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1 Reglement Raad van Toezicht 
 
1.1 Het reglement Raad van Toezicht is gebaseerd op de statuten van de stichting, de Wet 

Educatie en Beroepsonderwijs en de binnen de sector vigerende code voor corporate 
governance. 

1.2 Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 14 van de Statuten en is een aanvulling 
op de wettelijke en statutaire bepalingen. 

1.3 De bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt aan wet- en regelgeving die op ROC Friese 
Poort van toepassing zijn. 

1.4 Het reglement Raad van Toezicht bevat bepalingen omtrent de werkwijze, de taken en 
bevoegdheden van de Raad van Toezicht en richtlijnen voor het hanteren van die taken en 
bevoegdheden. 

 
 
2 Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
WEB:  Wet Educatie en Beroepsonderwijs; 
Stichting:  Stichting voor Chr. BVE Friesland / Flevoland 
ROC Friese Poort:  naam van de instelling, vallend onder de Stichting 
Statuten: de statuten van de Stichting voor Chr. BVE Friesland / Flevoland; 
Raad van Toezicht: het orgaan genoemd in de statuten; 
AC: Auditcommissie 
R&B: Remuneratie en benoemingscommissie 
CCI: Commissie Cultuur en Identiteit 
(College van) Bestuur: het orgaan zoals genoemd de statuten en hoofdstuk 9 
 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs; 
Branchecode: de branchecode goed bestuur in het mbo; 
Ondernemingsraad: de Ondernemingsraad zoals bedoeld in de WEB en het OR- 

 Reglement van ROC Friese Poort; 
Studentenraad: de Studentenraad zoals bedoeld in de WEB; 
Accountant: de door de Raad van Toezicht benoemde externe registeraccountant 
 als genoemd in de Statuten. 
 
 

3 Taken en werkwijze 
 

1. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het 
bijzonder op het college van bestuur en houdt daarbij rekening met het instellingsbelang 
en het publieke belang. De toezichthoudende taak richt zich met name op (de uitvoering 
van) het strategisch meerjarenplan, de bestuurskwaliteit, de financiële meerjarenraming, 
de kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement. De raad van toezicht is 
daarnaast werkgever van de leden van het college bestuur en staat het college van 
bestuur met raad en daad terzijde. 

2. De raad van toezicht: 
a. hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het 

eigen toezicht, dit toezichtkader is opgenomen als bijlage 1 en zal eens per vier jaar 
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(steeds na de goedkeuring van een nieuw visiedocument) onderwerp van gesprek in 
de RvT zijn; 

b. stelt, in aanvulling op de wettelijke bepalingen (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), de 
contractduur en arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur vast 
en past bij hun bezoldiging de WNT en de bezoldigingsklassen uit de Regeling 
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren toe; 

c. zorgt er bij de samenstelling van het college van bestuur en de raad van toezicht 
voor dat deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, personeelsbeleid, 
organisatie en bedrijfsvoering in voldoende mate aanwezig is; 

d. bewaakt dat voormalige leden van de raad van toezicht gedurende minimaal vijf jaar 
niet worden benoemd in het eigen college van bestuur en dat voormalige leden van 
het college van bestuur of werknemers van de instelling gedurende minimaal vijf jaar 
niet worden benoemd in de eigen raad van toezicht; 

e. maakt bij de werving en selectie van leden van het college van bestuur gebruik van 
openbaar gemaakte profielen; 

f. stelt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie, door minimaal 
tweemaal per jaar de algemene gang van zaken in de instelling te bespreken met de 
ondernemingsraad en de studentenraad; 

g. is - ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur - 
bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die voorlopig met de taken en 
bevoegdheden van het College van Bestuur zijn belast. Ingeval van ontstentenis of 
belet van één lid of meer leden van het College van Bestuur, zijn de overblijvende 
leden van het College van Bestuur voorlopig met de taken en bevoegdheden van het 
College van Bestuur belast; 

h. besluit in geval door het College van Bestuur geen besluit kan worden genomen ten 
gevolge van het niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming 
door (een lid van) het College van Bestuur indien hij daarbij een direct of indirect 
persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting of de met haar 
verbonden onderneming of organisatie; 

i. benoemt, schorst en ontslaat transparant de leden van de raad van toezicht, stelt de 
zittingsduur en het rooster van aftreden vast en bewaakt dat leden van de raad van 
toezicht niet langer dan twee periodes van vier jaar zitting hebben in de raad van 
toezicht; 

j. stelt transparant de honorering van de leden van de raad van toezicht vast en volgt 
daarbij bij de Regeling honorering toezichthouders mbo van het Platform Raden van 
Toezicht; 

k. legt de wettelijk voorgeschreven openbare profielen voor de leden van de raad van 
toezicht voor advies voor aan het college van bestuur; 

l. vermeldt jaarlijks de honorering van de leden van de raad van toezicht op individuele 
basis in het Geïntegreerd Jaardocument; 

m. vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling, met voor de leden 
een meldingsplicht aan en bewaking door de voorzitter van de raad van toezicht en 
een verplichting voor allen om het niet deel te nemen aan discussie en 
besluitvorming bij tegenstrijdige belangen. Toezichthouders kunnen niet tegelijkertijd 
de functie van bestuurder vervullen bij een andere onderwijsorganisatie binnen de 
onderwijssector MBO. Toezichthouders kunnen niet tegelijkertijd de functie van lid of 
voorzitter bekleden van een onafhankelijke commissie of organisatie die vanuit de 
Rijksoverheid is ingesteld en die rechtstreeks een uitspraak doet of kan doen, dan 
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wel een bindend advies uitbrengt of uit kan brengen over individuele mbo-
instellingen.  

n. maakt de nevenfuncties van zijn leden, alsmede de criteria die daarvoor gehanteerd 
worden, openbaar in het Geïntegreerd Jaardocument; 

o. ziet er op toe dat het college van bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de dialoog 
met externe belanghebbenden vervult. 

3. De Raad van Toezicht heeft goedkeuringsbevoegdheid bij in ieder geval de volgende 
besluiten van het College van Bestuur: 
• de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot 

het maatschappelijke belang waarvoor de instelling staat (CCI); 
• het strategisch meerjarenplan (CCI), de begroting, de jaarrekening (AC) en het 

jaarverslag (CCI); 
• wijziging van het bestuursreglement (CCI); 
• besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon of het aanvragen 

van faillissement of surseance van betaling (CCI en AC); 
• deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de 

instelling (CCI); 
• fuseren met een andere instelling (CCI); 
• beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers 

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek (CCI en R&B); 
• besluiten waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 7 lid 7 

van de statuten van één of meerdere leden van het College van Bestuur, doch niet 
een zodanig aantal leden dat geen besluit kan worden genomen zoals bedoeld in 
artikel 7 lid 7 van de statuten; 

• sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt (AC); 

• aangaan van geldlening en/of kredietovereenkomst ten behoeve en ten laste van de 
stichting voor zover die een bedrag van 1 miljoen euro te boven gaan (AC); 

• investeringen in huisvesting middels de jaarlijkse investeringsbegroting huisvesting, 
waarbij tevens op basis van uitgewerkte plannen afzonderlijk goedkeuring wordt 
gevraagd: 
• bij het realiseren van structurele huisvesting boven € 1,0 miljoen per project; 
• bij het realiseren dan wel aangaan van contracten voor tijdelijke huisvesting, 

indien de investering per project eenmalig hoger is dan € 1,0 miljoen of de kosten 
per jaar hoger zijn dan € 200.000,00; 

• bij verkoop boven de € 1,0 miljoen per project 
• bij investeringen in onroerende zaken boven de € 1,0 miljoen per project (AC). 

Jaarlijks terugkerende zaken kunnen rechtstreeks aan de genoemde commissies 
worden voorgelegd. Ad hoc onderwerpen worden eerst aan de Raad van Toezicht 
voorgelegd. 

4. De Raad van Toezicht heeft het recht om van het College van Bestuur en de externe 
accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichttaak goed uit 
te kunnen oefenen. Indien de Raad van Toezicht dat geboden acht, kan hij informatie 
inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de instelling. De instelling stelt 
daartoe de nodige middelen beschikbaar. 
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5. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de concerncontroller (manager Finance en 
Control) in voldoende onafhankelijkheid zijn eigenstandige rol richting de Raad van 
Toezicht kan vervullen. De concerncontroller, die een belangrijke rol speelt in het 
beoordelen en toetsen van interne risicobeheersings- en controlesystemen, functioneert 
onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, maar heeft een 
eigenstandige verantwoordelijkheid jegens de Raad van Toezicht. De werkgeversrol ten 
opzichte van de concerncontroller wordt vervuld door het College van Bestuur.  

 
5 Samenstelling 
 

1. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd conform artikel 10 van de statuten. 
2. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn: 

a. leden van het College van Bestuur gedurende de afgelopen 5 jaar; 
b. werknemers gedurende de afgelopen 5 jaar; 
c. iemand die belangrijke recentelijk zakelijke relaties heeft gehad met de mbo-

instelling. 
3. Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op gebleken deskundigheid en ervaring 

op de volgende terreinen: onderwijs en innovatie, bestuur en organisatie, financiën en 
bedrijfseconomie, personeelszaken en juridische zaken. Daarnaast wordt gestreefd 
naar: 
a. enige spreiding van leeftijdsgroepen; 
b. aanwezigheid van mannen en vrouwen; 
c. regionale binding en afkomstig van buiten het directe werkgebied; 
d. aanwezigheid van autochtonen en allochtonen; 
e. diversiteit qua ‘temperament’ en invalshoeken. 
De profielschets van de Raad van Toezicht is opgenomen als bijlage 2. 

4. Bij werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht worden 
afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie. Er wordt bij iedere 
vacature in ieder geval gewerkt met een vooraf opgestelde en openbaar gemaakte 
profielschets. Deze profielschets wordt voor advies voorgelegd aan het College van 
Bestuur. De Ondernemingsraad en Studentenraad worden hierbij betrokken conform 
vigerende wetgeving. De procedure voor werving en selectie is bij voorkeur openbaar. 

5. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat zodanig is samengesteld 
dat enerzijds regelmatig fris bloed kan worden aangetrokken en anderzijds continuïteit 
wordt gewaarborgd. Het rooster van aftreden is opgenomen als bijlage 3. 

6. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding, welke door de Raad 
van Toezicht wordt vastgesteld. De vergoeding is gekoppeld aan de zwaarte van de 
functie en houdt rekening met de maatschappelijke normen en waarden. De beloning is 
in overeenstemming met de sectorbrede regeling. De Raad van Toezicht kan – met 
inachtneming van de wettelijke kaders daaromtrent - om gegronde redenen hiervan 
afwijken. De vergoeding is niet gekoppeld aan de prestaties van ROC Friese Poort. Het 
reglement vergoeding Raad van Toezicht is opgenomen als bijlage 4. 

7. De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de 
nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is 
daarvoor het primaire aanspreekpunt. 

8. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris van de instelling. 
De bestuurssecretaris functioneert onafhankelijk. 
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6 Jaaragenda 

 
1. De Raad van Toezicht komt ten minste vijf keer per jaar bijeen met het College van 

Bestuur. De agendavorming voor deze vergaderingen geschiedt door de voorzitter van de 
Raad van Toezicht en in afstemming met de voorzitter College van Bestuur. De 
voorbereiding en organisatie van de vergaderingen ligt bij het College van Bestuur. 

2. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren in een vergadering 
zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur. 

3. Daarnaast worden de volgende bijeenkomsten en overleggen in het jaarrooster 
opgenomen. 
• Twee werkbezoeken aan vestigingen 
• Twee keer per jaar overleg Ondernemingsraad 
• Twee keer per jaar overleg Studentenraad 
• Jaarlijks overleg vestigingsdirecteuren 
• Twee studiedagen 

 
 
7 Informatievoorziening 
 

De Raad van Toezicht ontvangt gevraagd en ongevraagd alle informatie die voor de uitvoering 
van zijn taak van belang is. Alle leden van de Raad van Toezicht ontvangen in dat kader te 
allen tijde de volgende informatie. Deze opsomming is niet limitatief. 
a. Info Poort: actuele artikelen uit tijdschriften, krantenknipsels en post Raden van Toezicht 

MBO  
b. Besluitenlijsten College van Bestuur 
c. Verslagen van vergaderingen:  

• OR en OVOR (overlegvergadering OR en CvB) 
• CvB – Studentenraad  
• CvB - vakbonden  

d. Rapportages van onderzoeken (intern en benchmarks)  
e. Inspectierapporten 
f. VSV-cijfers. 

 
 

8 Commissies 
 

1. De Raad van Toezicht heeft ten minste de volgende vaste commissies: 
a. een Auditcommissie; 
b. een remuneratie- en benoemingscommissie; 
c. een commissie Cultuur en Identiteit. 

2. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenstelling van door onder 1. 
genoemde commissies zijn vastgelegd in een reglement. Deze reglementen zijn 
opgenomen als bijlage 5. 
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9 Externe accountant 
 

1. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant. 
2. De opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe 

accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
3. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van 

Toezicht bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter. De 
voorzitter van de Raad van Toezicht kan op advies van de Auditcommissie hiervan 
afwijken. 

4. De externe accountant rapporteert zijn oordeel over het afgelopen jaar en de 
toekomstverwachtingen en risico’s aan het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht. 

5. Om de vijf jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant 
plaats.  

 
 

10 Evaluatie van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht 
 

1. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de leden van het College van Bestuur en -bij 
een meerhoofdig College van Bestuur- eveneens het college als team. Hij zorgt voor 
vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of 
namens de Raad van Toezicht.  

2. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als 
collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt in afwezigheid van het 
College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft vooraf aan hoe het tegen het 
functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden 
vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht. De 
Raad van Toezicht verantwoord zich hierover in het Geïntegreerd Jaardocument. 

3. De werkwijze ten aanzien van de evaluatie van College van Bestuur en Raad van 
Toezicht is vastgelegd in bijlage 6. 

 
 

11 Klokkenluidersregeling 
 

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers van 
de instelling mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te 
informeren over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling. Deze regeling is 
transparant en toegankelijk. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte afwikkeling 
als van deze regeling gebruik wordt gemaakt. Deze klokkenluidersregeling is opgenomen als 
bijlage 7. 
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12 Tegenstrijdige belangen 
 

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van de Raad van Toezicht 
die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De voorzitter van 
de Raad van Toezicht bewaakt dat.  

2. Het lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de 
voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante 
informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe 
daarmee wordt omgegaan.  

3. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig 
is met het belang van de stichting of de met haar verbonden onderneming of 
organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit 
alsnog genomen door de Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de 
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.  

4. Structurele belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet 
toegestaan. Van structurele belangenverstrengeling is sprake:  
• bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad 

van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management dat 
rechtstreeks onder het College van Bestuur valt; 

• bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een 
andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen 
heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin 
de betreffende bve-instelling deelneemt. 

 
 

13 Nevenfuncties 
 

Relevante nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt 
in het jaarverslag van de instelling, i.c. het onderdeel waarin de Raad van Toezicht 
verantwoording aflegt over zijn handelen. 

 
 
14 Voorzitter 

 
1. De voorzitter van de Raad van Toezicht is onder meer belast met en direct 

verantwoordelijk voor: 
a. het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies; 
b. het tijdig verstrekken van alle informatie die de leden van de Raad van Toezicht 

voor een goede uitoefening van hun taak nodig hebben; 
c. de vergaderingen van de Raad van Toezicht, waaronder begrepen de oproeping, de 

vaststelling van de agenda, de leiding en de orde van de vergaderingen, de 
beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming alsmede 
de voortgang van de besluitvorming; 

d. het initiëren van de ten minste jaarlijkse beoordeling van het functioneren het 
College van Bestuur alsmede van de Raad van Toezicht; 

e. het naar behoren verlopen van de contacten van de Raad van Toezicht met het 
College van Bestuur alsmede met de Ondernemingsraad; 



 
Reglement Raad van Toezicht Pagina 10 van 63 

f. de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand die het 
functioneren van de leden van het College van Bestuur betreffen; 

g. het ontvangen van en de besluitvorming over meldingen van mogelijke 
tegenstrijdige belangen. 

 
 
15 Geheimhouding 
 

1. Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal geheimhouding betrachten betreffende 
alle informatie die hij in het kader van zijn lidmaatschap heeft verkregen, tenzij de 
Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij 
het publiek bekend is, door de Raad van Toezicht anders is beslist of openbaarmaking 
verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak waartegen 
geen hogere voorziening openstaat. 

2. Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal de hem ter beschikking gestelde 
informatiedragers op een zorgvuldige wijze bewaren en vernietigen. 

 
 
16 Jaarverslag 
 
1. De Raad van Toezicht doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden en neemt in het verslag 

de informatie op die de Branchecode Goed Bestuur verlangt. 
2. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het jaarverslag van de 

Stichting en op de website van de Stichting geplaatst. 
 
 
17 Overige zaken 
 
1. De Raad van Toezicht keurt het treasurystatuut goed. Dit statuut is opgenomen als bijlage 8. 
2. Er is een bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. De 

verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen als bijlage 9. 
 
 
18 Onvoorziene gevallen 

 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht. 
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Bijlage 1: toezichtkader 
 
 
 
 
Uitwerking artikel 3, lid 2 sub a 
 
 
2 De raad van toezicht: 

a. hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen 
toezicht, dit toezichtkader is opgenomen als bijlage 1; 
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Versie Datum Status 
Versie 1.0 22 januari 2018 CvB-overleg, ter bespreking 
Versie 2.0 16 februari 2018 Raad van Toezicht, ter bespreking 
Versie 3.0 4 april 2018 COCI, ter bespreking ter voorbereiding op vaststelling door RvT 
Versie 4.0 13 april 2018 Raad van Toezicht, vaststelling 
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1.  Inleiding 
 
 
In het toezichtkader beschrijft de Raad van Toezicht, conform de “Branchecode goed bestuur in het 
MBO”1 zijn visie op toezichthouden en op welke wijze het uitvoering geeft aan zijn rol om toezicht te 
houden op de uitvoering van de werkzaamheden door het College van Bestuur en welke 
uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede het 
informatieprotocol en de jaaragenda zijn reeds vastgelegd het Reglement Raad van Toezicht. 
 
Een gezamenlijk beeld over de wijze waarop toezicht wordt gehouden is nodig voor het effectief 
functioneren van de Raad van Toezicht. Daarbij staan wet- en regelgeving waarbinnen toezicht wordt 
gehouden centraal, evenals de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. In het toetsingskader 
wordt vervolgens beschreven welke beleidsdocumenten opgesteld worden en op welke wijze deze 
gemonitord worden, incl. de daarbij behorende planning. 
 
Goed Bestuur en toezichthouden is echter niet alleen in regels en kader te vatten. Soft controls als 
bijv. kernwaarden, cultuur, gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit zijn minstens 
zo belangrijk. De Raad van Toezicht is van mening dat een goede werkrelatie met het College van 
Bestuur van vitaal belang is. Daarin staan openheid van zaken, transparantie en respect voor ieders 
eigen bestuurlijke positie voorop. 
  

 
1 Branchecode goed bestuur in het mbo d.d. 1 augustus 2014, aanbeveling 4.1: ”De Raad van 
Toezicht hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen 
toezicht”. 
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2.  Visie op Toezicht 
 
 
De statuten van de Stichting voor Chr. BVE Friesland / Flevoland voorzien in de toezichtstructuur. 
Conform de branchecode is binnen ROC Friese Poort toezicht strikt gescheiden van bestuur. Er is 
gekozen voor een organieke scheiding met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het 
College van Bestuur bestuurt de stichting en vormt het bevoegd gezag conform artikel 9.1.4. van de 
Wet Educatie Beroepsonderwijs. Het interne toezicht berust bij de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het College van 
Bestuur. In het algemeen toetst de Raad van Toezicht of het College van Bestuur bij zijn 
beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie 
van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en houdt daarbij rekening 
met het instellingsbelang en het publieke belang. De toezichthoudende taak richt zich met name op 
(de uitvoering van) het strategisch meerjarenplan, de bestuurskwaliteit, de financiële 
meerjarenraming, de kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement. Meer in het 
bijzonder ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de 
vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht is 
daarnaast werkgever van de leden van het college bestuur en staat het College van Bestuur met raad 
en daad terzijde.  
Richtinggevend voor het besturen van de stichting, het intern toezicht daarop en het verantwoording 
afleggen daarover is het bepaalde daaromtrent in de Wet Educatie Beroepsonderwijs en de 
Branchecode Goed Bestuur in het MBO. 
 
De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen ten opzichte van het College van Bestuur: 

1. toezichthouder; 
2. adviseur en klankbord; 
3. werkgever. 

Vanuit deze rollen houdt de Raad van Toezicht bestuur en toezicht in balans. De Raad van Toezicht is 
daarbij niet alleen volgend, maar handelt proactief, met respect voor de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Concreet betekent dit: niet alleen achteraf 
controleren/goedkeuren maar ook vooraf sparren met het College van Bestuur. 
De Raad van Toezicht handelt vanuit een onafhankelijke positie en een eigen verantwoordelijkheid. Er 
mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Leden van de Raad van Toezicht nemen de 
kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, 
openheid en transparantie in acht en vullen vanuit deze kernwaarden hun verantwoordelijkheden in. 
 
