 

op het gebied van kwaliteit van zorg als op het gebied cliëntveiligheid van de 
stichting te monitoren. 

b. Verder bespreekt de Commissie met de Raad van Bestuur, voorafgaand aan het 
eventueel vaststellen door de Raad van Toezicht, het kwaliteitsbeleidsplan van de 
Wever, evenals alle beleidsplannen aangaande de kwaliteit en cliëntveiligheid. 

c. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid bespreekt tevens alle rapportages van de IGZ 
en andere relevante toezichthouders op het gebied van de kwaliteit van zorg, alsook 
interne meldingen over zaken betreffende de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld: 
overzichten van de klachtencommissie, valincidenten, incidenten betreffende de 
medicatie veiligheid en dergelijk zoals ook medewerkerstevredenheidsonderzoeken 
en de uitkomsten van audits, zoals die van keurmerken. 

d. De Raad van Bestuur betrekt de Commissie Kwaliteit en Veiligheid ook bij andere 
besprekingen over de kwaliteit en patiëntveiligheid van de stichting die van belang 
zijn voor de uitoefening van de taken van de Commissie. 

e. De commissie treedt op als sparringpartner van de Raad van Bestuur m.b.t. 
kwaliteitsonderwerpen. 

f. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid kan ook zelfstandig bepalen of en wanneer zij 
een onderwerp wil bespreken met de Raad van Bestuur.  

g. De Commissie doet van zijn bevindingen schriftelijk of mondeling verslag aan de 
voltallige Raad van Toezicht tijdens een reguliere vergadering van de Raad van 
Toezicht opdat de voltallige raad van toezicht zijn statutaire bevoegdheden en de 



bevoegdheden op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en andere relevante 
wetgeving op het gebied van Kwaliteit en Patiëntveiligheid kan uitoefenen.  

h. Daarnaast brengt de Commissie ook verslag en advies uit aan de voltallige Raad van 
Toezicht over haar bevindingen van alle andere zaken die zij bespreekt met de Raad 
van Bestuur. 

i. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Vóór 
het begin van het kalenderjaar wordt een vergaderrooster opgesteld, waarbij de 
vigerende Planning & Controlkalender als leidraad fungeert. Tevens wordt bij het 
vaststellen van de vergaderdata van Commissie Kwaliteit en Veiligheid rekening 
gehouden met het feit dat zij in staat moet zijn om de Raad van Toezicht in zijn 
eerstvolgende vergadering adequaat te kunnen informeren dan wel adviseren. 

j. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid kan zelfstandig vergaderen, maar nodigt de 
Raad van Bestuur hierbij uit indien nader overleg gewenst is. 

k. De leden van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid mogen met anderen in de 
organisatie nadere afstemming plegen, maar zullen dat niet doen zonder dat de Raad 
van Bestuur hiervan op de hoogte is. 

l. Van de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid worden notulen 
bijgehouden. De Raad van Bestuur zorgt voor het faciliteren van de commissie. 

m. In haar adviserende rol aangaande het kwaliteitsbeleid betreft de commissie de 
belangen van alle relevante stakeholders.  

 
 

4. Relatie Commissie Kwaliteit en Veiligheid en overige leden Raad van Toezicht 
 

De taken en bevoegdheden van Commissie Kwaliteit en Veiligheid laat onverlet de 
integrale verantwoordelijkheid voor het integraal toezicht door de voltallige Raad van 
Toezicht. 

 
5. Evaluatie Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
 

a. De werkwijze van Commissie Kwaliteit en Veiligheid wordt jaarlijks geëvalueerd 
tijdens de gewone evaluatie van de Raad van Toezicht.  

b. Bijstelling van de werkwijze wordt vastgesteld in een aanvulling of wijziging van dit 
reglement, dat onderdeel is van het reglement van de Raad van Toezicht. 

 
 

 
Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 december 2013 
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