De Raad van Toezicht beschrijft in dit hoofdstuk naast de rollen van de Raad van Toezicht de 
kernaspecten van toezicht.  
 
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en dat van zijn leden en legt actief 
verantwoording af over zijn werkwijze en functioneren aan relevante interne en externe stakeholders. 
De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. 
 
 

2.1. Rollen van de Raad van Toezicht 
 

2.1.1. Toezichthoudende taak 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken 
in de stichting en met de stichting verbonden activiteiten. De raad richt zich daarbij naar de 
maatschappelijke doelstellingen van de stichting en behartigt op deze wijze het belang van de 
stichting en de relevante belanghebbenden zoals studenten, ouders en bedrijven en instellingen.  
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De raad ziet erop toe dat de activiteiten die in de stichting worden ontplooid voldoen aan wet- en 
regelgeving, dan wel de statuten van de stichting en overige interne reglementen. De raad ziet 
eveneens toe op een goede toepassing en uitvoering van de brancheafspraken met betrekking tot 
governance.  
Een aantal besluiten van het College van Bestuur is onderworpen aan goedkeuring van de Raad 
van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst deze besluiten vanuit zijn toezichthoudende taak. De 
CvB-besluiten die aan goedkeuring onderhevig zijn, staan vermeld in de statuten en het reglement 
Raad van Toezicht. 
Het College van Bestuur draagt zorg voor een goede voorbereiding van de besluitvorming over 
bovenstaande onderwerpen. De Raad van Toezicht neemt de uiteindelijke goedkeuringsbesluiten. 

 
2.1.2. Adviseur en klankbord 

De Raad van Toezicht fungeert gevraagd, dan wel ongevraagd als adviseur en klankbord in de rol 
van sparring partner van het College van Bestuur. Vanuit zijn visie op toezicht stelt de Raad van 
Toezicht zijn ervaring, kennis en kunde ter beschikking. Advies aan het College van Bestuur kan 
de Raad van Toezicht als collectief orgaan uitbrengen, maar kan ook door individuele leden 
worden gegeven. 
Een advies is open van karakter. Het staat het College van Bestuur vrij hier een eigen afweging in 
te maken. Het College van Bestuur informeert (het lid van) de Raad van Toezicht of en hoe het 
advies wordt opgevolgd en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. 

 
2.1.3. Werkgeversrol 

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een goed functionerend bestuur door benoeming, 
beoordeling en ontslag van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt de 
arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur inclusief de honorering vast. De raad richt zich 
daarbij naar de zwaarte van de functie, de relevante wetgeving en de maatschappelijke waarden 
en normen. 
In het kader van het toezicht op het goede functioneren, evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks 
de leden van het College van Bestuur – en bij een meerhoofdig College van Bestuur – eveneens 
het college als team. Dat vindt enerzijds plaats aan de hand van de overeengekomen 
prestatiekaart behorend bij het visiedocumen en anderzijds aan de hand van persoonlijke doelen 
die tussen het lid CvB en de RvT worden afgesproken. Het evaluatiegesprek wordt gevoerd door 
de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Voorafgaand aan het evaluatiegesprek wordt een 
360 graden feedback gehouden. Daarnaast kan de Raad van Toezicht een lid of de leden van het 
College van Bestuur bespreken in een vergadering buiten de aanwezigheid van het college en 
kan aan het College van Bestuur worden gevraagd vooraf een zelfevaluatie op te stellen en aan te 
leveren. 

 
 

2.2. Kernaspecten van het toezicht 
 

2.2.1.  Identiteit 
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat voldoende invulling wordt gegeven aan de Christelijke 
Identiteit van de organisatie, zoals beschreven in de notitie “onze christelijke identiteit” van juni 
2017. 
 
2.2.2.  Governance 
a. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben de formele governance-eisen 

uitgewerkt in statuten, het reglement Raad van Toezicht en het bestuursreglement. Deze 
documenten zijn openbaar gemaakt via de website ROC Friese Poort. 

b. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht is omschreven welke 
bestuursbesluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en welke 
besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren (zoals 
benoeming van de accountant). 
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c. De Raad van Toezicht handelt conform de governanceprincipes en governance-eisen 
zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de vigerende branchecode 
Goed bestuur in het mbo. 

d. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat ook het College van Bestuur in overeenstemming 
met de wet en branchecode handelt. 

 
2.2.3.  Strategie 
a. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een helder en gefundeerd strategisch 

(meerjaren)beleidsplan (visiedocument) is en dat de strategie, indien nodig, aangepast 
wordt aan actuele ontwikkelingen. 

b. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het beleid van de organisatie en de voorstellen 
van het College van Bestuur voldoende gericht zijn op het realiseren van de ontwikkelde 
strategie. 
 

2.2.4. Control 
a. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de branchecode in acht wordt genomen. Voor de 

Raad van Toezicht zelf is dit vertaald in het Reglement Raad van Toezicht; voor het 
College van Bestuur in het bestuursreglement. 

b. Het uitvoering geven aan de drie rollen van de Raad van Toezicht: te weten 
toezichthouden, adviseren en klankbord en de werkgever 

c. De voortgang bewaken middels de strategische rapportages (3x per jaar) die deel 
uitmaken van de planning & controlcylcus van de orgaisatie. 

d. Het indien gewenst instellen van commissies die de besluitvorming in de raad, binnen het 
werkgebied van de commissie, voorbereid. 

e. Het waarborgen van een adequate informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht en 
eventueel zelf een actieve rol vervullen, gebruikmakend van de bevoegdheden van de 
raad. 

 
2.2.5.  Soft controls 
a. Leden van de Raad van Toezicht nemen de kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, 

zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie in acht. 
b. Bij het gedrag van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:  

• voorbeeldgedrag vertonen;  
• professioneel en ethisch verantwoord handelen;  
• oog hebben voor de menselijke maat, zowel in de organisatie en uitvoering van het 

onderwijs als in het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering;  
• verantwoordelijkheid nemen voor goed beroepsonderwijs voor de studenten en de 

arbeidsmarkt;  
• instaan voor de kwaliteit van het onderwijs dat de instelling verzorgt, en er in het 

besturen en in het toezichthouden voor zorgen dat deze kwaliteit permanent 
gewaarborgd wordt en er snel kan worden ingegrepen als zaken niet goed lopen;  

• instaan voor een verantwoorde bedrijfsvoering in financiële, personele en 
organisatorische zin  

• voor anderen, binnen en buiten de eigen instelling, aanspreekbaar zijn op het eigen 
gedrag, door het creëren van een open dialoogcultuur.  

 
2.2.6.  Afleggen van verantwoording 
Het afleggen van verantwoording aangaande het toezicht vindt plaats via het bericht Raad van 
Toezicht in het jaarverslag van ROC Friese Poort. 
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3. Toetsingskader 
 
 
Het toetsingskader omschrijft welke beleidsdocumenten opgesteld worden en op welke wijze deze gemonitord worden, incl. de daarbij behorende planning. 
 

3.1. Overzicht beleidscyclus 
Er wordt gewerkt met een ‘anderhalf-jaarcyclus’. Voor de jaren 2018 en 2019 betekent dit dat de vestigings- en stafplannen in het voorjaar klaar zijn en qua 
inhoud betrekking hebben op schooljaar 2018-2019, met een doorkijk naar eerste helft schooljaar 2019 en qua begroting op kalenderjaar 2019. Op deze wijze 
lopen deze plannen synchroon met de plannen examencommissies (waar ook een begroting aan wordt gekoppeld) en de formatieplannen. 
De monitoring vindt drie maal per jaar plaats, in januari, mei en september. 
 
PLAN 
 

PLAN      
Wat  Wie 

verantwoordelijk 
Voor Doel  Hoe vaak Wanneer 

Visiedocument CvB (vaststellen) 
RvT (goedkeuren) 

Alle medewerkers en stake-
holders studenten, decanen, 
bedrijven, ouders, en 
belangstellenden  

Richting van het onderwijs en 
de organisatie voor komende 
vier jaar  

Eén keer in de vier jaar 
(herijken tussentijds 
mogelijk) 

Januari 

Kaderbrief  
begroting   

CvB (vaststellen) 
RvT (goedkeuren 
begroting) 

Directieraad  
 

 Eén keer per jaar 
 

April  
November 

Jaarplan staf en 
begroting 

Stafhoofd CvB Doelen in beeld brengen en 
realiseren van één plan op FP 
niveau 

Eén keer per jaar 
 

Juni   
November 

Vestigingsplan en 
begroting 

Vestigingsdirecteur Medewerkers van een 
vestiging- 
CVB en andere betrokkenen. 

Uitwerking van de visie 
geformuleerd in ambities van de 
vestiging  

Eén keer per jaar 
 

Juni   
November 

Teamplan en 
activiteitenplan                            

Opleidingsmanager Medewerkers van een team  Ambities en doelstellingen van 
het team en doorvertaling naar 
activiteiten. Afspraken op 
domeinniveau worden op 
teamniveau door vertaald.  

Het activiteitenplan  is een 
levend document en wordt 
gedurende het jaar 
geüpdatet 
 

Te bepalen in 
de vestiging 

Jaarplan 
examencommissie 
En begroting 
 

Vz. 
Examencommissie 
 

CvB 
Examencommissie  

Activiteiten examencommissie 
in een jaarplanning  zie verder 
handboek examinering. 

Ieder schooljaar Juni  
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PLAN      
Wat  Wie 

verantwoordelijk 
Voor Doel  Hoe vaak Wanneer 

Strategisch 
personeelsplan 

CvB 
(HRM) 

CVB 
VD 

Strategische personeels-
planning voor vier jaar 

Eens per vier jaar; jaarlijks 
herijken 

 

Formatieplan VD OM Formatieplan per jaar Jaarlijks Mei 
 
 
CHECK 
 

RESULTATEN &  VERANTWOORDI
NG  

    

Wat Wie 
verantwoordelijk 

Voor Doel  Hoe vaak Wanneer  

Strategische rapportage CvB Raad van Toezicht Verantwoording over de 
resultaten prestatiekaart 

Drie maal per jaar Januari, mei, 
september 

Monitoring binnen het 
team/ zelfevaluatie 

Opleidingsmanager Teamleden Met elkaar vaststellen wat goed 
gaat , wat beter kan en wat daar 
voor nodig is. Successen  
vieren. 

Aantal keren per jaar 
(team jaarkalender) 
Zelfevaluatie ieder jaar 
geüpdatet in delen per 
keer 

 

Monitoring OM en VD 
met behulp van monde-
linge toelichting Team-
plan, Zelfevaluatie, 
resultaten in qlikview  
prestatiekaart en 
eventueel  teampage  

Opleidingsmanager Team en VD In beeld brengen van 
onderwijskwaliteit  
 

In bilateraal met VD 
wordt er een deel van de 
onderwerpen besproken. 
In de monitoring twee 
keer per jaar het totaal 
beeld  geschetst. 

Aansluiten bij 
monitoringcyclu
s VD-CvB 

Jaargesprek CvB met 
opleidingsmanagers en 
directeuren per vestiging 

CvB met 
vestigingsmanage
ment 

CvB en management 
vestiging  

Formeel gesprek over ontwik-
kelingen en bereikte resultaten  
in de vestiging waar liggen 
kansen en wat zijn risico’s   

Eén keer per jaar in 
periode van monitoring   

mei/ juni of 
oktober/novem
ber 

Monitoring vestiging  VD  CvB  In beeld brengen van 
vestigingsresultaten. 
Status van basiskwaliteit en 
eigen aspecten kwaliteit teams  

Drie keer per jaar 
 

januari 
mei  
september 
 

Evaluatie jaarplan staf Stafhoofden  CvB Resultaten hindernissen 
jaarplanstaf 

Eén keer per jaar september 
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RESULTATEN &  VERANTWOORDI
NG  

    

Wat Wie 
verantwoordelijk 

Voor Doel  Hoe vaak Wanneer  

Strategische rapportage CvB Raad van Toezicht Verantwoording over de 
resultaten prestatiekaart 

Drie maal per jaar Januari, mei, 
september 

Jaarverslag 
examencommissie 

Voorzitter 
examencommissie  

CvB  Doel onderbouwen van  kwaliteit 
examinering diplomering en 
verbeterplan  

Eén keer per schooljaar  Oktober  

 

 

3.2. Prestatiekaart 
 
In de prestatiekaart worden op basis van het visiedocument de doelstellingen en de prestatie-indicatoren voor vier jaar vastgelegd, gekoppeld aan de 
beloften, de basis op orde en jaarthema’s. De Raad van Toezicht stelt deze vast omdat over deze prestatie-indicatoren het College van Bestuur drie 
maal per jaar verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De prestatiekaart is geldig voor de looptijd van het visiedocument, waarbij de 
jaarthema’s jaarlijks kunnen worden aangepast. 

 
  (Strategische) doelstellingen Prestatie-indicator / norm (PI) Rapportage 

1 jan. 2018 
(1 sept–1 jan) 

Rapportage 
1 mei 2018 
(1 jan–1 mei) 

Rapportage 
1 sept. 2018  
(1 mei–1 sept) 

A Belofte 1 1. Het bedrijfsleven is tevreden over 
de kennis van ROC FP van de 
ontwikkelingen in het werkveld.  

75% van het bedrijfsleven is tevreden 
over de kennis van ROC FP van de 
ontwikkelingen in het werkveld. 

  X 
Resultaten 
laatste BPV 
enquête 

2. Het bedrijfsleven is tevreden over 
de aansluiting praktijk en theorie. 

75% van het bedrijfsleven is tevreden 
over de verbinding aansluiting tussen 
praktijk en theorie. 

  X 
Resultaten 
laatste BPV 
enquête 

Belofte 2 3. ROC Friese Poort wordt ervaren 
als een ‘waardengemeenschap’ 
waar op een aansprekende wijze 
gesprek wordt gevoerd over 
waarden en (beroeps)ethiek. 

60% van de studenten.  X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

60% van de ouders.    Onderzoek 1x 
in de 3 jaar  
(laatste 2017). 
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  (Strategische) doelstellingen Prestatie-indicator / norm (PI) Rapportage 
1 jan. 2018 
(1 sept–1 jan) 

Rapportage 
1 mei 2018 
(1 jan–1 mei) 

Rapportage 
1 sept. 2018  
(1 mei–1 sept) 

4. Studenten zijn tevreden over 
begeleiding en maatwerk (incl. 
passend onderwijs). 

75% van de studenten is tevreden 
over begeleiding. 

 X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

75% van de studenten is tevreden 
over maatwerk. 

 X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

75% van de studenten is tevreden 
over passend onderwijs. 

 X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

Belofte 3 5. Groei aantal volwassenen. Het aantal volwassenen (23+ crebo) 
groeit met 50% (groei per jaar 
10,5%). 

X 
O.b.v. 
instroom 1 
okt 2017 

X 
O.b.v. 
instroom  
1 febr 2018 

 

Het aantal volwassenen cursorisch 
onderwijs groeit met 50% (groei per 
jaar 10,5%). 

X 
O.b.v. 
instroom 1 
okt 2017 

X 
O.b.v. 
instroom  
1 febr 2018 

 

6. ROC Friese Poort heeft de best 
gekwalificeerde medewerkers. 

Elke medewerker heeft een 
ontwikkelplan 
gekoppeld aan functieprofiel. 

 (na invoering 
generiek 
functiehuis) 

 

Belofte 4 7. We zijn herkenbaar betrokken in 
de regio. 

Spontane naamsbekendheid ROC 
Friese Poort breed ligt op 75%. 

 X 
Imago-monitor 
2018 

 

Waardering binnen de regio voor 
ROC Friese Poort > 8. 

 X 
Imago-monitor 
2018 

 

8. We werken mee aan social return. Bij 30% van de bedrijven waar we 
zaken mee doen, is een stagiaire 
geplaatst  (groei per jaar 2%; 
nulmeting 21%). 
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  (Strategische) doelstellingen Prestatie-indicator / norm (PI) Rapportage 
1 jan. 2018 
(1 sept–1 jan) 

Rapportage 
1 mei 2018 
(1 jan–1 mei) 

Rapportage 
1 sept. 2018  
(1 mei–1 sept) 

B. Basis op 
orde 

9. Stakeholders zijn tevreden over 
ROC Friese Poort. 
 

Ouders waarderen ROC Friese Poort 
met minimaal een 7,1. 

  onderzoek 1x 
per 3 jaar 
(laatste 2017). 

Studenten waarderen ROC Friese 
Poort met minimaal een 7,5. 

 X 
Resultaten 
JOB 2018 

 

BPV bedrijven waarderen ROC Friese 
Poort met minimaal een 7,5 

  X 
Resultaten 
laatste BPV 
enquête 

Medewerkers waarderen ROC Friese 
Poort minimaal met een 8,0. 

Laatste MTO 
(2016) 

 In okt. 2018 
weer MTO 

10. Er zijn hoge opbrengsten. Jaar- en diplomaresultaat en 
starterssucces liggen boven de 
inspectienorm.  

X   

11. De kwaliteit van het onderwijs is 
voldoende. 

De kwaliteit van het onderwijs van 
een team is voldoende of goed wat 
betreft de kwaliteitsgebieden 
onderwijsproces, examinering, 
diplomering, schoolklimaat en 
kwaliteitszorg.  

V/G 
(betreffende 
audits in 
verslagperiod
e) 

X 
(betreffende 
audits in 
verslagperiod
e) 

X 
(betreffende 
audits in 
verslagperiode) 

12. Er is een professionele 
kwaliteitscultuur. 

Nader te bepalen.  NNB NNB NNB 

13. Financieel en fysiek gezonde 
organisatie.  

Eindejaarsverwachting in relatie tot de 
exploitatiebegroting. 

 X X 

Eindejaarsverwachting in relatie tot de 
Investeringsbegroting. 

 X X 

Ziekteverzuim is lager dan gemiddeld 
in het mbo. 

 X X 

14. De studentaantallen zijn stabiel. 
 

Het aantal studenten per vestiging 
blijft minimaal gelijk. 
 

X 
1 okt telling 

X 
1 febr telling 
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  (Strategische) doelstellingen Prestatie-indicator / norm (PI) Rapportage 
1 jan. 2018 
(1 sept–1 jan) 

Rapportage 
1 mei 2018 
(1 jan–1 mei) 

Rapportage 
1 sept. 2018  
(1 mei–1 sept) 

C. Jaarthema
’s 

15. De resultaten voor Nederlands en 
rekenen zijn goed. 

Het percentage studenten dat een 
voldoende haalt voor Nederlands ligt 
op 90%. 

   

Het percentage studenten dat een 
voldoende haalt voor rekenen ligt op 
70%. 

   

16. De doelen bestuursakkoord zijn 
behaald. 

5% van de studenten neemt deel aan 
een excellentieprogramma. 

   

Voor 70% van de BPV bedrijven is 
duidelijk wie aanspreekpunt is bij 
ROC Friese Poort.  

  X 
Resultaten 
laatste BPV 
enquête 

17. Medewerkers zijn tevreden over 
ICT. 

Medewerkers zijn tevreden over de 
ondersteuning ICT en waarderen met 
7,5 

(n.a.v. de 3 
enquêtes in 
2017) 
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3.3. Planning 
 
 

      2018 2019 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Pl
an

 

Visiedocument CvB                                                 
Kaderbrief CvB                                                 
Begroting CvB                                                 
Jaarplan staf Staf                                                 
Begroting staf Staf                                                  
Vestigingsplan VD                                                 
Begroting vestiging VD                                                 
Teamplan OM                                                 
Jaarplan excie, incl begroting Vz.                                                 
Strat. PP CvB                                                 
Formatieplan                                                   

        

C
he

ck
 

ZE team OM                                                 
Strategische rapportage CvB                         
Monitoring VD/OM VD                                                 
Monitoring CvB/VD CvB                                                 
CvB/OM/VD CvB                                                 
Evaluatie staf Staf                                                 
Jaarverslag excie Vz                                                 
Herijken SPP CvB                                                 
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Bijlage 2: profielschets Raad van Toezicht 
 
 
 
Uitwerking artikel 5 lid 3 (en 4) 

 
3 Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op gebleken deskundigheid en ervaring op de 

volgende terreinen: onderwijs en innovatie, bestuur en organisatie, financiën en bedrijfseconomie, 
personeelszaken en juridische zaken. Daarnaast wordt gestreefd naar: 
a. enige spreiding van leeftijdsgroepen; 
b. aanwezigheid van mannen en vrouwen; 
c. regionale binding en afkomstig van buiten het directe werkgebied; 
d. aanwezigheid van autochtonen en allochtonen; 
e. diversiteit qua ‘temperament’ en invalshoeken. 
De profielschets van de Raad van Toezicht is opgenomen als bijlage 2. 
 

4 Bij werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht worden afspraken 
gemaakt over de procedure voor werving en selectie. Er wordt bij iedere vacature in ieder geval 
gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets. Deze profielschets wordt voor advies 
voorgelegd aan het College van Bestuur. De Ondernemingsraad en Studentenraad worden hierbij 
betrokken conform vigerende wetgeving. De procedure voor werving en selectie is bij voorkeur 
openbaar. 
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Profielschets Raad  van Toezicht 
 
 
 
1.   Factoren die de profielschets bepalen 
 
1.1. Rol van de Raad van Toezicht 
 
• Integraal toezicht houden op de cultuur en de identiteit van de organisatie, het beleid van het CvB 

en de algemene gang van zaken in ROC Friese Poort door:  
- invulling te geven aan de goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van statutair bepaalde CvB-

besluiten 
- het functioneren van het CvB en de organisatie op wezenlijke punten kritisch te volgen 
- te interveniëren waar dat nodig is.  

• Het CvB met raad ter zijde staan door te klankborden, sparren, suggesties te doen et cetera.  
     Tevens het eigen netwerk waar zinvol, zorgvuldig en in overleg met het CvB ten 
     behoeve van ROC Friese Poort inzetten.  
• Zorgen voor een adequate personele invulling van het CvB van ROC Friese Poort. Daarbij hoort 

ook de rol van de RvT als werkgever voor het CvB (beoordelingsgesprekken, beloningsafspraken 
et cetera, hierbij wordt de RvT ondersteund door de Remuneratie- en Beoordelingscommissie.) 

• Zorgen voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht 
zelf.  

• Verantwoording afleggen in het openbare jaarverslag van ROC Friese Poort over de inrichting en 
het functioneren van de Raad van Toezicht.  

 
De eisen aan raden van toezicht nemen toe. Belangrijke trends zijn:  
• Actiever optreden richting het CvB, zonder de rol van toezichthouder te verlaten. Een meer 

proactieve adviserende rol met name op strategisch gebied. 
• Meer aandacht voor de inbreng van en verantwoording aan stakeholders, zeker bij 

maatschappelijke ondernemingen zoals ROC Friese Poort. 
• Zichtbaarder naar ‘buiten’ toe, onder meer door de verantwoording in het jaarverslag. 
• Meer aandacht voor professionalisering als toezichthouder.  
 
1.2. Aard van de organisatie van ROC Friese Poort 
 
• Is niet winstgericht. Is een maatschappelijke onderneming met een maatschappelijke taak, 

gefinancierd met hoofdzakelijk publieke middelen. 
• Op grond hiervan is sprake van een grote transparantie en het organiseren van inbreng van 

belanghebbenden.  
• Biedt vanuit verschillende vestigingen diverse vormen van onderwijs en opleiding aan.  
• Is als professionele organisatie vooral mens-intensief. 
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1.3. Agenda voor het CvB en de Raad van Toezicht van ROC Friese Poort in de komende jaren 
 
Realisatie van de meerjarendoelstellingen zoals omschreven in het Visiedocument “Schakels” 
waaronder met name het volgende:   
• Extra nadruk op intensivering van het onderwijs en het terugdringen van voortijdige uitval van 

deelnemers, continue aandacht voor de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt. 
• Verder vormgeven van het maatschappelijk ondernemerschap van ROC Friese Poort als schakel 

in de economische en onderwijsinfrastructuur in Friesland en Flevoland, met een sterke 
verbondenheid met bedrijven en toeleverende en afnemende onderwijsinstellingen 

• Verdere competentieontwikkeling van alle medewerkers. 
• Continueren van de financiële gezondheid van de organisatie. 
 
Specifiek voor de Raad van Toezicht (waarvan de samenstelling de komende vier jaar grotendeels 
wijzigt): behouden en verder ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze alsmede het gezamenlijk 
toezichtkader om toezicht te houden op de bovengenoemde zaken, zowel op centraal niveau als op 
het niveau van de locaties. 
 
2. De profielschets voor de Raad van Toezicht als collectief1 
 
De profielschets geldt voor de Raad van Toezicht als collectief. Sommige kenmerken hoeven slechts 
bij een of enkele toezichthouders aanwezig te zijn, andere bij alle toezichthouders. Een toezichthouder 
zal over verschillende kenmerken tegelijk beschikken, bijvoorbeeld: bestuurlijke ervaring (nr.1), met 
financiën in portefeuille (nr. 2) en ervaring als toezichthouder bij een andere organisatie (nr. 6). 
 
De profielschets is leidend voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. In de praktijk kan het 
voorkomen dat niet alle profielkenmerken voor 100% worden gedekt en dat er kandidaten zijn die 
(ook) andere relevante en waardevolle inbreng leveren. De profielschets is geen Wet van Meden en 
Perzen; het is een richtinggevend kader.  
 
  

 
 



 
 
Reglement Raad van Toezicht  Pagina 29 

 

 
 

 
Profielkenmerken voor de Raad van Toezicht 

 

Beoogde 
aanwezigheid 

in RvT 

K
en

ni
s 

en
 e

rv
ar

in
g2  

1.  Bestuurlijke/directie ervaring 
     -    Als bestuurder/directeur verantwoordelijk (geweest) voor  
          organisatie die qua omvang en/of complexiteit groter dan of 
           vergelijkbaar is met ROC Friese Poort.  

- Als bestuurder/directeur de nodige generalistische kennis en ervaring 
hebben opgebouwd met betrekking tot vele facetten van de 
organisatie: HRM, operations, marketing en communicatie, zakelijke 
contracten, kwaliteitszorg et cetera.  

- Minimaal 1 lid met ervaring als bestuurder/directeur van een 
organisatie met professionals.  

 

 
 
Minimaal 23  
leden, 
waaronder de 
voorzitter 

2. Bedrijfseconomische kennis 
- Op strategisch niveau: betekenis van financiële cijfers voor de 

continuïteit en mogelijkheden van de organisatie als maatschappelijk 
ondernemer. 

- Eisen van ‘good governance’ op financieel gebied: ‘in control’, 
omgaan met accountant et cetera. 

- Vanuit die deskundigheid in staat om scherp toezicht te houden, 
            onraad tijdig te zien en het CvB proactief te adviseren.  

  
 
 
Minimaal  2 
leden 

3. Kennis van de onderwijssector 
- Brede kennis van ontwikkelingen in de onderwijssector en de daarbij 

relevante wet- en regelgeving. 
- Bij voorkeur minimaal 1 lid met kennis van de MBO-sector. 
 

 
 
1 à 2 leden 

4. Arbeidsmarktvraagstukken 
- Kennis van arbeidsmarktvraagstukken, en de daarbij relevante wet- 

en regelgeving 
- Affiniteit met de relatie onderwijs-arbeidsmarkt-bedrijfsleven. 
 

 
       
1 à 2 leden   

5.   Zakelijke onderneming 
       -   Ervaring met zakelijk ondernemen (kan, maar hoeft geen  
           commerciële onderneming te zijn) 

- Wenselijk zijn: marktdenken, klantgericht denken, zakelijke 
bedrijfsvoering, marketing, ondernemerschap.  

 
 
1 à 2 leden 
 
 
 

6.   Ervaring als lid rvt/rvc en kennis van ‘good governance’           
      -   Gaat niet alleen om het hebben bekleed van de functie van 
          interne toezichthouder, maar ook om het op de hoogte zijn  
          huidige denkbeelden en praktijk betreffende ‘good governance’. 

 
Minimaal 3 
leden 

 
2 Iedereen heeft de nodige basiskennis of maakt zich die eigen, op de gespecificeerde kennisgebieden.  
3  Uitgaande van een 7-hoofdige rvt  
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7. Onderschrijven identiteit 
      -    Instemmen met de levensbeschouwelijke identiteit van de instelling 
           en op grond hiervan een bijdrage willen leveren aan de verdere 
           invulling hiervan. 

 
Alle leden 

8.  Doel en uitgezette koers van de stichting kunnen onderschrijven 
- Het gaat in eerste instantie om het kunnen onderschrijven van de 

statutaire doelstelling.  
- Het gaat verder om het kunnen onderschrijven van de strategische 

koers van de organisatie. 
- Affiniteit hebben/kunnen ontwikkelen met de maatschappelijke functie 

van ROC Friese Poort.    

 
 
Alle leden 

9.  Snel overzicht en inzicht verwerven 
     -     Snel gevoel ontwikkelen voor wat wezenlijk is om het functioneren  
           van de organisatie te kunnen beoordelen.  

-    Met relatief beperkte, maar scherp geselecteerde informatie zich  
      een goed beeld en oordeel van het functioneren van de organisatie  
      kunnen vormen.  
- Complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken kunnen 

beoordelen.  
- Dat vraagt om analytisch vermogen en om ervaring met dit 
      soort situaties en vraagstukken.  

 
 
 
 
Alle leden 

10.  Strategisch denken  
      -     Vooruit kijken: kansen en bedreigingen en (on)mogelijkheden   

      zien. 
 -    Gericht op continuïteit en de maatschappelijke doelstellingen. 

 
  
Alle leden 
 

11.  Pro-actief kritisch  
- Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van het CvB of 

collega-toezichthouders, maar ook zelf initiatief nemen en 
onderwerpen en invalshoeken entameren, ook buiten reguliere RvT-
vergaderingen.  

- Kritisch kunnen en durven zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan.  
-     Dat alles op constructieve wijze. 

 
 
 
Alle leden 

12. Werken in teamverband 
       -   In het collectief de eigen bijdrage inbrengen: ruimte nemen en de  
           eigen bijdrage goed verwoorden.  
       -   Andersom gebruik weten te maken van de inbreng van  
           anderen: ruimte geven, luisteren en andere invalshoeken  
           en argumenten open mee kunnen wegen in de eigen 

 oordeelsvorming. 
 -   Naast het nemen van eigen individuele verantwoordelijkheid, ook 
     de attitude van ‘samen uit - samen thuis’  - voor zover mogelijk.  

 
 
 
 
Alle leden 

13. Ondernemende attitude 
      -    Kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling van het 
           maatschappelijk ondernemerschap zien, met oog voor  
           haalbaarheid.  
      -    Voortvarend hierover kunnen beslissen.  

 
Deel van de 
RvT 
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14.  In staat tot kritische (zelf)reflectie 
 -    Als lid de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch beoordelen en  
      op basis daarvan zo nodig bijstellen.  
 -    Vanuit het besef dat er niemand is die de Raad van Toezicht kritisch 
      evalueert en corrigeert.  
 -    Bereidheid tot verdere professionalisering/scholing als 
      toezichthouder. 

 
 
 
Alle leden  
 
  

O
ve

rig
e 
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er
ke

n 

15.  Onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren 
  -   Zie de Governance Code ROC Friese Poort voor wie in elk geval  
      geen lid van de RvT kunnen zijn. 

      

 
Alle leden 

16.  Beschikken over relevant netwerk 
  -   Over een actief netwerk beschikken op relevante terreinen,  
       waaronder bijvoorbeeld overheden/gemeenten, NGO’s, andere 
       onderwijsorganisaties en bedrijfsleven.  

 

 
Alle leden 
 

17.  Beschikbaarheid 
       -   Voldoende tijd willen en kunnen maken, niet alleen voor reguliere  
           vergaderingen maar ook voor andere noodzakelijke activiteiten en  
           het zich eigen maken van relevante informatie. 
 

 
Alle leden 

18.  Diversiteit wordt nagestreefd, rekening houdend met alle 
       andere genoemde eisen 

- Enige spreiding van leeftijdsgroepen, bij voorkeur tussen 40 en 60 
jaar;  

- Aanwezigheid van mannen en vrouwen; 
- Regionale binding en afkomstig van buiten het directe werkgebied;  
- Aanwezigheid van autochtonen en allochtonen; 
- Diversiteit qua ‘temperament’ en invalshoeken. 
 

 
 
Goed 
verdeeld 
 

A
an
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• Initiatieven nemen en daarbij de band met de Raad van Toezicht niet verliezen.        
• Adequate processturing kunnen geven aan de oordeels- en besluitvorming in de Raad 

van Toezicht als team.  
• Kunnen zorgen voor een vruchtbare cultuur in de Raad van Toezicht en tussen de Raad 

van Toezicht en het CvB. 
• Een adequate relatie met het CvB kunnen onderhouden: klankbord kunnen zijn, partner 

kunnen zijn als het gaat om de voorbereiding van vergaderingen van de Raad van 
Toezicht en tegelijk kritisch kunnen blijven.  

• Als crisismanager kunnen optreden in situaties waarin een actieve rol van de Raad van 
Toezicht gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk.  

• Gezag hebben bij de Raad van Toezicht en het CvB. 
• Vertrouwen hebben van de toezichthouders en CvB. 
• Kortom: leiding kunnen geven en teambuilder. 
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Bijlage 3: rooster van aftreden Raad van Toezicht 
 
 
Uitwerking artikel 5 lid 5 

 
De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat zodanig is samengesteld dat enerzijds 
regelmatig fris bloed kan worden aangetrokken en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd. Het 
rooster van aftreden is opgenomen als bijlage 3. 
 

 
1 jan.  
  

 
LID 1 

Jaarsma 
VZ 

 
LID 2 

Veenstra 

 
LID 3 
Olivier 

 
LID 4 
Kwint 

 
LID 5 

Vd Zwan 

 
LID 6 
Ezinga 

 
LID 7 

Hoekstra 

2021 0 
24 maart 

∗ X 
1 dec. 

  25 mei X 

2022 
 

   0 
1  sept 

*  X 

2023  X X 
1 jan 

  * 
25 mei 

X 

2024 
 

   * 
1  sept 

0   

2025 X 
24 maart 

 0   0 
25 mei 

 

2026 
 

   X 
1 sept 

*   

 
 

0 Herbenoeming 
x Aftredend 
∗ Tussentijds overleg vz. RvT 

 
Vastgesteld door de Raad van Toezicht  d.d. 28 april 2010 
Update d.d. 25 juni 2021 
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Bijlage 4: reglement vergoeding Raad van Toezicht 
 
 
 
Uitwerking artikel 5 lid 6 

 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding, welke door de Raad van Toezicht 
wordt vastgesteld. De vergoeding is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met 
de maatschappelijke normen en waarden. De beloning is in overeenstemming met de richtlijnen zoals 
verwoord in de sectorbrede regeling. De Raad van Toezicht kan – met inachtneming van de wettelijke 
kaders daaromtrent - om gegronde redenen hiervan afwijken. De vergoeding is niet gekoppeld aan de 
prestaties van ROC Friese Poort. Het reglement vergoeding Raad van Toezicht is opgenomen als 
bijlage 4. 
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REGLEMENT VERGOEDING RAAD VAN TOEZICHT 
 
 
 
 
Artikel 1  Vaste vergoeding 
 
1.1. De leden van de Raad van Toezicht bij ROC Friese Poort ontvangen voor hun werkzaamheden 

ter uitvoering van hun taak een vaste vergoeding conform de sectorbrede regeling. 
 
1.2. De Raad van Toezicht bepaalt periodiek de hoogte van de vergoeding met als maximum het 

bedrag van de sectorbrede regeling. Bij het vaststellen van de hoogte wordt rekening gehouden 
met de tijdsbesteding, de omgevingsfactoren, de verantwoordelijkheden, eventuele adviezen 
van het platform Raden van Toezicht en VTOI en hetgeen in de sector gebruikelijk is. 

 
1.3. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt voor zijn werkzaamheden ter uitvoering van 

zijn taak een vaste vergoeding van 150% t.o.v. de leden. 
 
1.4. Voornoemde vaste vergoeding dient onder meer als vergoeding voor het voorbereiden en 

bijwonen van vergaderingen van de Raad van Toezicht en vergaderingen van de commissies, 
alsmede andere bijeenkomsten die uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht 
worden bijgewoond. 

 
1.5. De honorering is exclusief onkostenvergoeding. Vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten 

kan de toezichthouder apart bij de mbo-instelling declareren. 
 

1.6. Indexering van de honorering vindt plaats op basis van de periodieke evaluatie op sectorniveau. 
 
 

Artikel 2  Te declareren kosten 
 
2.1. De leden van de Raad van Toezicht kunnen de werkelijk gemaakte reis-, lunch-, diner-, en 

verblijfkosten declareren, op voorwaarde dat deze kosten in redelijkheid door het betreffende lid 
van de Raad van Toezicht geacht kunnen worden te zijn gemaakt in het belang van ROC Friese 
Poort. Indien per auto wordt gereisd, worden de werkelijke kilometers vergoed op basis van het 
tarief geldend voor het personeel van ROC Friese Poort. 
 

2.2. De gemaakte kosten zoals omschreven in artikel 2.1 dienen maandelijks gedeclareerd te 
worden via het digitale reiskostenformulier op het intranet van ROC Friese Poort, waarbij 
opgave wordt gedaan van: 

 
a. datum; 
b. bestemming; 
c. omschrijving; 
d. de werkelijk gemaakte kilometers dan wel reiskosten openbaar vervoer; 
e. eventuele overige kosten, waarvan de originele nota kan worden overlegd. 
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Artikel 3 Betaling 
 
3.1 De vaste vergoeding zoals omschreven in artikel 1 wordt – in geval voor opting-in wordt 

gekozen -  door ROC Friese Poort maandelijks voldaan middels de personeelsadministratie. De 
te declareren kosten zoals omschreven in artikel 2 kunnen middels het 
reiskostendeclaratieformulier via de portal worden ingediend. Indien gekozen wordt voor 
declaratie vanuit het eigen bedrijf wordt de factuur voor de vaste vergoeding en te declareren 
kosten per kwartaal achteraf ingediend. 

 
3.2 De administratie van ROC Friese Poort houdt daartoe documentatie bij waarin de persoonlijke 

gegevens, bankrekeningnummers en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leden 
van de Raad van Toezicht zijn opgenomen. 

 
3.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht is verplicht er zorg voor te dragen dat de in lid 3.2. 

genoemde gegevens bij ROC Friese Poort bekend zijn. 
 
 
 
Artikel 4 Overige bepalingen 
 
4.1 De Raad van Toezicht verantwoordt zich jaarlijks over de honorering van zijn leden in het 

afgelopen jaar, conform het bepaalde in de governancecode voor mbo-instellingen en conform 
de vigerende wet- en regelgeving. 

 
4.2 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement, de statuten of de wet, 

prevaleren de statuten dan wel de wet. 
 
4.3 Dit reglement treedt in werking per 1 april 2021. 
 
4.4 Herziening van dit reglement vindt plaats op basis van de periodieke evaluatie op sectorniveau. 

De Raad van Toezicht kan ook tussentijds tot herziening overgaan. 
 
4.5 Wijziging van dit reglement kan uitsluitend conform artikel 14 van de Statuten geschieden. 
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Bijlage 5: reglementen commissies 
 
 
 
Uitwerking artikel 8 lid 2 
De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenstelling van door onder 1. genoemde 
commissies zijn vastgelegd in een reglement. Deze reglementen zijn opgenomen als bijlage 5. 
 
 
Dit betreft: 
1. Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie; 
2. Reglement Auditcommissie; 
3. Reglement Commissie Onderwijs, Cultuur en Identiteit. 
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REGLEMENT REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE 
 
 
1. Uitgangspunten 
 

1.1. De Remuneratie- en benoemingscommissie (R&B) is een vaste commissie van de Raad van 
Toezicht van ROC Friese Poort (RvT) en ondersteunt de RvT bij het uitvoeren van de 
verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht. 

 
1.2. De R&B heeft tot taak de RvT te adviseren op het gebied van benoemingen en bezoldigingen 

in ruime zin van RvT en College van Bestuur van ROC Friese Poort (CvB). 
 
1.3. De R&B beoordeelt en actualiseert periodiek het reglement van de R&B en legt wijzigingen 

ter goedkeuring voor aan de RvT. De R&B evalueert regelmatig haar eigen functioneren. 
 
1.4. De R&B neemt nadrukkelijk geen bevoegdheden over van de RvT. Ten behoeve van de RvT 

worden uitsluitend beslissingen voorbereid. 
 
 
2. Samenstelling 
 

2.1. De R&B bestaat uit 2 of 3 leden van de RvT. De leden, alsmede de voorzitter van de R&B 
worden door de RvT benoemd. 

 
 
3. Vergaderingen 
 

3.1. Ten minste tweemaal per jaar wordt een vergadering gehouden. Extra en/of bijzondere 
vergaderingen c.q besprekingen kunnen worden gehouden zodra hieraan behoefte bestaat. 

 
3.2. De R&B bepaalt of en wanneer het CvB bij haar vergaderingen/ besprekingen aanwezig is. 

Het CvB zal evenwel niet aanwezig zijn indien zijn/haar eigen bezoldiging wordt besproken. 
Tevens kunnen RvT-leden en/of onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om 
vergaderingen/besprekingen van de R&B bij te wonen. 

 
3.3. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit 

verslag wordt beschikbaar gesteld aan de betreffende deelnemers aan die vergadering/ 
bespreking. 

 
 
4. Taken en bevoegdheden 
 

4.1 Taken 
4.1.1. Het opstellen van functieprofielen, selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake RvT- 

en CvB-leden. 
4.1.2. Het doen van voorstellen voor (her-)benoemingen. 
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4.1.3. De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvT en het CvB. 
4.1.4. Het doen van voorstellen aan de RvT betreffende de honorering van de RvT. (zie 

Reglement vergoeding RvT) en het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het CvB. 
4.1.5. Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het CvB, 

waarin in elk geval aan de orde komen: 
• de bezoldigingsstructuur; 
• de hoogte van de vaste bezoldiging, toe te kennen variabele 

bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige 
vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan; 

• en indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of 
aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van het CvB, welke bezoldiging en 
eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling wordt voorgelegd aan de RvT 
(onverminderd de bevoegdheid van de RvT om de definitieve vaststelling binnen door 
de RvT te stellen kaders aan de R&B te delegeren. 

4.1.6. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht t.a.v. onderwerpen die op basis van 
artikel 4 lid 3 van het Reglement Raad van Toezicht  aan de R&B zijn opgedragen. 

 
4.2 Bevoegdheden 

De R&B kan slechts die bevoegdheden uitoefenen, die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft 
toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken 
dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen. 

 
 

5. Rapportage 
 

5.1. De R&B dient de RvT duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van 
gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op 
het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden. 

 
5.2. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de R&B nadere informatie aan de RvT 

tijdens vergaderingen van de RvT omtrent de resultaten van de diverse besprekingen van de 
R&B. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht, 
Datum: 7 oktober 2016 
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REGLEMENT AUDITCOMMISSIE 
 
 
1. Uitgangspunten 
 

1.1. De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht en ondersteunt de 
Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van 
toezicht. 

 
1.2. De Auditcommissie heeft tot taak de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht ter 

zake van financiële aangelegenheden en verantwoording meer diepgang te geven. 
 
1.3. De Auditcommissie beoordeelt: 

• de financiële informatieverschaffing en verslaglegging; 
• het systeem van interne controle en risicobeheersing; 
• de interne en externe audit; 
• de thema’s zoals onder punt 1.2. benoemd; 
• het proces waarmee de stichting de naleving van wetten en andere interne en externe 

regelgeving bewaakt (compliance). 
 
1.4. De Auditcommissie beoordeelt en actualiseert periodiek het Auditcommissiereglement en 

legt wijzigingen ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De Auditcommissie 
evalueert regelmatig haar eigen functioneren. 

 
1.5. De Auditcommissie neemt nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van het 

College van Bestuur of van de Raad van Toezicht. Ten behoeve van de Raad van 
Toezicht worden uitsluitend beslissingen voorbereid. 

 
 
2. Samenstelling en mandaat 
 

2.1. De Auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht. Bij de 
samenstelling van de Auditcommissie is het van belang dat ten minste één lid affiniteit 
met financiën en audit heeft. De leden, waaronder de voorzitter van de Auditcommissie 
worden door de Raad van Toezicht benoemd. 

  
2.2. De Raad van Toezicht machtigt de Auditcommissie om binnen de reikwijdte van haar 

verantwoordelijkheden elke vorm van informatie die zij nodig heeft, in te winnen bij:  
• het College van Bestuur; 
• de controller; 
• externe partijen waaronder begrepen de externe accountant; 
• indien gewenst overige medewerkers van de stichting. 
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3. Vergaderingen 
 

3.1. Vergaderingen worden ten minste driemaal per jaar gehouden. Bijzondere vergaderingen 
kunnen bijeengeroepen worden zodra hieraan behoefte bestaat. 
Naast de Leden van de Auditcommissie zijn in beginsel de volgende personen bij de 
vergaderingen aanwezig: 
• het College van Bestuur; 
• de controller. 

 
3.2. De externe accountant van de stichting is bij de vergaderingen aanwezig dan wel op 

verzoek van de Auditcommissie of het College van Bestuur, dan wel indien hij in 
voorkomend geval daarom verzocht heeft en de voorzitter van de Auditcommissie in dat 
verzoek heeft bewilligd. 

 
3.3. Vergaderingen buiten aanwezigheid van het College van Bestuur met de externe 

accountant kunnen op verzoek van de Auditcommissie plaatsvinden. 
 
3.4. De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden beschikbaar gesteld aan alle 

leden van de Raad van Toezicht alsmede de betreffende deelnemers aan de vergadering. 
Verder maakt de Auditcommissie een verslag van bevindingen dat ter kennis van de Raad 
van Toezicht en het College van Bestuur wordt gebracht. 

 
 
4. Taken en bevoegdheden 
 

4.1  Algemeen 
 

4.1.1. De Auditcommissie beoordeelt of het College van Bestuur de juiste 'beheerscultuur' 
uitdraagt door het belang van interne beheersing en risicomanagement van de financiële 
huishouding intern goed te communiceren. 

 
4.1.2. Tevens beoordeelt de Auditcommissie of het College van Bestuur ervoor zorgt dat het 

verantwoordelijke management inzicht heeft in haar taken en verantwoordelijkheden (als 
onderdeel van de totale governance structuur). 

 
4.1.3. Tenslotte ziet de Auditcommissie toe op de wijze waarop de aanbevelingen van de 

controller en de externe accountant betreffende interne beheersing door het College van 
Bestuur worden geïmplementeerd. 

 
4.1.4. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht t.a.v. onderwerpen die op basis van 

artikel 3.1. lid 3 aan de Auditcommissie zijn opgedragen. 
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4.2  Financiële verslaglegging 
 

Met betrekking tot de financiële verslaglegging voert de Auditcommissie de volgende 
werkzaamheden uit. De Auditcommissie: 
• verkrijgt inzicht in de gebieden waarop de grootste financiële risico's worden gelopen 

en de wijze waarop het College van Bestuur deze risico's beheerst; 
• beoordeelt de tussentijdse cijfers; 
• bespreekt de jaarrekening en de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole met het 

College van Bestuur, de controller en de externe accountant. De Auditcommissie richt 
zich op gebieden waarbij oordeelsvorming een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de waardering van activa en passiva, garanties, voorzieningen in 
verband met gerechtelijke procedures enoverige (niet uit de balans blijkende) 
verplichtingen 

• beoordeelt voorafgaand aan de openbaarmaking de jaarrekening; 
• beoordeelt complexe en/of ongebruikelijke transacties; 
• beoordeelt belangrijke kwesties op het gebied van verslaglegging. 

 
4.3  Risicobeheersing 

 
De Auditcommissie bespreekt met het College van Bestuur de belangrijkste risico's en de 
wijze waarop deze door het ROC worden beheerst. 
Hierbij zal de Auditcommissie desgewenst de mening vragen van o.a. de controller en de 
externe accountant. 
Tijdens deze bespreking wordt ten minste aandacht geschonken aan: 
• belangrijke interne en externe ontwikkelingen met financiële implicaties; 
• belangrijke beleidsvoornemens van het College van Bestuur met financiële 

implicaties; 
• beheersingsrisico's en control in het algemeen (operational risk); 
• continuïteitsrisico's waaronder de betrouwbaarheid en continuïteit van de 

gegevensverwerkende systemen; 
• reputatierisico; 
• de vermogenspositie en de ontwikkeling daarin; 
• belangrijke investeringen. 

 
4.4  Interne controle en externe audit 

 
Ten aanzien van het proces van de externe audit voert de Auditcommissie de volgende 
werkzaamheden uit. De Auditcommissie: 
• bespreekt de belangrijkste rapportages van de controller en de externe accountant 

(waaronder managementletter) alsmede van overige externe adviseurs; 
• stelt vast of het College van Bestuur op adequate wijze reageert op aanbevelingen 

van de controller en de externe accountant; 
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• beoordeelt de door de externe accountant voorgestelde reikwijdte en aanpak van de 
controle en zorgt ervoor dat met betrekking tot de reikwijdte geen onterechte 
restricties of beperkingen zijn opgelegd; 

• bespreekt de onafhankelijkheid van de externe accountant; 
• maakt een voordracht voor de benoeming van de externe accountant. 
 

4.5  Compliance 
 

De Auditcommissie voert met betrekking tot compliance de volgende werkzaamheden uit. 
De Auditcommissie: 
• neemt kennis van de belangrijkste bevindingen van de interne compliance;  
• beoordeelt de effectiviteit van het systeem voor dé naleving van wetten en andere 

interne en externe regelgeving (zoals naleving Treasurystatuut, regelgeving OCW); 
• bespreekt de bevindingen naar aanleiding van eventuele onderzoeken door 

toezichthouders. 
 

4.6  Accountant 
 

4.6.1 Periodiek zal de Auditcommissie tezamen met het College van Bestuur aan de Raad van 
Toezicht verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe 
accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de 
wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe 
accountants dat met de controle is belast) en het verrichten van niet-controle 
werkzaamheden voor de stichting. De selectie en voordracht van de externe accountant 
zal mede afhangen van de uitkomsten van dit verslag. 

 
4.6.2 Ten minste éénmaal in de vier jaar zal de Auditcommissie tezamen met het College van 

Bestuur een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant 
in de diverse entiteiten en hoedanigheden waarin de externe accountant functioneert. De 
belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Toezicht medegedeeld ten 
behoeve van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. De externe 
accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van 
de kwartaalcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld 
om op alle informatie te reageren. 

 
 
5. Rapportage 

 
5.1 De Auditcommissie rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Toezicht. 

 
 
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht, 
Datum: 8 juni 2016 
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REGLEMENT COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN IDENTITEIT 
 
 
1. Uitgangspunten 
 

1.1. De Commissie Onderwijs, Cultuur en Identiteit (COCI) is een vaste commissie van de 
Raad van Toezicht van ROC Friese Poort (RvT) en ondersteunt de RvT bij het uitvoeren 
van de verantwoordelijkheden als toezichthoudend orgaan. 

 
1.2. De COCI  tot taak de Raad van Toezicht te adviseren op het gebied van 

aangelegenheden die betrekking hebben op Onderwijs, Cultuur en Identiteit. Daarnaast 
heeft de COCI tot taak strategische discussies en besluiten voor te bereiden, die niet zijn 
opgedragen aan een andere commissie van de RvT. Daartoe zal aan de COCI, alvorens 
deze definitief worden vastgesteld, belangrijke richtinggevende documenten ter advisering 
worden voorgelegd. 

 
1.3. De COCI beoordeelt en actualiseert periodiek haar reglement en legt wijzigingen ter 

goedkeuring voor aan de RvT. De COCI evalueert regelmatig haar eigen functioneren. 
 
1.4. De COCI neemt geen bevoegdheden over van de RvT. Zij bereidt uitsluitend beslissingen 

van de RvT voor en treedt in opdracht van de RvT op als gesprekspartner van het College 
van Bestuur (CvB). 

 
 
2. Samenstelling 
 

2.1. De COCI bestaat uit ten minste twee leden van de RvT. De leden, evenals de voorzitter 
van de COCI worden door de RvT benoemd. 

 
 
3. Vergaderingen 
 

3.1. Ten minste tweemaal per jaar wordt een vergadering gehouden of zoveel vaker als nodig 
wordt geacht door de COCI. 

 
3.2. Van de vergaderingen en/of besprekingen wordt puntsgewijs een verslag gemaakt en dit 

verslag wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers aan die betreffende 
vergadering/bespreking. 

 
3.3. Op verzoek van de COCI kunnen derden aan de beraadslagingen van de commissie 

deelnemen. 
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4. Taken en bevoegdheden 
 

4.1 Taken 
4.1.1. Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht t.a.v. onderwerpen die op basis van 

artikel 4 lid 3 van het reglement Raad van Toezicht aan de COCI zijn opgedragen. 
 

4.1.2. De Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en de 
examinering. 

 
4.1.3. De voorbereiding van gesprekken tussen RvT en het CvB over aangelegenheden die de 

RvT belangwekkend vindt. 
 

4.1.4. Het optreden als gesprekspartner van het College van Bestuur in opdracht van de Raad 
van Toezicht. 

 
4.1.5. De COCI volgt maatschappelijke trends en beziet deze op hun mogelijke betekenis voor 

ROC Friese Poort.  
 

4.2 Bevoegdheden 
De COCI kan slechts die bevoegdheden uitoefenen, die de RvT uitdrukkelijk aan haar 
heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder 
strekken dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen. 

 
 
5. Rapportage 

 
5.1. De COCI brengt ten minste tweemaal per jaar verslag uit van haar besprekingen aan de 

RvT. 
 
5.2. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de COCI nadere informatie aan de 

RvT tijdens vergaderingen van de RvT over de resultaten van besprekingen van de COCI. 
 
5.3. Na één jaar worden de werkwijze, taken en samenstelling van de COCI geëvalueerd 

binnen de RvT. 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht, 
Datum: 22 april 2016 
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Bijlage 6: Evaluatie Raad van Toezicht en College van Bestuur 
 
 
 
Uitwerking artikel 10 lid 3 
De werkwijze ten aanzien van de evaluatie van College van Bestuur en Raad van Toezicht is 
vastgelegd in bijlage 6. 
 
 
 
 
 
Evaluatie College van Bestuur 
Tot de inhoud van de evaluatiegesprekken hoort onder meer: 
• realisatie van de vastgestelde targets en andere prestaties van de instelling; 
• de bijdrage van het lid van het College van Bestuur aan de prestaties van afgelopen jaar; 
• de verwachte aansluiting van diens competenties bij hetgeen in de toekomst nodig is; 
• het functioneren in een team (bij meerhoofdig College van Bestuur); 
• de relatie met de Raad van Toezicht; 
• toekomstverwachtingen en -wensen van het lid van College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht; 
• arbeidsvoorwaarden. 
 
Eens in de vier jaar wordt aan de hand van het (eindigende vierjarige) visiedocument/de prestatiekaart 
een integrale balans opgemaakt van het functioneren van het College van Bestuur als geheel, op 
basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en prestaties, het actuele functioneren en 
de toekomstige opgaven. 
 
 
 
Procedure: 
• voorafgaand aan het evaluatiegesprek wordt een 360 graden feedback gehouden; 
• voorafgaand aan het evaluatiegesprek kan de Raad van Toezicht het lid van het College van 

Bestuur bespreken in een vergadering buiten de aanwezigheid van het college; 
• de Raad van Toezicht kan worden gevoed door zelfevaluatie van (het lid van) het College van 

Bestuur; 
• het gesprek wordt gevoerd door de leden van de Remuneratie- en Benoemingscommissie. 
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Evaluatie Raad van Toezicht 
In de evaluatie zullen in ieder geval de volgende kernthema's aan de orde komen: 
• Wat is een goede balans tussen afstand houden en betrokken zijn of anders gezegd tussen 

adviseren en toezicht houden? 
• Tegenover wie dienen wij ons te verantwoorden en hoe communiceren wij met de verschillende 

stakeholders? 
• Hebben wij voldoende greep op de situatie; beschikken wij over de juiste informatie en verdelen 

wij onze schaarse tijd goed? 
• Wat verwachten wij van onze voorzitter? 
• Zijn we goed samengesteld gezien de toekomstige opgaven? 
• Zijn wij tevreden over het onderlinge samenspel en het samenspel met het College van Bestuur; 

wat verwacht het College van Bestuur van ons en kunnen wij daaraan voldoen? 
 
Om de discussie op de hiervoor genoemde kernthema's te bevorderen kan gebruik worden gemaakt 
van onderstaande checklist: 
 
1. Samenspel Raad van Toezicht/College van Bestuur 

1.1. De periodieke informatieverschaffing van het College van Bestuur aan de Raad van 
Toezicht. 

1.2. De incidentele informatieverschaffing van het College van Bestuur aan de Raad van 
Toezicht. 

1.3. Het College van Bestuur speelt steeds open kaart en stelt de Raad van Toezicht niet voor 
voldongen feiten of verrassingen. 

1.4. Er is sprake van een onbelemmerde en open dialoog tussen de leden van de Raad van 
Toezicht onderling en met het College van Bestuur. 

1.5. Het College van Bestuur reageert constructief en niet-defensief op positief-kritische vragen 
en suggesties van de Raad van Toezicht. 

1.6. Tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is sprake van onderling respect 
en waardering. 

1.7. Tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bestaat een heldere rolverdeling 
en deze wordt wederzijds gerespecteerd. 

1.8. De tussentijdse communicatie tussen de vz. Raad van Toezicht en het College van Bestuur 
is adequaat en draagt bij aan het effectief functioneren van de Raad van Toezicht. 

 
2. Teameffectiviteit van de Raad van Toezicht 

2.1. Er heerst een positief-kritische sfeer in de raad. 
2.2. Alle leden van de Raad van Toezicht voelen zich vrij hun opvattingen en gevoelens openlijk 

uit te spreken. 
2.3. Wij maken ons niet schuldig aan "groupthink". 
2.4. Er is sprake van een "lerend klimaat". 
2.5. Er is sprake van een juist evenwicht tussen formaliteit en kameraadschappelijkheid. 
2.6. Er manifesteert zich geen schadelijke rivaliteit tussen de leden van de Raad van Toezicht 

onderling. 
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2.7. De Raad van Toezicht verdeelt zijn tijd en aandacht op een adequate wijze (o.a. verleden - 
heden - toekomst; resp. risicobeheersing - expansie). 

2.8. De Raad van Toezicht is een team. 
2.9. De samenstelling van de Raad van Toezicht is evenwichtig resp. in overeenstemming met 

de behoeften van de instelling. 
 

3. Beoordeling individueel lid 
3.1. Hij/zij geeft er blijk van de instelling (historie, strategie, structuur, cultuur, topmanagement) 

goed te kennen. 
3.2. Hij/zij toont een goed inzicht in de branche/sector. 
3.3. Hij/zij is vrijwel altijd aanwezig en heeft zich goed voorbereid op de vergadering. 
3.4. Met zijn/haar inbreng draagt hij/zij zichtbaar bij aan een goede oordeelsvorming en 

besluitvorming. 
3.5. Met zijn/haar inbreng geeft hij/zij nieuwe impulsen aan de onderneming. 
3.6. Hij/zij draagt pro-actief bij aan het functioneren van de Raad van Toezicht als team. 
3.7. Hij/zij heeft in het algemeen een goed oordeel en er wordt naar hem/haar geluisterd. 
3.8. Hij/zij zet zich ook buiten de vergaderingen adequaat in voor de onderneming. 
3.9. Hij/zij laat zich leiden door het belang van de onderneming (en niet door deelbelangen). 

 
4. Beoordeling voorzitter Raad van Toezicht 

4.1. De voorzitter zorgt ervoor dat de belangrijke onderwerpen op het juiste moment en op de 
juiste wijze worden geagendeerd. 

4.2. De voorzitter ziet er op toe dat de vergaderingen op een adequate wijze worden voorbereid. 
4.3. De voorzitter zorgt voor een evenwichtige benutting van de beschikbare vergadertijd. 
4.4. De voorzitter zorgt ervoor dat alle leden worden uitgedaagd tot het leveren van een actieve 

bijdrage aan oordeelsvorming en besluitvorming. 
4.5. De voorzitter zorgt voor samenvatting van het beraad en formuleert heldere conclusies en 

besluiten. 
4.6. De voorzitter ziet toe op de daadwerkelijke implementatie van besluiten van de Raad van 

Toezicht. 
4.7. De voorzitter neemt het voortouw inzake de samenstelling van de Raad van Toezicht, de 

organisatie en werkwijze van de Raad van Toezicht en de evaluatie van het functioneren 
van de Raad van Toezicht. 

4.8. De voorzitter besteedt bijzondere aandacht aan de continuïteit en de opvolgingsplanning 
van het topmanagement. 

4.9. De voorzitter vervult de rol van vertrouwensman/klankbord voor het College van Bestuur, 
met inachtneming van de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. 

4.10. De voorzitter ziet toe op de naleving en eventueel de aanpassing van reglementen inzake 
de Raad van Toezicht. 
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Bijlage 7: Klokkenluidersregeling 
 
 
 
Uitwerking artikel 11 
De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers van de 
instelling mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren 
over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling. Deze regeling is transparant en toegankelijk. 
De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte afwikkeling als van deze regeling gebruik wordt 
gemaakt. Deze klokkenluidersregeling is opgenomen als bijlage 7.  
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KLOKKENLUIDERSREGELING ROC FRIESE POORT 
REGELING INZAKE HET OMGAAN MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN MISSTAND  

 
 
 
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES  
 
Artikel 1. Definities 
In deze regeling worden de volgende definities gebruikt:  
 
betrokkene:   degene die, al dan niet in dienst, werkzaam is ten behoeve van ROC Friese 

Poort; 
werkgever:   ROC Friese Poort;  
CvB :    het College van Bestuur van ROC Friese Poort; 
RvT:    de Raad van Toezicht van ROC Friese Poort;  
leidinggevende:  degene die direct leiding geeft aan betrokkene;  
verantwoordelijke:  leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over de afdeling waar 

betrokkene werkzaam is en/of waarop een vermoeden van een misstand 
betrekking heeft;  

adviseur:  een persoon die door betrokkene in vertrouwen wordt geraadpleegd 
   over een vermoeden van misstand; 
melder:  degene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld; 
externe derde:  een externe derde als bedoeld in artikel 10 van dit reglement;  
misstand:   elke schending van wet- en regelgeving, de ROC Friese Poort gedragscode of 

van andere (gedrags)regels of richtlijnen die binnen ROC Friese Poort gelden 
alsmede vermoedens van dubieuze praktijken inzake boekhouding, de 
interne accounting controls of audit- aangelegenheden. Onder misstand 
wordt in ieder geval verstaan:  
a. een (dreigend) strafbaar feit;  

 b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;  
 c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;  
 d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;  
 e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld; of  
 f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren 

  van informatie over deze feiten;  
vermoeden van 
een misstand het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij 

werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn 
werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van 
een misstand voor zover: 
1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de 

kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of 
voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn 
werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en 
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2. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een 
wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar 
voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het 
milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als 
gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten; een 
schending van binnen de onderwijsinstelling geldende gedragsregels, het 
bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over 
deze feiten; 

 
HOOFDSTUK 2. INTERNE MELDING VAN (VERMOEDEN VAN) EEN MISSTAND  
 
Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de melder 
Een betrokkene kan bij (een vermoeden van) een misstand: 

a. een adviseur in vertrouwen raadplegen; 
b. de vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen; 
c. de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen. 

 
Artikel 3. Interne melding van (vermoeden van) een misstand  
1. De betrokkene meldt een (vermoeden van) een misstand intern bij zijn leidinggevende. Indien hij 

melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, kan de betrokkene melding maken bij een 
verantwoordelijke of, indien hij melding aan een verantwoordelijke niet wenselijk acht, bij het CvB. 
Melding aan het CvB kan ook plaatsvinden naast de melding aan de leidinggevende of aan de 
verantwoordelijke. In een limitatief aantal uitzonderlijke gevallen kan (ook) melding worden 
gemaakt bij de voorzitter van de RvT (artikel 7 lid 1) of een externe derde (artikel 9).  

2. De leidinggevende, de verantwoordelijke of het CvB legt de melding, met de datum waarop deze 
is ontvangen, schriftelijk vast en laat die vastlegging (eventueel) voor akkoord tekenen door 
betrokkene. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er zorg voor dat het CvB onverwijld 
en in ieder geval binnen 48 uur op de hoogte wordt gesteld van een melding en van de datum 
waarop de melding ontvangen is en dat het CvB een afschrift van de vastlegging ontvangt.  

3. Onverwijld wordt conform artikel 5 een onderzoek naar aanleiding van de melding van (een 
vermoeden van) een misstand gestart.  

4. Het CvB stuurt een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een (vermoeden van een) misstand 
heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.  

5. Het CvB beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 10 van de interne melding van 
(een vermoeden van) een misstand op de hoogte moet worden gebracht.  
 

Artikel 4. Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder 
1. Het bevoegd gezag en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor dat de informatie 

over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor 
degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn. 

2. Niemand die bij de behandeling van een melding betrokken is, maakt de identiteit van de melder 
bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaat met de informatie 
over de melding vertrouwelijk om. 
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Artikel 5. Onderzoek 

1. Het bevoegd gezag start naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand, 
onverwijld een onderzoek tenzij 
a. het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden  of 
b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een 

misstand. 
2. Indien besloten wordt om geen onderzoek in te stellen, wordt de melder hierover binnen twee 

weken na ontvangst van de melding, schriftelijk ingelicht. Daarbij wordt gemotiveerd aangegeven, 
waarom geen onderzoek ingesteld wordt. 

3. Als het onderzoek wordt opgedragen aan een of meerdere onafhankelijke of onpartijdige 
onderzoekers, dan wordt de melder schriftelijk geïnformeerd dat een onderzoek is ingesteld en 
wie de onderzoeker is of wie de onderzoekers zijn. De melder wordt in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord.  De onderzoeker kan ook anderen horen. Het horen wordt schriftelijk vastgelegd 
en wordt  ter ondertekening voorgelegd aan degene die gehoord is. 

4. Het bevoegd gezag informeert diegene(n) op wie de melding betrokken heeft, tenzij het 
onderzoeksbelang daardoor zou kunnen worden geschaad. 

5. De onderzoeker kan binnen de organisatie van het bevoegd gezag alle documenten  opvragen 
en inzien die hij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk acht. Melders mogen 
alle documenten binnen de organisatie aan de onderzoeker verstrekken. 

6. Er wordt een concept-onderzoeksverslag opgesteld. De melder wordt in de gelegenheid daar 
opmerkingen bij te maken. De melder is tot geheimhouding van het concept-verslag verplicht. 

7. Het definitieve onderzoeksverslag wordt verstrekt aan het bevoegd gezag. De melder ontvangt 
hiervan een afschrift. 

 
Artikel 6. Standpunt  
1. Binnen een periode van 8 weken vanaf het moment van interne melding wordt betrokkene door of 

namens het CvB schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het 
gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding 
heeft geleid. 

2. Indien het standpunt niet binnen 8 weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door of namens 
het CvB hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt 
tegemoet kan zien. De persoon waar de klacht gemeld is, wordt eveneens conform lid 1 en lid 2 
van dit artikel geïnformeerd. 

 
Artikel 7. Interne melding aan voorzitter Raad van Toezicht  
1. Een betrokkene kan in een limitatief aantal gevallen (een vermoeden van) een misstand (direct) 

melden bij de voorzitter van de RvT, namelijk indien: 
a. de melding een (vermoeden van een) misstand betreft met betrekking tot (een lid van) het 

CvB; 
b. hij in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg  van een interne melding; 
c. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6;  
d. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in lid 1 of 2 van artikel 

6;  
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e. de termijn, bedoeld in lid 1 van artikel 6 gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en 
betrokkene hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, zonder dat dit tot een aanpassing 
van de termijn heeft geleid; of  

f. een eerder interne melding conform dit reglement van in wezen hetzelfde misstand die 
misstand niet heeft weggenomen.  

2. De voorzitter van de RvT legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, desgevraagd 
schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een 
afschrift ontvangt.  

3. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een 
misstand gestart. 

4. De voorzitter van de RvT beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 10 van de interne 
melding van (een vermoeden van) een misstand op de hoogte moet worden gebracht.  

5. Betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de 
misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter 
van de RvT wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de instelling. Bij het 
verschaffen van informatie zal de naam van betrokkene niet worden genoemd en ook overigens 
de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene voor zover mogelijk 
gewaarborgd is. Indien dit niet mogelijk is, zal geen informatie worden verstrekt zonder 
voorafgaande toestemming van betrokkene. 
 

Artikel 8. Standpunt voorzitter Raad van Toezicht 
1. Binnen een periode van 8 weken vanaf het moment van interne melding als bedoeld in artikel 7 

hiervoor wordt betrokkene door of namens de voorzitter van de RvT schriftelijk op de hoogte 
gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. 
Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.  

2. Indien het standpunt als bedoeld in lid 1 hierboven niet binnen 8 weken kan worden gegeven, 
wordt betrokkene door of namens de voorzitter van de RvT hiervan in kennis gesteld en aangeven 
binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.  

 
HOOFDSTUK 3. MELDING AAN EXTERNE DERDE  
 
Artikel 9. Melding aan externe derde  
1. Een betrokkene kan in een limitatief aantal gevallen (een vermoeden van) een misstand melden 

bij een externe derde zoals bedoeld in artikel 10 lid 1, namelijk indien:  
a. hij het niet eens is met het standpunt van de voorzitter van de RvT als bedoeld in artikel 8; 
b. hij geen standpunt heeft ontvangen van de voorzitter van de RvT binnen de vereiste termijn 

bedoeld in leden 1 en 2 van artikel 8;  
c. de termijn, bedoeld in artikel 8 lid 2 gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en 

betrokkene hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van de RvT, zonder 
dat dit tot een aanpassing van de termijn heeft geleid;  

d. sprake is van een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor 
tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding conform artikel 7 (melding bij de 
voorzitter van de RvT); 

e. sprake is van een wettelijke plicht tot direct extern melden;of  
f. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in lid 2 hieronder.  
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2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder f doet zich voor uitsluitend indien de 
leidinggevende, de verantwoordelijke, het CvB en de voorzitter van de RvT hebben geweigerd de 
kwestie te onderzoeken en er geen alternatieve mogelijkheden bestaan om iemand binnen ROC 
Friese Poort te raadplegen, of sprake is van:  
a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 

onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; of  
b. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.  

 
Artikel 10. Externe derde  
1. Externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een 

organisatie, niet zijnde een adviseur aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, 
omdat dat naar zijn oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is dat, dat belang in de 
concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever 
bij geheimhouding, en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect 
de vermoeden misstand op te kunnen heffen of doen opheffen.  

2. Met in achtneming van het in lid 3 bepaalde, kan betrokkene bij een externe derde als bedoeld in 
het vorige lid vermoeden van misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 9 
genoemde gevallen.  

3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijk oordeel van de 
betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij 
betrokkene enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee de derde kan ingrijpen en 
anderzijds het belang van de werkgever bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat 
ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de 
misstand.  

4. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij een 
externe derde groter wordt, dient het vermoeden van de misstand bij betrokkene, die bij een 
externe derde meldt, sterker te zijn.  

 
HOOFDSTUK 5. RECHTSBESCHERMING  
 
Artikel 11. Rechtsbescherming  
1. De melder van een vermoeden van een misstand die te goeder trouw  en naar behoren intern dan 

wel extern een melding heeft gedaan, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt 
verstaan dat de melder door of vanwege de melding van een vermoeden van een misstand op 
geen enkele wijze wordt benadeeld  

2. Van benadeling is sprake als de melder in verband met het doen van een melding slechter wordt 
behandeld dan hij zou zijn behandeld als hij geen melding had gedaan. 

3. Van benadeling is ook sprake indien een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te 
spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel te treffen, maar deze niet in redelijke 
verhouding staat tot die grond. 

4. Indien het bevoegd gezag de melder binnen afzienbare tijd na het doen van de melding een 
benadelende maatregel oplegt, motiveert het bevoegd gezag waarom hij deze maatregel nodig 
acht én dat deze geen verband houdt met de melding.  
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5. Wanneer de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan de melder de afdeling 
onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de 
wijze waarop het bevoegd gezag zich tegenover hem heeft gedragen naar aanleiding van de 
melding van een vermoeden van een misstand.  

6. Het bevoegd gezag zal de adviseur, de vertrouwenspersoon, de onderzoeker(s) en mogelijk ook 
andere betrokkenen, die in dienst zijn bij het bevoegd gezag, niet benadelen wegens het 
uitoefenen van de in deze regeling omschreven taken. De leden 1 tot en met 5  van dit artikel zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

7. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de leidinggevende(n) en collega’s van de melder zich 
onthouden van iedere vorm van benadeling wegens het melden van een vermoeden van een 
misstand, die het functioneren van de melder belemmert.  Hij spreekt werknemers die zich aan 
benadeling van de melder schuldig maken daarop aan en kan hun een disciplinaire maatregel 
opleggen. 

 
HOOFDSTUK 6. INWERKINGTREDING 
 
Artikel 12. Inwerkingtreding  
Deze herziene regeling is op 4 oktober 2019 door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht 
vastgesteld. De OR heeft op 16 oktober 2019 ingestemd met de regeling. De regeling treedt in 
werking op 1 november 2019. 
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Bijlage 8: Treasurystatuut 
 
 
 
Uitwerking artikel 17 lid 1 
 
1. De Raad van Toezicht keurt het treasurystatuut goed. Dit statuut is opgenomen als bijlage 8. 
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TREASURYSTATUUT 
 
 
Vaststelling College van Bestuur: 20 mei 2019 
Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 28 juni 2019 
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1. Inleiding 
 
Op 6 juni 2016 heeft de minister van OC&W de regeling ‘Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ 
ingevoerd. Deze regeling bevat de regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, 
het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten. Dit geeft 
aanleiding om het Treasurystatuut van ROC Friese Poort van 20 oktober 2010 te actualiseren. 
Daarnaast geven wijzigingen in het procuratiereglement, goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht 
t.a.v. huisvesting van 16 december 2016 en de interne betalingsbevoegdheden aanleiding tot een 
aanpassing van het statuut.    
 
Dit statuut beoogt een basis te leggen voor een verantwoorde inbedding van het Treasurybeleid in de 
organisatie. Dit statuut voorziet in voorschriften en instrumenten om te komen tot een verantwoord en 
transparant beheer, zoals controleerbaarheid, functiescheiding, duidelijke toedeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsmede beleidsmatige uitgangspunten en randvoorwaarden 
voor het beheer. 
 
 
2. Definities 
In dit statuut worden de volgende definities gehanteerd: 
1. Treasurybeleid: Doelstellingen, uitgangspunten, richtlijnen en limieten, de organisatorische en 

administratieve kaders ter uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd in dit treasurystatuut. 
2. Treasuryfunctie: Activiteiten gericht op het sturen en beheersen, inclusief de verantwoording 

daarover, van de financiële vermogenswaarden, financiële stromen en posities en de hieraan 
verbonden risico’s. 

3. Treasurybeheer: Uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het treasurybeleid..  
 
 
3. Treasurybeleid 
 
1. De doelstelling van het treasurybeleid is afgeleid van de financiële doelstelling van ROC Friese 

Poort, namelijk het waarborgen van de financiële continuïteit en is gericht op: 
a. het beperken van de negatieve invloed van toekomstige rentemutaties op het resultaat, alsmede 

op de waarde van de rentedragende activa en passiva. 
b. Het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten. 

 
2. Uitgangspunt bij het treasurybeleid is dat ROC Friese Poort leningen kan aangaan en middelen kan 

uitzetten uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de onderwijstaken zoals vastgelegd in de 
Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Specifiek voor onderwijsinstellingen geldt het onderstaande 
onder punt 3. verwoord. 

  
3. Op 6 juni 2016 is de ministeriële regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 in werking 

getreden. Dit statuut voldoet aan deze regeling en heeft in ieder geval de volgende zaken geregeld: 
 
a. de hoofdlijnen van de op het beleggen en lenen betrekking hebbende administratieve organisatie 
en het interne toezicht, waaronder in ieder geval de verdeling van taken en bevoegdheden, 
b. de voor de instelling toegestane beleggings- en leningsvormen, 
c. de bijbehorende informatievoorziening minimaal bestaande uit een kasstroomprognose over 5 
jaar en de verantwoordingsinformatie, en 
d. de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen 
enerzijds en niet-publieke middelen anderzijds. 

 
4. Het statuut baseert zich in de uitwerking op het vigerende Bestuursreglement en Reglement 

directieraad. Dit betekent dat de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening goedkeurt. 
Daarnaast regelt dit statuut de specifieke bevoegdheid van de Raad van Toezicht voor het aangaan 
van geldleningen en kredietovereenkomsten en investeringen in huisvesting. 
 

5. Het statuut is van kracht voor zover het niet strijdig is met de statuten van de Stichting voor Chr. 
BVE Friesland/Flevoland en de onder 3 en 4 genoemde reglementen. 
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6. De (meerjaren-)begroting bestaande uit een exploitatiebegroting, investeringsplanning en de 
daarvan afgeleide liquiditeitsprognose, vormt de basis voor het treasuryplan. Dit bevat de 
oordeelsvorming door het College van Bestuur over de op middellange termijn te volgen financiële 
strategie.   

 
 
4. Treasuryfunctie 
 
1. De treasuryfunctie binnen ROC Friese Poort, richt zich op: 
 

a. het beheren van het korte termijn rente- en liquiditeitsrisico (cashmanagement);  
b. het beheren van het lange termijn rente- en liquiditeitsrisico (corporate finance); 
c. het onderhouden van relaties met de financiële instellingen met het oog op de beschikbaarheid 

van financiële middelen en optimale condities (netwerken). 
 

De uitvoering van bovenstaande werkzaamheden wordt in hoofdstuk 5 behandeld. De organisatie 
van de treasuryfunctie komt in hoofdstuk 6 aan de orde.  

  
 
5. Treasurybeheer 
Bij de uitvoering van het treasurybeheer is tevens paragraaf 3 ‘Specifieke regels’ van de Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 van toepassing. De belangrijkste regels zijn in dit statuut 
opgenomen. Omwille van de hoeveelheid en de detaillering is het geen uitputtende beschrijving. Bij de 
desbetreffende paragrafen wordt er  naar verwezen. 
 
5.1. Cashmanagement 
 
1. Cashmanagement betreft het beleid en beheer van het geld, tegoeden van bank binnen een 

tijdsbestek van één jaar. Voor ROC Friese Poort gaat het hier om het dagelijkse betalingsverkeer 
en het beleid en beheer met betrekking tot debiteuren en crediteuren. 

 
2. Primaire doelstelling is het betalingsverkeer zodanig inrichten dat de externe bankkosten 

(valutadagen, provisies, datacommunicatiekosten, etc.) en interne handelingskosten worden 
geminimaliseerd. De gemiddelde debiteuren- en crediteurentermijn dient optimaal te zijn. 

 
3. De vestigingen en centrale diensten verrichten zelfstandig betalingen. De vestigingsdirecteuren zijn 

gerechtigd tot het doen van uitgaven binnen de door het College van Bestuur goedgekeurde 
exploitatie- en investeringsbegroting en voor zover deze per aanschaf van € 50.000 niet 
overschrijden. Dit conform het Reglement Directieraad en het interne procuratiereglement. 
ROC Friese Poort is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een deugdelijk debiteuren- en 
crediteurenbeheer. Facturen worden tijdig geïnd en betaald. Hieronder wordt verstaan het voldoen 
aan de financiële verplichtingen op de uiterste vervaldatum, rekeninghoudend met eventuele 
kredietbeperking. De uiterste vervaldatum voor te versturen facturen van ROC Friese Poort 
bedraagt maximaal 30 dagen. 

 
4. Voor een deugdelijk liquiditeitsbeheer wordt door de vestiging en centrale diensten een 

liquiditeitsprognose opgesteld. Op ROC Friese Poort-niveau wordt randvoorwaardelijk een 
overeenkomst met de huisbankier afgesloten ten behoeve van optimale betalingsverkeercondities.  

 
5. Voor minimalisatie van de rentekosten van rekeningen-courant en maximalisatie van 

renteopbrengsten wordt dagelijks gestuurd op een zo laag mogelijk positief saldo van de 
betaalrekeningen. Overschotten worden dagelijks naar spaarrekeningen overgeboekt. 
De gehanteerde rentetarieven dienen marktconform te zijn (afgeleid van Euribor). 

 
6. Voor minimalisatie van de kosten van het betalingsverkeer worden voor alle betaalrekeningen bij 

de huisbankier dezelfde tarieven per transactie gehanteerd. Deze dienen marktconform te zijn. 
Tevens is het betalingsverkeer geconcentreerd bij één bankinstelling. 

 
7. Het aangaan van nieuwe rekening-courantovereenkomsten of bankrekeningen is voorbehouden 

aan het College van Bestuur.  
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8. Aan personeel en derden worden geen leningen verstrekt, tenzij het een participatie betreft als 

bedoeld in paragraaf 5.2.3.  
 
 
 
5.2.  Corporate finance 
 
1. Corporate finance (instellingsfinanciering) betreft het beleid voor tekorten en/of overschotten die 

zich over een langere periode dan één jaar uitstrekken. Voor ROC Friese Poort gaat het met name 
om de geldstromen benodigd voor onroerende goederen en tijdelijke overschotten die kunnen 
worden belegd. Daarnaast kan ROC Friese Poort participaties aangaan in het kader van haar 
onderwijsdoelstelling.  

 
2. Primaire doelstelling is een minimalisering van de financiële (rente-)risico’s samenhangende met 

de uitvoering van  meerjarige investeringsplannen van ROC Friese Poort. In de beoordeling van de 
financiering van huisvestingsplannen wordt gerekend met de op dat moment geldende rentekosten. 
In de besluitvorming van de corporate finance wordt van elke case een risicoanalyse gemaakt voor 
de belangrijkste parameters (deelnemersaantal, rentevoet, etc). Aflossings- en opnameschema’s 
worden afgestemd op verwachte kasstromen en tijdelijke overschotten, daarnaast worden 
renteaanpassingen voldoende gespreid in de tijd. Hiermee wordt het risicoprofiel van de 
toekomstige leningportefeuille geoptimaliseerd.  

 
3. Financieringen en beleggingen geschieden in euro’s ter voorkoming van valutarisico’s. 
 
4. Derivaten, leningen en beleggingen worden alleen betrokken van financiële ondernemingen als 

bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en die gevestigd zijn in een lidstaat en minstens een 
single A-rating hebben, afgegeven door tenminste twee van de drie ratingbureaus Moody’s, 
Standard and Poor’s en Fitch.   

 
5.2.1. Corporate finance - financiering 
 
1. Het aantrekken van leningen en kredietovereenkomsten tot en met één miljoen euro is 

voorbehouden aan het College van Bestuur. Daarboven dient de Raad van Toezicht goedkeuring 
te verlenen. 

 
2. Onder corporate finance valt de financiering in het kader van huisvestingsinvesteringen. 

Inventarisaanschaffingen worden betaald uit het werkkapitaal (eigen vermogen) van vestigingen en 
vallen zodoende onder het cashmanagement en niet onder corporate finance. Voor inventaris 
worden geen meerjarige leningen afgesloten. 

 
3. Voor investeringen in huisvesting wordt middels de jaarlijkse investeringsbegroting huisvesting 

goedkeuring gegeven door de Raad van Toezicht. Tevens wordt  op basis van uitgewerkte plannen 
afzonderlijk goedkeuring gevraagd: 
• bij het realiseren van structurele huisvesting boven € 1,0 miljoen per project; 
• bij het realiseren dan wel aangaan van contracten voor tijdelijke huisvesting, indien de 

investering per project eenmalig hoger is dan € 1,0 miljoen of de kosten per jaar hoger zijn dan 
€ 200.000,00; 

• bij verkoop boven de € 1,0 miljoen per project 
• bij investeringen in onroerende zaken boven de € 1,0 miljoen per project 

 
4. Jaarlijks actualiseert de controller de meerjarenliquiditeitsplanning in de begroting, waarbij rekening 

wordt gehouden met de meest recente ontwikkelingen in onder andere huisvesting. De gevolgen 
daarvan worden getoetst aan de geplande ontwikkeling van de financieringsbehoefte op de 
(middel)lange termijn. Hierbij dient periodiek een rentevisie te worden verwoord, waarbij de 
huisbankier of externen kunnen adviseren. 

 
5. Op basis van de liquiditeitsplanning en rentevisie worden langlopende leningen aangetrokken. Het 

aantrekken van langlopende leningen geschiedt door offertes aan te vragen bij de huisbankier 
alsmede andere financiële partijen. Een derivaat is alleen toegestaan als rente-instrument, die wordt 
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gehanteerd om een toekomstig opwaarts renterisico te beperken. De goedkeuring van een derivaat 
is voorbehouden aan de Raad van Toezicht.  

 
6. Jaarlijks onderzoekt de controller de mogelijkheden van herfinanciering van de leningportefeuille. 

Hierbij worden de voordelen van vervroegde aflossing (met goedkopere vervangende leningen) 
afgezet tegen de kosten (boetes) van vervroegde aflossing. 

 
7. Zie ook artikel 7. t/m 9. Leningen en (ineffectieve positie) derivaten van de Regeling beleggen, lenen 

en derivaten OCW 2016. 
 
 
5.2.2. Corporate finance - beleggingen 
 
1. Het beleggen van tijdelijke overschotten van liquiditeiten moet worden goedgekeurd door het 

College van Bestuur. 
 

2. A. Overheidsgeld mag alleen risicomijdend worden belegd. Dit betekent dat de periode van het 
beleggen eindig is en dat de hoofdsom op een vooraf vast te stellen einddatum gegarandeerd wordt 
terugontvangen. Concreet betekent dit dat er belegd wordt op deposito- en spaarrekeningen of in 
obligatieparticipaties. 

 
B. Voor private middelen geldt dit niet voor zover het karakter van deze overige middelen uit de 

administratie blijkt. In het kader van de RJ660 wordt een deel van het eigen vermogen als 
privaat aangemerkt. Hierop is het Treasurystatuut onverkort van toepassing. Dit betekent dat 
dit deel van het Treasurybeleid ook van toepassing is op de financieringen en beleggingen van 
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.  

 
3. Belegging van tijdelijke overschotten worden dusdanig gestructureerd dat de vrijval aansluit bij de 

financieringsbehoefte. 
 

4. Beleggingen vinden plaats bij financiële instellingen, gevestigd in een lidstaat met minstens een 
single A-rating, afgegeven bij tenminste twee van de drie ratingbureau’s Moody’s, Standard and 
Poor’s en Fitch.  

 
5. Er vindt geen belegging plaats in aandelen of daarvan afgeleide derivaten, achtergestelde 

spaarrekeningen en deposito’s. 
 

6. Het gelijktijdig aantrekken en uitzetten van geld is niet toegestaan met uitzondering van 
optimalisering van het renterisico. 

 
7. Zie ook artikel 6. Beleggingen van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. 
 
5.2.3. Corporate finance – participaties 
 
1. In het kader van de onderwijstaken vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs kan ROC 

Friese Poort deelnemen in participaties of rechtspersonen om specifieke taken uit te voeren. 
Hiervoor is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist, indien ROC Friese Poort zich borg 
dan wel hoofdelijk medeschuldenaar stelt. In alle andere gevallen kan alleen het College van 
Bestuur besluiten tot deelname in participaties of andere rechtspersonen. 

 
2. Bij deelnemingen of participaties wordt geen rijkssubsidie aangewend ter financiering. De bijdragen 

kunnen ten hoogste dat deel van het eigen vermogen van ROC Friese Poort betreffen, dat is 
opgebouwd met gelden, niet zijnde rijkssubsidies. 

 
3. Aan deelnemingen kunnen financieringen worden verstrekt indien deze van toepassing is voor de 

uitvoering van de wettelijke taak van de instelling en binnen het doel van de organisatie past. De 
financiering dient met voldoende zekerheden te zijn omgeven, dusdanig dat het niet mag leiden tot 
een vermindering van, dan wel aanwending van, de rijksbijdrage.    
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5.3. Netwerken 
 
1. Het onderhouden van de financiële contacten vindt plaats om de naam van ROC Friese Poort onder 

de aandacht te houden van financiële marktpartijen. Bovendien worden relaties tot stand gebracht 
en onderhouden om de meest gunstige condities te verkrijgen. 

 
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor de relatie met de 

huisbankier ten behoeve van het cashmanagement alsmede de corporate finance. In de praktijk zijn 
de lopende contacten ten behoeve van de uitvoering gedelegeerd aan de controller. 

 
3. De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor de relatie met de financiële 

instelling van de vestiging betreffende het cashmanagement. In de praktijk zijn de lopende 
contacten ten behoeve van de uitvoering gedelegeerd aan het hoofd Administratie van de vestiging. 

 
4. Kredietfaciliteiten en andere financiële faciliteiten dienen door het College van Bestuur te worden 

goedgekeurd.  
 
 
6. Organisatie en procedures 

 
1. De taken en (verantwoordelijkheden) van de treasuryfunctie zijn verspreid over meerdere organen 

en functionarissen in de organisatie. De diversiteit aan werkzaamheden, omvang en structuur van 
de organisatie en de benodigde functiescheiding maken het ondoenlijk om dit bij 1 functionaris 
onder te brengen. De uitwerking in dit hoofdstuk richt zich dan ook op meerdere functionarissen.  

 
2. De belangrijkste verantwoordelijkheden en taken zijn als volgt verdeeld: 

 
• De Raad van Toezicht keurt het Treasurystatuut goed. Jaarlijks wordt de begroting (invulling 

van het te voeren treasurybeleid) en het jaarverslag (verantwoording van het uitgevoerde 
treasurybeleid) goedgekeurd. De auditcommissie ontvangt het verslag van de 
Treasurycommissie. 

• Het College van bestuur stelt het treasurystatuut vast, alsmede het uit te voeren treasurybeleid 
voor het komende begrotingsjaar en de verantwoording daarvan in het jaarverslag. Tevens ligt 
de besluitvorming van corporate finance bij het College van bestuur tot bepaalde 
maximumbedragen en instrumenten (zie par. 5.2.1.).   

• De Treasurycommissie bespreekt aan de hand van liquiditeitsprognoses minimaal twee keer 
per jaar de financiële situatie, alsmede het rentemanagement en de financiering. De 
Treasurycommissie adviseert het College van bestuur in haar besluitvorming. De 
Treasurycommissie bestaat uit een lid College van bestuur, controller en een hoofd 
Administratie. Periodiek zal de Treasurycommissie zich laten adviseren door een extern bureau. 

• De controller stelt jaarlijks het treasurybeleid voor corporate finance op en bespreekt dit in de 
Treasurycommissie. Dit bestaat uit het treasuryplan gebaseerd op de liquiditeitsprognose.   

• De financieel medewerker centrale diensten bewaakt dagelijks de rekening-courant posities, 
beheert de financiële rekeningen en doet voorstellen voor renteoptimalisatie. 

• De vestigingsdirecteur c.q. het hoofd Administratie is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het dagelijks cashmanagement van de vestiging. Dit is beperkt tot het uitvoeren van 
betalingen en ontvangsten. 

 
3. In de werkzaamheden is op de volgende wijze functiescheiding aangebracht tussen besluiten (a), 

uitvoeren (b), registreren (c) en controleren (d): 
 

a. De besluitvorming aangaande het treasurybeleid berust bij het College van Bestuur. Dit geldt 
voor de corporate finance (autorisatie van derivaten, leningen en beleggingen), het 
overkoepelend cashmanagement en deelname in participaties. De beleidsvoorbereiding berust 
bij de Treasurycommissie en de financiële staf (controller/platform administratie).  

b. De uitvoering van de dagelijkse betalingen kunnen door het College van bestuur worden 
gedelegeerd aan daartoe bevoegde functionarissen (controller voor centrale diensten en 
vestigingsdirecteur en/of hoofd Administratie voor de vestiging).   
Een derivaat, lening of belegging wordt getekend door het College van bestuur.   
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c. De financiële administratie op vestigingen en bij centrale diensten vervult de registrerende 
functie door alle financiële transacties direct vast te leggen en ontleent hieraan informatie voor 
periodieke verslaglegging aan het management. Tevens vervult zij de bewaarfunctie, daar waar 
nog sprake is van kasgelden. 

d. De controller toetst de besluitvorming en uitvoering aan het Treasurystatuut en rapporteert aan 
de Treasurycommissie en in het jaarverslag. De afdeling Planning & Control controleert in het 
kader van de reguliere rapportages de werking van de administratieve organisatie. Bovendien 
controleert de externe accountant aan de hand van de financiële administratie of de opzet en 
de werking van de administratieve organisatie en de daarin verankerde maatregelen van interne 
controle. Naleving van richtlijnen en regels worden in de controle betrokken voor zover van 
belang voor het beeld van de jaarrekening of accountantsverklaring. De externe accountant 
rapporteert aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.  

 
 
 
 
4. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden verduidelijkt in onderstaande matrix. 
 
 
Matrix taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
 
 Besluiten / 

goedkeuren 
 

Uitvoeren Registreren / 
bewaren 

Controleren 

Statuut College van 
Bestuur / Raad 
van Toezicht 

- - Controller 

Rentevisie College van 
Bestuur 

Treasury 
commissie 

- Treasurycommissie 

Corporate finance * 1 College van 
Bestuur / Raad 
van Toezicht 

College van 
Bestuur 

Financiële 
Administratie 

Planning & Control 
Externe accountant 

Cashmanagement * 2 College van 
Bestuur 

Controller/Hoofd 
Administratie/ 

Vestigingsdirecteur 

Financiële 
Administratie 

Planning & Control 
Externe accountant 

 
*1 De limieten voor besluitvorming en goedkeuring staan in het bestuursreglement en reglement 
directieraad. 
* 2 De limieten voor besluitvorming, goedkeuring en uitvoering staan in het procuratiereglement van 
ROC Friese Poort. 
 
 
8. Informatievoorziening 
 
Jaarlijks wordt in de begroting het geplande Treasurybeleid opgenomen. In het jaarverslag wordt van 
het uitgevoerde beleid verslag gedaan. Dit betreft de uitvoering ten aanzien van het beleggen, leningen 
en derivaten. 
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Bijlage 9: Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering 
 
 
 
Uitwerking artikel 17 lid 2 
 
2. Er is een bestuurders-en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. De 

verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen als bijlage 9. 
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Inhoudsopgave 
 
I  Algemeen 
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Definities artikel 3 
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III Uitsluitingen 
IV Schade 
V Premie en voorwaarden 
Premiebetaling artikel 4 
Wijziging van premie en voorwaarden artikel 5 
VI Duur en einde van de verzekering 
Duur en einde van de verzekering artikel 6 
VII (Informatie)verplichtingen van verzekeringnemer 
en/of verzekerde 
VIII  Overige bepalingen 
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Van de termen die cursief zijn weergegeven is een definitie 
opgenomen. 
 
 
I ALGEMEEN 
 
1  GRONDSLAG 
Deze verzekering is gebaseerd op het door verzekeringnemer en/of 
verzekerde volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende 
vragenformulier en/of de daarbij verstrekte gegevens alsmede de 
tijdens de contracttermijn door verzekeringnemer en/of verzekerde 
verstrekte gegevens. 

 
2 ONZEKERHEIDSVEREISTE 
Deze verzekering beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid zoals bedoeld in 
artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een 
derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraars 
respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is 
van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van 
de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde 
respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop 
van omstandigheden nog zou ontstaan. 
 
3  DEFINITIES 
3.1 Atoomkernreacties 
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, 
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 
3.2  Bereddingskosten 
De kosten van maatregelen die door of vanwege verzekeringnemer of een 
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien 
gevallen – (een verzekerde aansprakelijk zou zijn en) de verzekering 
dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van 
maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij 
het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. 
3.3 Contractjaar  
Elke periode van 12 maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum van 
de verzekering en elke afzonderlijke daarop aansluitende verlenging 
voor een periode van 12 maanden. Indien een periode te rekenen 
vanaf de ingangsdatum tot de verlengingsdatum of vanaf een 
verlengingsdatum tot de datum van beëindiging van de verzekering 
korter is dan 12 maanden, dan wordt een dergelijke periode ook als 
één contractjaar beschouwd. Bij een contracttermijn korter dan 12 
maanden wordt het contractjaar beschouwd gelijk te zijn aan de 
contracttermijn. 

3.4 Contracttermijn 
De periode aanvangende op de ingangsdatum van de verzekering tot 
de contractvervaldatum. 
3.5 Contractvervaldatum 
De datum waarop de verzekering eindigt. 
3.6 Eigen risico 
Het op het polisblad vermelde bedrag dat in geval van schade voor 
rekening van verzekerde blijft. 
3.7  Franchise 
Het op het polisblad vermelde bedrag waaronder schade niet wordt 
vergoed. 
3.8 Milieuaantasting 
Uitstoot, lozing, doorsijpeling, het loslaten of de ontsnapping van enige 
vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die een prikkelende 
werking en/of besmettende en/of bederf veroorzakende en/of 
verontreinigende werking heeft in of op de bodem, lucht, het 
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 
3.9 Molest 
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer en muiterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst, die 
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 
bij de Griffie van de Rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd 
onder nummer 136/1981. 
3.10  Verzekeraars 
De maatschappijen die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder 
voor het door of namens haar geaccepteerde aandeel. 
3.11  Verzekerde 
Degene die als zodanig op het polisblad en/of in de bijzondere 
voorwaarden is vermeld. 
3.12  Verzekeringnemer 
Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld en met wie 
verzekeraars deze verzekering zijn aangegaan. 
 
 
II OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING  
 
De dekking is omschreven op het polisblad en/of in Hoofdstuk II van de 
bijzondere voorwaarden. 
 
 
III UITSLUITINGEN  
 
De uitsluitingen zijn omschreven op het polisblad en/of in Hoofdstuk III 
van de bijzondere voorwaarden. 
 
 
IV SCHADE  
 
Schade is omschreven op het polisblad en/of in Hoofdstuk IV van de 
bijzondere voorwaarden. 
 
 
V PREMIE EN VOORWAARDEN 
 
4 PREMIEBETALING 
4.1 Aanvangspremie 
De aanvangspremie, kosten en assurantiebelasting zijn per de 
ingangsdatum dan wel per de wijzigingsdatum van de verzekering 
verschuldigd. Verzekeringnemer is verplicht de volledige aanvangs-
premie, kosten en assurantiebelasting uiterlijk binnen 30 dagen na 
dagtekening van de premienota te voldoen. Indien verzekeringnemer 
deze verplichting niet nakomt wordt, zonder dat een nadere ingebreke-
stelling door verzekeraars is vereist, de dekking de 31e dag na 
dagtekening van de premienota geschorst. Verzekeringnemer blijft 
verplicht de volledige premie, kosten en assurantiebelasting aan 
verzekeraars te voldoen. 
4.1.1  Weigering tot betalen 
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, kosten en 
assurantiebelasting weigert te betalen, wordt de dekking direct 
ingaande geschorst. 
4.2 Vervolgpremie  
De vervolgpremie, kosten en assurantiebelasting zijn, tenzij anders 
overeengekomen, per de op het polisblad genoemde premie-
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vervaldatum, dan wel per de datum die op de premienota is vermeld, 
verschuldigd. Verzekeringnemer is verplicht de volledige 
vervolgpremie, kosten en assurantiebelasting op de premie-
vervaldatum dan wel per de datum die op de premienota is vermeld te 
hebben voldaan. Indien verzekeringnemer ook na aanmaning deze 
verplichting niet nakomt, wordt de dekking geschorst met inachtneming 
van een termijn van 14 dagen aanvangende de dag na aanmaning. 
Verzekeringnemer blijft verplicht de volledige premie, kosten en 
assurantiebelasting aan verzekeraars te voldoen. 
4.2.1  Weigering tot betalen 
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie, kosten en 
assurantiebelasting weigert te betalen, wordt de dekking zonder dat 
een nadere ingebrekestelling door verzekeraars is vereist, direct 
ingaande geschorst.   
4.3  De consequenties van de in artikel 4.1 en 4.2 bedoelde 
schorsing van dekking wordt omschreven in de bijzondere 
voorwaarden. 
4.4  De dekking zal worden hersteld de dag na de dag waarop 
verzekeraars het verschuldigde bedrag voor het geheel hebben 
ontvangen zoals omschreven in de bijzondere voorwaarden. In geval 
van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in 
kracht wordt hersteld nadat alle onbetaalde en verschuldigde termijnen 
zijn voldaan. 
4.5 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die 
verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de 
verzekering verschuldigd is. 
4.6  Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die 
verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering 
verschuldigd is, alsmede de premie die verzekeringnemer in geval van 
naverrekening als suppletiepremie verschuldigd is. 
4.7 Ingeval van wanbetaling van de premie, kosten en 
assurantiebelasting komen alle gemaakte incassokosten en wettelijke 
rente, zowel in als buiten rechte, ten laste van de verzekeringnemer. 
 
5 WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN 
5.1 Verzekeraars hebben het recht de premie en/of voorwaarden 
van bepaalde groepen verzekeringen te wijzigen. Behoort deze 
verzekering tot die groep, dan zijn verzekeraars gerechtigd de premie 
en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging 
aan te passen en wel op een door hen te bepalen datum. 
Verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt 
geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen één maand na 
ontvangst van de kennisgeving schriftelijk heeft opgezegd. In dit laatste 
geval eindigt de verzekering op de datum die in de mededeling door 
verzekeraars is genoemd. 
5.2 De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door 
verzekeringnemer geldt niet indien: 
a.  de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit 
wettelijke regelingen of bepalingen; 
b.  de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende 
dekking inhoudt; 
c.  de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder 
premieverhoging inhoudt; 
d.  de wijziging verband houdt met voor verzekeraars bindende  
(gedrags)regels die in de verzekeringsbranche in het kader van  
zelfregulering tot stand zijn gekomen.   
 
 
VI  DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 
 
6 DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 
6.1 De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde 
contracttermijn en vangt aan om 00.00 uur en eindigt om 00.00 uur op 
de betreffende ingangsdatum en contractvervaldatum, tenzij in de 
bijzondere voorwaarden anders is vermeld.  
6.2  De verzekering wordt per de contractvervaldatum verlengd voor 
de op het polisblad genoemde periode dan wel de door 
verzekeringnemer en verzekeraars overeengekomen periode, indien 
en voor zover dit nadrukkelijk is overeengekomen, tenzij de 
verzekering twee maanden voor die datum door verzekeraars en/of 
verzekeringnemer schriftelijk is opgezegd.  
6.3 Indien de verzekering, na afloop van de geldende 
contracttermijn, stilzwijgend wordt verlengd, dan wordt deze steeds 
verlengd voor een periode van maximaal 12 maanden.  
6.4  Indien verzekeringnemer in gebreke is de volledige premie, 
kosten en assurantiebelasting te betalen, hebben verzekeraars het 
recht de verzekering tussentijds op te zeggen, met inachtneming van 
een opzegtermijn van twee maanden. 
6.5  De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door 
verzekeraars binnen twee maanden na de ontdekking dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft 
gehandeld met het opzet verzekeraars te misleiden dan wel 
verzekeraars de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken 
niet zouden hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum. 

VII (INFORMATIE)VERPLICHTINGEN VAN 
VERZEKERINGNEMER EN/OF VERZEKERDE 
 
De (informatie)verplichtingen van verzekeringnemer en/of verzekerde 
zijn omschreven op het polisblad en/of in Hoofdstuk VII van de 
bijzondere voorwaarden. 
 
 
VIII OVERIGE BEPALINGEN 
 
7 GESCHILLEN 
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen die uit deze overeenkomst en de uitvoering daarvan 
mochten voortvloeien, worden ter beslechting voorgelegd aan de 
bevoegde sector van de Rechtbank te Rotterdam, die in eerste 
instantie bij uitsluiting bevoegd is over dergelijke geschillen te 
oordelen. 
 
8 KLACHTENBEHANDELING 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en 
uitvoering van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de 
Afdeling Klachtenbehandeling HDI: 
Postbus 925 
3000 AX  Rotterdam  
Tel: 010 – 403 6 100 
Website: www.hdi.global 
 
Indien verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf (of een rechtspersoon, 
waarvan de doelstelling is gericht op het particuliere belang van 
bestuurders en/of deelnemers c.q. leden) dan kan zij zich - wanneer zij 
het oordeel van verzekeraars niet bevredigend vindt - wenden tot de: 
 
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
Postbus 93257 
2509 AG  Den Haag 
Tel: 070 - 333 8 999 
Website: www.kifid.nl 
 
De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening beslist over 
de ontvankelijkheid en de wijze van afhandeling van de klacht. 
Wanneer verzekeringnemer geen gebruik wil of kan maken van deze 
klachtenbehandelingsmogelijkheden kan verzekeringnemer het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter. 
 
9 MEDEDELINGEN 
Alle mededelingen van verzekeraars en verzekeringnemer onderling 
kunnen geschieden via de op het polisblad genoemde bemiddelaar in 
verzekeringen. Mededelingen van verzekeraars rechtstreeks aan 
verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan het laatste door 
verzekeringnemer, al dan niet via de bemiddelaar in verzekeringen, 
aan verzekeraars opgegeven adres. 
 
10 PERSOONSGEGEVENS 
HDI verwerkt persoonsgegevens. HDI heeft deze gegevens nodig in 
het kader van het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst 
en in het kader van de verdere uitvoering die HDI geeft aan de 
verzekeringsovereenkomst (zoals: risico-inspectie, premie-incasso en 
schadebehandeling) Daarnaast vindt de verwerking plaats om te 
voldoen aan wet- en regelgeving en om gerechtvaardigde belangen 
van HDI en derden (zoals: marketingdoeleinden, bestrijding van 
verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit, 
strategische analyses) te kunnen behartigen. HDI kan ook bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verwerken.  
 
Persoonsgegevens die HDI van u verkrijgt kunnen in het kader van de 
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en/of ten behoeve van 
onze dienstverlening worden verstrekt aan derden (zoals: experts, 
schadeherstel- en bergingsbedrijven, arbo-artsen, onderzoeksbureaus, 
dienstverleners, toezichthouders, politie en justitie). 
 
Voorts kan HDI in verband met een verantwoord acceptatiebeleid uw 
persoonsgegevens doorgeven aan en raadplegen bij de Stichting CIS 
te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en 
verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit 
tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van 
toepassing. Zie ook www.stichtingcis.nl. Op de verwerking van uw 
persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Verzekeraars van toepassing. Een brochure van deze gedragscode 
kunt u opvragen bij HDI. De volledige tekst van de gedragscode kunt u 
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars 
www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het 
Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.) 
 
 

http://www.stichtingcis.nl/
http://www.verzekeraars.nl/
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U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoons-
gegevens die HDI van u heeft verwerkt. Onder bepaalde voorwaarden 
kunt u HDI verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te laten 
aanvullen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om in 
bepaalde gevallen de verwerking te beperken. De door u aan HDI 
verstrekte persoonsgegevens kunt u in bepaalde gevallen in een 
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen.  
 
Verdere informatie over de persoonsgegevens die HDI verwerkt, de 
doelstellingen en juridische grondslag voor de gegevensverwerking, de 
categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, uw rechten 
onder AVG, de wijze waarop u deze kunt uitoefenen en bij wie u een 
klacht kunt indienen, kunt u nalezen in de folder ‘Hoe gaan wij om met 
uw persoonsgegevens’. Deze kunt u raadplegen via de website van 
HDI Global se op www.hdi.global of opvragen bij HDI. 
 
Deze verzekering wordt u door HDI Global SE, the Netherlands 
(Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam) aangeboden in volmacht van HDI 
Global Specialty SE. Ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens door HDI Global SE, the Netherlands treedt zij op 
als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.   
Toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens door HDI 
Global SE, the Netherlands is de Autoriteit Persoonsgegevens, 
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Klachten over de verwerking van 
uw persoonsgegevens kunt u indienen bij HDI. Bent u het niet eens 
met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u een klacht 
indienen bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(“Kifid”), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of bij de toezichthouder.  
In het kader van deze verzekering kunnen persoonsgegevens tevens 
worden verwerkt door HDI Global Specialty SE. HDI Global Specialty 
SE treedt ten aanzien van haar verwerkingen op als 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Toezichthouder 
op de verwerking van persoonsgegevens door HDI Global Specialty 
SE is die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, 
Hannover, Duitsland (www.lfd.niedersachsen.de). 
 
11 VOORRANGSREGEL 
Deze algemene voorwaarden zijn op iedere gesloten verzekering van 
toepassing en vormen een geheel met de bijzondere, per verzekering 
geldende voorwaarden. De voorrangsregel is op deze verzekering van 
toepassing, hetgeen betekent dat de clausules voorgaan op de 
bijzondere voorwaarden en dat de bijzondere voorwaarden voorgaan 
op de algemene voorwaarden. 
 
12 INBREUK OP HANDELS- EN/OF ECONOMISCHE SANCTIES 
Verzekeraars zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te 
bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen 
op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars 
verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een 
schadeloosstelling uit te keren. De bijzondere voorwaarden kunnen 
aanvullende dan wel branche specifieke sanctiebepalingen bevatten.  
 
13 TERRORISMEDEKKING 
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT) 
 
Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting 
en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter 
voorbereiding daarvan, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk 
te noemen het “terrorismerisico”, is de schadevergoeding/dekking 
beperkt tot de uitkering zoals omschreven in artikel 13.1, 13.2 en 13.3.  
 
De afwikkeling van een schademelding op grond van het 
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het van toepassing 
zijnde Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Het 
Protocol is te downloaden via www.terrorismeverzekerd.nl. 

 
De tekst van artikel 13.1, 13.2 en 13.3 is door het Verbond van 
Verzekeraars in Nederland ontwikkeld en geadviseerd en is 
gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de 
Kamer van Koophandel Amsterdam. De tekst is te downloaden via 
www.terrorismeverzekerd.nl. 
 
Artikel 13.1 Begripsomschrijvingen 
 
In artikel 13 wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder:  
 
13.1.1 Terrorisme: 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het 
kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel 
toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of 
een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende 
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de 
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade 
aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden 

aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan 
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met 
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische 
doelen te verwezenlijken. 
 
13.1.2 Kwaadwillige besmetting: 
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op 
het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) 
verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun 
(in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking 
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood 
tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of 
schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins 
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat 
het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is 
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke 
en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.  
 
13.1.3 Preventieve maatregelen: 
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen 
maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of 
kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft 
verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 
 
13.1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT): 
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte 
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit 
hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland 
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de 
verwezenlijking van de in artikel 13.1.1, 13.1.2 en 13.1.3 omschreven 
risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 
 
13.1.5 Verzekeringsovereenkomsten: 
a.  Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder “staat waar het risico 
is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op 
in Nederland gelegen risico's. 
b.  Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met 
een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, 
indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering 
betrekking heeft. 
c.  Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover 
gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in 
Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de 
in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de 
verzekering betrekking heeft. 
13.1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars: 
Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de 
Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het 
verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 
 
Artikel 13.2 Begrenzing van de dekking voor het 
terrorismerisico 
 
13.2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 
13.1.1, 13.1.2 en 13.1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de 
grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor 
gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt 
met: 
a.  terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; 
b.  handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, 
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; 
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de 
uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar 
ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt 
tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die 
aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico 
bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw 
vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken 
verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij 
levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde 
vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel 
toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken 
verzekering. 
 
13.2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor 
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. 
Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en 
geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een 
eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk 
verschijnende dagbladen. 
 
13.2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel 
bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: 

http://www.hdi.global/
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a.  schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 
b.  gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de 
inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per 
jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden 
uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in 
artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. 
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie 
verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer 
verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door 
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de 
bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. 
Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door 
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter 
afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het 
risicoadres is gelegen. 
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en 
vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in 
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle 
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een 
verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende 
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 
 
Artikel 13.3 Uitkeringsprotocol NHT 
 
13.3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van 
toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het 
Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is 
de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding 
of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan 
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen 
beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking 
biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over 
voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd 
overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan 
de verzekeraar te doen. 
 
13.3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 
van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een 
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt 
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico 
moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig 
voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens 
verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering 
gerechtigden. 
 
13.3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar  heeft medegedeeld 
welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een 
vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de 
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 13.3.1 
bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak 
maken. 
 
13.3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 
16 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op 
schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar 
nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft 
vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in 
de zin van artikel 13 wordt beschouwd. 
 
Artikel 13.4  Uitsluiting 
Van deze verzekering is uitgesloten alle overige schade veroorzaakt 
door, als gevolg van en/of verband houdende met het terrorismerisico. 
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I DEFINITIES 
 
1. DEFINITIES 
1.1 Aanspraak 
Een vordering tot vergoeding van schade en/of een civiele, bestuurs-
rechtelijke of arbitrale procedure, welke tegen een verzekerde is inge-
steld op grond van een voorval. 
Meerdere aanspraken in verband met een voorval worden als één 
aanspraak beschouwd en worden geacht te zijn ingesteld op het 
moment van de eerste aanspraak uit de reeks. 
1.2  Derden 
Iedereen, met uitzondering van de aangesproken verzekerde.  
1.3  Dochtermaatschappijen 
1.3.1  De rechtspersonen, waarover verzekeringnemer op de in-
gangsdatum van de verzekering zeggenschap heeft. 
1.3.2  De nieuw verworven en nieuw opgerichte rechtspersonen, 
waarover verzekeringnemer gedurende de contracttermijn zeggen-
schap verkrijgt. Nieuw verworven/opgerichte dochtermaatschappijen, 
dienen door verzekeraars te worden geaccepteerd, alvorens zij onder 
de verzekering kunnen worden opgenomen, indien: 
a het balanstotaal in Euro’s groter is dan 35% van het geconsoli-

deerde balanstotaal in Euro’s van verzekeringnemer; 
b deze is gevestigd in de VS en/of Canada; 
c het een financiële instelling betreft. 
1.3.3  De rechtspersonen, waarover verzekeringnemer gedurende 
de contracttermijn zeggenschap verliest. 
1.3.4  Andere, mede in de verzekering als dochtermaatschappij 
opgenomen rechtspersonen door vermelding als zodanig op het clau-
suleblad. 
1.4 Externe rechtspersoon 
1.4.1  Rechtspersonen, anders dan dochtermaatschappijen, waar-
van verzekeringnemer (direct of indirect) aandelen bezit, heeft bezeten 
of verwerft en waarin een verzekerde op schriftelijk verzoek van de 
groep als bestuurder of commissaris is, was of wordt benoemd. 
1.4.2  Verenigingen, stichtingen en coöperaties waarin verzekerde 
op schriftelijk verzoek van de groep als bestuurder of commissaris is, 
was of wordt benoemd.  
1.4.3  Onder externe rechtspersonen zijn niet begrepen: 
a rechtspersonen met een beursnotering; 
b rechtspersonen gevestigd in de VS en/of Canada; 
c financiële instellingen; 
d rechtspersonen met als doel een beschermingsconstructie; 
e rechtspersonen, waarvan Amerikaanse certificaten van Neder-

landse of andere niet-Amerikaanse aandelen zijn of worden uit-
gegeven. 

1.5  Extra kosten 
De redelijke extra kosten die op verzoek of met toestemming van 
verzekeraars door verzekerden zelf zijn gemaakt om op verzoek van 
verzekeraars assistentie bij verweer tegen een aanspraak te verlenen.  
1.6 Financiële instelling 

Een instelling die voornamelijk financiële diensten verleent van uiteen-
lopende aard, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot: 
a een bank; 
b een beleggingsinstelling of –fonds; 
c een vermogensbeheerder; 
d een participatiemaatschappij of fonds; 
e een kredietinstelling; 
f een clearinginstelling; 
g een verzekeringsmaatschappij; 
h een pensioenfonds. 
1.7 Groep 
Verzekeringnemer en/of haar dochtermaatschappijen. Deze dienen 
rechtspersoonlijkheid naar het recht van het land van vestiging te 
bezitten. 
1.8 Immateriële schade  
Leed, pijn en gederfde levensvreugde. 
1.9  Kosten van onderzoek 
De redelijke kosten van verweer die op verzoek of met toestemming 
van verzekeraars worden gemaakt anders dan tegen een aanspraak 
van derden in een strafrechtelijke, of bestuursrechtelijke procedure, 
hieronder begrepen een enquêteprocedure, alsmede in een procedure 
van toezichthoudende aard. Een en ander indien en voor zover (de 
uitkomst van) een dergelijke procedure naar het oordeel van verzeke-
raars mede bepalend is voor een verzekerd belang onder de verzeke-
ring. 
1.10  Kosten van verweer  
De redelijke kosten die op verzoek van of met toestemming van verze-
keraars worden gemaakt in verband met het voeren van verweer tegen 
aanspraken van derden, ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip 
van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden 
veroordeeld. 
1.11 Managementvennootschap 
Onder managementvennootschap wordt verstaan de besloten ven-
nootschap van een natuurlijk persoon die is opgericht met, conform de 
statutaire bepalingen, als enig doel het besturen bij verzekeringnemer. 
1.12 Materiële wijziging 
Een van de volgende gebeurtenissen:  
a een ander dan voorheen heeft de zeggenschap over verzeke-

ringnemer; 
b fusie van verzekeringnemer met een andere rechtspersoon dan 

een dochtermaatschappij of een externe rechtspersoon; 
c het openbaar aanbieden of laten noteren van aandelen of (ande-

re) effecten door verzekeringnemer of een dochtermaatschappij; 
d het – al dan niet met medewerking van verzekeringnemer of een 

dochtermaatschappij - (laten) uitgeven van Amerikaanse certifi-
caten van Nederlandse of andere niet-Amerikaanse aandelen 
van verzekeringnemer of een dochtermaatschappij, die in Ameri-
ka worden verhandeld; 

e de beëindiging van de verzekeringnemer door faillissement of 
door uitschrijving van verzekeringnemer uit het Handelsregister 
van de KvK. 

1.13 Omstandigheid 
Een of meerdere feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak 
kan worden afgeleid. Als zodanig worden uitsluitend beschouwd feiten 
ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan mededelen uit welk 
voorval de aanspraak kan voortvloeien en van wie de aanspraak kan 
worden verwacht. 
1.14 Personenschade  
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de 
dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade. 
1.15 Rehabilitatiekosten 
De naar het oordeel van verzekeraars redelijke honoraria en uitgaven 
voor externe public relations die verzekerde met de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van verzekeraars maakt, teneinde reputatie-
schade van verzekerde te verminderen of te voorkomen, voor zover 
die verband houdt met een gedekte aanspraak en voor zover die 
schade volgens objectieve maatstaven volgt uit rapportage in de media 
of door publicatie door derden, niet zijnde andere verzekerden, de 
groep of een externe rechtspersoon. 
1.16 Schade  
1.16.1 het bedrag waarvoor verzekerde (wettelijk) aansprakelijk is 
als gevolg van een aanspraak; 
1.16.2 wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel 
van de hoofdsom van een aanspraak; 
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1.16.3 het bedrag dat een verzekerde, met instemming van verzeke-
raars, op grond van een overeenkomst aan een derde dient te betalen 
(schikking); 
1.16.4 kosten van verweer. 
1.17 Verzekerden 
1.17.1 Bestuurders (uitvoerend en niet uitvoerend) 
Alle natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn of 
waren benoemd tot leden van het orgaan, dat, onder welke benaming 
ook, is belast met de taak van besturen bij de groep. Tevens worden 
als bestuurder aangemerkt alle natuurlijke personen die krachtens 
enige bepaling der statuten of krachtens besluit van de algemene 
vergadering van aandeelhouders bij de groep daden van bestuur 
verricht(t)en. 
1.17.2  Bestuurder managementvennootschap 
Een natuurlijke persoon in de hoedanigheid van statutair benoemd 
bestuurder van een managementvennootschap, indien en voor zover 
de managementvennootschap is benoemd als statutair bestuurder bij 
verzekeringnemer en als zodanig handelt.  
1.17.3 Medebeleidsbepalers 
Alle natuurlijke personen, die het beleid van de groep (mede)bepalen 
of (mede) hebben bepaald als waren zij bestuurders. 
1.17.4 Vereffenaars 
Alle natuurlijke personen, niet door een rechter benoemd, die op 
statutair voorgeschreven wijze als vereffenaar optreden of hebben 
opgetreden voor de groep. 
1.17.5 Commissarissen 
Alle natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn of 
waren benoemd tot leden van het orgaan van de groep, dat, onder 
welke benaming ook, is belast met de taak van toezicht houden op het 
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de 
groep en het bestuur met raad terzijde staat. 
1.18  Voorval 
Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit. Voorvallen 
die voortvloeien uit één en dezelfde oorzaak, uit elkaar voortvloeien of 
anderszins met elkaar verband houden, worden als één voorval be-
schouwd en geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van het 
eerste voorval uit de reeks. 
1.19  Werknemersaanspraken 
Aanspraken ingesteld door huidige, voormalige en/of potentiële toe-
komstige werknemers voortvloeiende uit: 
a onrechtmatig ontslag; 
b arbeidscontractbreuk; 
c discriminatie; 
d aanranding;  
e seksuele intimidatie; 
f ongelijke behandeling; 
g ondeugdelijke personeelsbeleid. 
1.20 Zaakschade 
Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontrei-
nigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden 
van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende scha-
de. 
1.21 Zeggenschap 
Indien verzekeringnemer (in)direct, al dan niet op basis van een over-
eenkomst met andere stemgerechtigden: 
a meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van 

aandeelhouders bezit of; 
b meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van 

aandeelhouders kan uitoefenen of; 
c het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of van 

de commissarissen te benoemen en/of af te laten treden. 
 
 
II  OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
 
2 OMVANG VAN DE DEKKING 
2.1  
Verzekerd is de schade als gevolg van een aanspraak van een derde 
tegen verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, 
medebeleidsbepaler, en/of vereffenaar van de groep. 
2.2  
2.2.1  Verzekeraars vergoeden de schade, per aanspraak en per 
contractjaar, tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerd 
bedrag. 
2.2.2  Schade zal worden vergoed totdat verzekeraars het stand-
punt hebben ingenomen dat de aanspraak niet is gedekt of dat een 
uitsluiting van kracht is en dit standpunt schriftelijk aan verzekeringne-
mer en/of verzekerde(n) kenbaar hebben gemaakt. 
2.3 
2.3.1  Schade wordt vergoed aan verzekerde, behalve voor zover 
verzekerde schadeloos is gesteld door de groep of de externe rechts-
persoon. 
2.3.2  Verzekeraars kunnen schade vergoeden aan de groep of 
externe rechtspersoon indien en voor zover deze de verzekerde zelf 
schadeloos heeft gesteld en voor zover dit wettelijk was vereist of 
toegestaan.  

2.4   
Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraak voor de eerste maal 
tegen een verzekerde is ingesteld tijdens de contracttermijn en schrif-
telijk aan verzekeraars is gemeld tijdens de contracttermijn of schrifte-
lijk is gemeld binnen drie maanden na beëindiging van de verzekering. 
2.5   
Deze verzekering biedt eveneens dekking voor aanspraken die na de 
beëindiging van de verzekering tegen een verzekerde zijn ingesteld en 
schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld, mits deze aanspraken voort-
vloeien uit omstandigheden die tijdens de contracttermijn schriftelijk 
aan verzekeraars zijn gemeld.  
2.6   
2.6.1  Bepalend voor de vaststelling van de dekkingsomvang, de 
toepasselijke voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen risico’s is 
het moment waarop de aanspraak tegen een verzekerde is ingesteld. 
Voor aanspraken die voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de 
contracttermijn schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld, is bepalend 
het moment waarop de omstandigheid schriftelijk aan verzekeraars is 
gemeld. 
2.6.2  Voor aanspraken die voortvloeien uit omstandigheden die bij 
een verzekerde op de datum van verhoging van het verzekerd bedrag 
bekend waren geldt, in afwijking van artikel 2.6.1, dat bepalend is voor 
de vaststelling van de verzekerde bedragen het moment dat verzeker-
de met de omstandigheid bekend werd. 
2.7  Materiële wijziging 
Bij een materiële wijziging, wordt uitsluitend dekking verleend voor 
schade als gevolg van een aanspraak tegen verzekerde in verband 
met een voorval begaan vóór de datum van de materiële wijziging. 
2.8  Dochtermaatschappijen 
2.8.1  Voor nieuw verworven dochtermaatschappijen wordt dekking 
verleend voor schade als gevolg van een aanspraak tegen verzeker-
den in verband met een voorval begaan ná de datum van verkrijging 
van de zeggenschap.  
2.8.2  Indien de verzekeringnemer tijdens de contracttermijn de 
zeggenschap over een dochtermaatschappij verliest, zal uitsluitend 
dekking worden verleend voor schade als gevolg van een aanspraak 
tegen verzekerden in verband met een voorval begaan vóór de datum 
van verlies van zeggenschap. 
  
3 Dekkingsuitbreidingen 
3.1  Bestuurder/commissaris van een externe rechtspersoon 
Deze verzekering dekt schade als gevolg van een aanspraak tegen 
verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris van 
een externe rechtspersoon.  
3.1.1  Er zal uitsluitend dekking worden verleend voor de schade 
als gevolg van een aanspraak tegen verzekerden in verband met een 
voorval begaan in de periode dat verzekerde benoemd is als bestuur-
der of commissaris van een externe rechtspersoon. 
3.1.2  Op deze dekking is een sublimiet van 25% van het verzekerd 
bedrag met een maximum van EUR 1.000.000,00 per aanspraak en 
per contractjaar van toepassing. Deze sublimiet is onderdeel van en 
geen aanvulling op het verzekerd bedrag. 
3.2  Dekking kosten van verweer boven het verzekerd bedrag 
De verzekeraars vergoeden de kosten van verweer boven het verze-
kerd bedrag, tot een maximum van 25% van het verzekerd bedrag met 
een maximum van EUR 2.500.000,00 per aanspraak en per contract-
jaar. 
3.3  Aanvullende dekking commissarissen 
Voor aanspraken ingesteld tegen verzekerden in hun hoedanigheid als 
commissaris van de groep wordt de schade, zo nodig boven het verze-
kerd bedrag, vergoed tot 25% van het verzekerd bedrag met een 
maximum van EUR 1.000.000,00 per aanspraak en per contractjaar.  
3.4  Uitloopdekking voor gepensioneerde verzekerden 
Indien de functie van een verzekerde tijdens de looptijd van de verze-
kering eindigt als gevolg van ziekte of als gevolg van het bereiken van 
de in de wet of statuten van de groep geregelde leeftijd dan biedt deze 
verzekering dekking, conform artikel 6.4, voor aanspraken die tijdens 
een periode van 10 jaar na de einddatum van de verzekering tegen 
deze verzekerden zijn ingesteld en schriftelijk tijdens die periode aan 
verzekeraars zijn gemeld. Een voorwaarde voor dekking is dat de 
aanspraak betrekking heeft op een voorval begaan voor de dag dat 
zijn/haar functie bij groep is beëindigd. 
3.5  Rechtsopvolgers/wettelijke vertegenwoordigers 
Deze verzekering dekt de schade als gevolg van een aanspraak tegen 
de rechtsopvolgers in geval van overlijden van verzekerden, alsmede 
de schade als gevolg van een aanspraak van wettelijke vertegenwoor-
digers in geval van onbekwaamheid, onvermogendheid of faillissement 
van verzekerden, wanneer de tegen hen ingestelde aanspraak recht-
streeks voortvloeit uit een aanspraak tegen de verzekerden, die gedekt 
is onder deze verzekering, in de hoedanigheid van bestuurder, com-
missaris, medebeleidsbepaler en/of vereffenaar van de groep of exter-
ne rechtspersoon. 
3.6  Echtgenoten/geregistreerde partners 
Deze verzekering dekt de schade als gevolg van een aanspraak tegen 
wettelijke echtgenoten en geregistreerde partners van verzekerden 
wanneer de tegen hen ingestelde aanspraak rechtstreeks voortvloeit 
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uit een aanspraak tegen de verzekerden, die gedekt is onder deze 
verzekering, in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, mede-
beleidsbepaler en/of vereffenaar van de groep of externe rechtsper-
soon. 
3.7 Werknemersaanspraken 
Deze verzekering dekt tevens schade als gevolg van werknemersaan-
spraken jegens verzekerden in de hoedanigheid van bestuurder of 
commissaris.  
3.8 Kosten van verweer zaak- en personenschade 
Onder kosten van verweer zijn begrepen de, op verzoek of met toe-
stemming van verzekeraars, door verzekerden gemaakte kosten van 
verweer teneinde zich te verweren tegen aanspraken die direct ver-
band houden met en/of direct voortvloeien uit zaakschade en/of perso-
nenschade. 
Op deze dekking is een sublimiet van EUR 250.000,00 per aanspraak 
en per contractjaar van toepassing. Deze sublimiet is onderdeel van en 
geen aanvulling op het verzekerd bedrag. 
3.9 Kosten van verweer dwangsommen en boetes 
De, op verzoek of met toestemming van verzekeraars, gemaakte 
kosten van verweer tegen dwangsommen, boetes en soortgelijke 
bepalingen met een afdwingend of bestraffend karakter die zijn opge-
legd aan verzekerden in de hoedanigheid van bestuurder, commissa-
ris, medebeleidsbepaler, en/of vereffenaar van de groep. 
Op deze dekking is een sublimiet van EUR 250.000,00 per aanspraak 
en per contractjaar van toepassing. Deze sublimiet is onderdeel van en 
geen aanvulling op het verzekerd bedrag. 
3.10 Extra kosten 
Deze verzekering vergoedt tevens de extra kosten tot een maximum 
van EUR 250.000,00 per aanspraak en per contractjaar. Deze subli-
miet is onderdeel van en geen aanvulling op het verzekerd bedrag. 
3.11 Bereddingskosten 
Deze verzekering vergoedt tevens de bereddingskosten tot een maxi-
mum van EUR 250.000,00 per aanspraak en per contractjaar. Deze 
sublimiet is onderdeel van en geen aanvulling op het verzekerd be-
drag. 
3.12  Rehabilitatiekosten 
Deze verzekering vergoedt tevens de rehabilitatiekosten tot een maxi-
mum van EUR 250.000,00 per aanspraak en per contractjaar. Deze 
sublimiet is onderdeel van en geen aanvulling op het verzekerd be-
drag. 
3.13 Kosten van onderzoek 
Deze verzekering vergoedt tevens de kosten van onderzoek tot een 
maximum van EUR 250.000,00 per aanspraak en per contractjaar. 
Deze sublimiet is onderdeel van en geen aanvulling op het verzekerd 
bedrag. 
3.14 Kosten milieuaantasting VS en/of Canada 
Deze verzekering vergoedt tevens kosten van verweer, extra kosten, 
bereddingskosten en rehabilitatiekosten die worden gemaakt in ver-
band met een aanspraak die verband houdt met en/of voortvloeit uit 
een milieuaantasting en die is ingesteld in de VS en/of Canada die is 
onderworpen aan het recht van de VS en/of Canada tot een maximum 
van EUR 500.000,00 per aanspraak en per contractjaar. Deze subli-
miet is onderdeel van en geen aanvulling op het verzekerd bedrag. 
3.15  Beslaglegging, bestuursverbod en vrijheidsbeneming  
3.15.1 Deze verzekering dekt de redelijke en noodzakelijke kosten 
van verzekerden teneinde zich te verweren tegen:  
a beslaglegging op goederen van de verzekerden; 
b inbreuk op eigendomsrechten van de verzekerden; 
c vasthouding van de verzekerden of andere inbreuken op de 

bewegingsvrijheid van de bestuurders;  
d een door de rechter of toezichthoudende overheidsinstantie 

opgelegd bestuursverbod. 
3.15.2 Op deze dekking is een sublimiet van EUR 250.000,00 per 
aanspraak en per contractjaar van toepassing. Deze sublimiet is on-
derdeel van en geen aanvulling op het verzekerd bedrag. 
3.15.3 Deze dekking wordt uitsluitend verleend voor kosten die op 
verzoek of met toestemming van verzekeraars worden gemaakt en 
indien de beslaglegging en/of het bestuursverbod en/of vrijheidsbene-
ming direct verband met een tegen de verzekerde ingestelde en naar 
het oordeel van de verzekeraar gedekte aanspraak. 
3.16 Beslaglegging op de verzekering 
3.16.1 In geval van een beslaglegging op deze verzekering vergoe-
den de verzekeraars de kosten van verweer conform artikel 8.6.2. 
3.16.2 Deze verzekering dekt tevens de kosten van verweer van 
verzekerden teneinde zich te verweren tegen een beslaglegging op de 
verzekering. 
3.16.3 De kosten conform artikel 3.16.1 en artikel 3.16.2 worden 
vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag met een maxi-
mum van EUR 1.000.000,00 per aanspraak en per contractjaar. Deze 
kosten zijn geen onderdeel van het verzekerd bedrag. 
3.16.4 De vergoedingen onder artikel 3.2 en artikel 3.16 kunnen 
tezamen nimmer meer bedragen dan 25% van het verzekerd bedrag 
met een maximum van EUR 2.500.000,00 per aanspraak en per con-
tractjaar. 
3.17 Zekerheidsstelling 

3.17.1 Deze verzekering dekt de door verzekerden en/of verzeke-
raars gemaakte kosten voor het stellen van een zekerheid, echter met 
een sublimiet van EUR 50.000,00 per aanspraak en per contractjaar. 
Deze sublimiet is onderdeel van en geen aanvulling op het verzekerd 
bedrag. 
3.17.2 De verzekeraars zullen tevens de benodigde zekerheid 
stellen, echter met een sublimiet van 25% van het verzekerd bedrag en 
een maximum van EUR 500.000,00 per aanspraak en per contractjaar 
van toepassing. Deze sublimiet is onderdeel van en geen aanvulling op 
het verzekerd bedrag. 
3.17.3 Deze dekking wordt uitsluitend verleend indien kosten en de 
zekerheidstelling op verzoek of met toestemming van verzekeraars 
worden gemaakt c.q. gesteld en indien deze direct verband houden 
met een tegen de verzekerde ingestelde en naar het oordeel van de 
verzekeraar gedekte aanspraak. 
3.18 Dekking oprichtingsfase nieuwe dochtermaatschappij 
Verzekerd is de schade als gevolg van een aanspraak tegen verzeker-
de in verband met een voorval begaan tijdens de oprichtingsfase van 
een tijdens de contracttermijn nieuw opgerichte dochtermaatschappij. 
3.19 Automatische dekking nieuw verworven/opgerichte doch-
termaatschappijen 
Deze verzekering biedt dekking voor de in artikel 1.3.2 sub a, niet 
zijnde de in artikel 1.3.2 sub b of in artikel 1.3.2 sub c, genoemde 
nieuw verworven/opgerichte dochtermaatschappij tot en met 60 dagen 
na verwerving/oprichting.  
3.20 Automatische uitlooptermijn 
Indien de verzekering eindigt als gevolg van een materiële wijziging 
dan geldt een automatische uitlooptermijn, conform artikel 5.4, van 5 
jaren vanaf de beëindigingsdatum.  
3.20.1 Voor deze uitloopdekking is geen aanvullende premie ver-
schuldigd. 
3.20.2 Deze dekking wordt uitsluitend verleend indien de materiële 
wijziging minimaal 3 jaar na de ingangsdatum van de onderhavige 
verzekering heeft plaatsgevonden. 
 
4 Rechtsgebied 
Deze verzekering is van toepassing op aanspraken die worden inge-
steld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. 
 
5 UITLOOPREGELING 
5.1 
5.1.1  Voor verzekerde(n) geldt gedurende drie maanden na de 
beëindiging van de onderhavige verzekering, als gevolg van een 
materiële wijziging, een aanbod van verzekeraars tot het, in overeen-
stemming met artikel 5.3, verzekeren van het uitlooprisico voor een 
termijn van maximaal vijf jaren.  
5.1.2  Dit aanbod is van toepassing indien verzekerde(n) geen recht 
heeft (hebben) op de automatische uitloopdekking conform artikel 3.20. 
5.2 
5.2.1  Indien verzekeraars de verzekering, anders dan op grond van 
artikel 4 van de Algemene Voorwaarden en/of anders dan wegens het 
opzet van verzekeringnemer en/of verzekerde(n) verzekeraars te 
misleiden, opzeggen, geldt voor verzekeringnemer en/of verzekerde(n) 
gedurende drie maanden daarop uitsluitend een aanbod van verzeke-
raars tot het verzekeren van het uitlooprisico voor een termijn van 
maximaal vijf jaren. 
5.2.2  Indien verzekeringnemer – anders dan op grond van artikel 
7:929 lid 3 BW – de verzekering opzegt, geldt voor verzekeringnemer 
en/of verzekerde(n) gedurende drie maanden daarop aansluitend een 
aanbod van verzekeraars tot het verzekeren van een uitlooprisico voor 
een termijn van maximaal vijf jaren. 
5.3 Wanneer verzekeringnemer en/of verzekerde(n) van de uitloop-
regeling gebruik wens(t)(en) te maken, dient deze dit schriftelijk binnen 
de genoemde termijn van drie maanden aan verzekeraars mede te 
delen en tevens binnen de gestelde termijn de verschuldigde premie 
voor de gehele uitloopperiode, de eventueel nog openstaande pre-
mie(s) van verstreken contractjaren, de kosten en de assurantiebelas-
ting te betalen. De verschuldigde uitlooppremie bedraagt 20% van de 
laatst overeengekomen jaarpremie per uitloopjaar. 
5.4  
5.4.1  De dekking blijft van kracht zoals deze gold voor de beëindi-
ging van de verzekering, ten aanzien van aanspraken, die tijdens de 
uitlooptermijn schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld ter zake van 
een voorval begaan vóór de ingangsdatum van de uitlooptermijn.  
5.4.2  De dekking voor alle verzekerden tezamen gedurende de 
gehele uitlooptermijn, op grond van artikel 3.4 en/of artikel 3.20 en/of 
artikel 5, maakt onderdeel uit van het verzekerd bedrag, zoals dat was 
overeengekomen voor het laatste contractjaar.  
 
III  UITSLUITINGEN 
 
6 Uitsluitingen 
6.1 Opzet, persoonlijk bevoordeling 
6.1.1  Van deze verzekering zijn uitgesloten aanspraken die ver-
band houden met en/of voortvloeien uit: 
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a opzettelijk door één of meer verzekerde(n) veroorzaakte en/of 
beoogde schade; 

b (rechts)handelingen, waardoor één of meer verzekerde(n) en/of 
derden (in)direct persoonlijk worden bevoordeeld, dan wel zulks 
hebben beoogd zonder daartoe gerechtigd te zijn; 

c een door een verzekerde gepleegd vermogensdelict zoals dief-
stal, afpersing, afdreiging, verduistering, bedrog en valsheid in 
geschrifte. 

6.1.2  De uitsluitingen in artikel 6.1 gelden niet totdat een rechterlij-
ke of arbitrale uitspraak heeft geleid tot de vaststelling dat er sprake is 
van opzet, persoonlijke bevoordeling of een vermogensdelict. In dat 
geval zullen de door verzekeraars gedane uitkeringen van de betref-
fende verzekerde of, voor zover van toepassing de verzekeringnemer, 
dochtermaatschappij of andere derde(n), als onverschuldigd betaald 
worden teruggevorderd. 
6.1.3  Verzekeraars zullen op de in artikel .1 genoemde uitsluitingen 
geen beroep doen tegenover een verzekerde indien de betreffende 
gedraging(en) zich buiten zijn/haar weten of invloedssfeer hebben 
voorgedaan. 
6.2 Het recht van VS en/of Canada 
6.2.1  Voor aanspraken die tegen verzekerden worden ingesteld 
en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de VS en/of Canada 
en/of die zijn onderworpen aan het recht van de VS en/of Canada geldt 
dat van deze verzekering zijn uitgesloten aanspraken die verband 
houden met en/of voortvloeien uit: 
a overtreding van enige verplichtingen, overheidsbesluiten of 

voorschriften voortvloeiende uit en/of verband houdende met de 
US Employee Retirement Income Security Act of 1974 of enige 
wijzigingen daarvan, danwel gelijksoortige bepalingen in andere 
wetgeving in de VS en/of Canada; 

b  registratie onder the Securities Act of 1933 en/of the Securities 
Exchange Act of 1934, the Investment Company Act of 1940, el-
ke andere federale wet ter zake securities (zoals dit begrip in de 
VS en/of Canada wordt geïnterpreteerd), regels en voorschriften 
van the United States Securities and Exchange Commission, 
dan wel enige wijziging van zulke wetten, regels en voorschrif-
ten; 

c werknemersaanspraken;  
d asbest of asbesthoudende zaken; 
e milieuaantasting, ongeacht of deze milieuaantasting door een 

derde of door een verzekerde is veroorzaakt; 
f aanspraken ingesteld door de verzekeringnemer, een dochter-

maatschappij of een externe rechtspersoon; 
g  aanspraken van verzekerden onderling; 
h punitive, exemplary en treble damages; 
i aanspraken die verband houden met overtreding van de fiscale 

wet en regelgeving; 
j aanspraken die verband houden met strafrechtelijke overtredin-

gen. 
6.3 Zaak-, personen en immateriële schade 
6.3.1 Van deze verzekering zijn uitgesloten aanspraken die direct 
verband houden met en/of direct voortvloeien uit zaakschade en/of 
personenschade en/of immateriële schade. 
6.3.2 Deze uitsluiting geldt niet voor: 
a de kosten van verweer als bedoeld in artikel 3.8;  
b werknemersaanspraken verband houdend met en/of voortvloei-

en de uit immateriële schade. 
6.4 Boetes 
6.4.1 Van deze verzekering zijn uitgesloten aanspraken die direct 
verband houden met en/of direct voortvloeien uit opgelegde dwang-
sommen, boetes, en soortgelijke bepalingen met een afdwingend of 
bestraffend karakter. 
6.4.2 Deze uitsluiting geldt niet voor de kosten van verweer als 
bedoeld in artikel 3.9. 
 
 
IV  SCHADE 
 
7 Verplichtingen in geval van schade 
7.1  Verzekeringnemer en/of verzekerde(n) zijn verplicht: 
a aan verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is mel-

ding te doen van: 
- iedere aanspraak en 
- iedere omstandigheid waarvan hij op de hoogte is of behoort te 

zijn; 
b alle voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van belang 

zijnde inlichtingen en gegevens te verschaffen en alle ter zake 
ontvangen stukken onbeantwoord aan verzekeraars door te stu-
ren; 

c zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling 
waaruit een erkenning van aansprakelijkheid en/of een verplich-
ting tot schadevergoeding afgeleid zou kunnen worden. 

7.2  Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) een of meer van 
de in het vorige lid genoemde verplichtingen niet of niet volledig nako-
men, kunnen aan deze verzekering geen rechten worden ontleend, 

voor zover door dit in gebreke blijven verzekeraars in een redelijk 
belang zijn geschaad. 
7.3  Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) de in het eerste lid 
genoemde verplichtingen niet of niet volledig zijn nagekomen met als 
doel verzekeraars te misleiden, komt elk recht op uitkering te vervallen. 
7.4  Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) hebben nagelaten 
maatregelen te nemen die redelijkerwijze geboden zijn om het onmid-
dellijk dreigend gevaar van schade af te wenden of te beperken kun-
nen aan deze verzekering geen rechten worden ontleend. 
 
8  Schaderegeling 
8.1  Verzekeraars beslissen, eventueel na overleg met verzeker-
de(n), omtrent: 
a het al dan niet erkennen van aansprakelijkheid; 
b de vaststelling van de schade; 
c de keuze, het benoemen en instrueren van een advocaat en/of 

een andere deskundige; 
d het al dan niet treffen van een schikking; 
e het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak 

tot schadevergoeding; 
f het berusten in een rechterlijke of arbitrale uitspraak. 
8.2  Verzekeraars zullen ter zake van de te vergoeden bedragen 
naar redelijkheid en billijkheid beslissen over de verdeling van schade 
wanneer er sprake is van: 
a een verzekerd en een onverzekerd deel van de aanspraak; 
b aanspraken die zijn ingesteld zowel tegen de groep en/of de 

externe rechtspersoon als tegen verzekerden; 
c aanspraken die zijn ingesteld tegen meerdere verzekerden. 
8.3  Verzekeraars hebben het recht de schadevergoeding recht-
streeks aan derde(n) te betalen.  
8.4 Tot vergoeding van de schade (al dan niet via de bemiddelaar) 
behoeven verzekeraars slechts over te gaan na bewijs of garantie dat 
de betaling aan de benadeelde(n) is of wordt uitgekeerd.  
8.5  Verzekeraars respectievelijk de bemiddelaar hebben/heeft de 
bevoegdheid om openstaande premies, schade wegens vertraging in 
de voldoening van de premie en kosten te verrekenen met schade 
uitkeringen. 
8.6  
8.6.1  In geval van schade geldt de volgende volgorde van betalin-
gen: 
a kosten van verweer;  
b het bedrag van de schade dat een verzekerde gehouden is aan 

derden te betalen als mede de wettelijke rente over het door de 
verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. 

8.6.2  Verzekeraars hebben het recht de kosten van verweer recht-
streeks aan de benoemde advocaat en/of andere deskundige te beta-
len, zonder dat verzekerde aanspraak kan maken op vergoeding. 
8.6.3  Verzekeraars hebben het recht de betalingen als vermeld in 
artikel 8.6.1 b op te schorten totdat naar het inzicht van verzekeraars 
voldoende vast staat dat geen vergoeding van kosten van verweer 
meer verschuldigd is. 
 
V  PREMIE EN VOORWAARDEN 
 
9  Premiebetaling 
9.1  Gedurende de periode dat de dekking krachtens artikel 4 van de 
algemene voorwaarden is geschorst, zal er geen dekking zijn voor 
aanspraken in verband met en/of voortvloeiende uit een voorval in die 
schorsingsperiode, noch voor aanspraken tot schadevergoeding die 
gedurende genoemde periode tegen een verzekerde worden ingesteld, 
noch voor omstandigheden die in genoemde periode bekend worden. 
9.2 De dekking zal met uitzondering van voornoemde voorvallen, 
aanspraken en omstandigheden in de schorsingsperiode, voor het 
restant van de contracttermijn volledig in kracht zijn hersteld, de dag na 
de dag waarop verzekeraars het verschuldigde bedrag voor het geheel 
hebben ontvangen. 
 
VI  DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 
 
10 DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 
De verzekering eindigt automatisch per eerstkomende contractverval-
datum na de datum van een materiële wijziging. 
 
VII  INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN VERZEKERINGNEMER 
EN/OF VERZEKERDE 
 
11  ALGEMENE INFORMATIEVERPLICHTINGEN 
11.1  Verzekeringnemer en/of verzekerde(n) zijn, uitsluitend indien 
verzekeraars hier expliciet om verzoeken, verplicht om verzekeraars in 
het bezit te stellen van het (geconsolideerde) jaarverslag van verzeke-
ringnemer over het afgelopen boekjaar. 
11.2  Verzekeringnemer en/of verzekerde(n) zullen verzekeraars 
binnen twee maanden of zoveel eerder als redelijkerwijze mogelijk is 
schriftelijk op de hoogte brengen van een materiële wijziging. 
11.3  Indien verzekeringnemer en/of verzekerde een of meer van de in 
lid 1 en lid 2 genoemde verplichtingen niet of niet volledig nakomt, 
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kunnen aan deze verzekering geen rechten worden ontleend, voor 
zover door dit in gebreke blijven verzekeraars in een redelijk belang 
zijn geschaad. 
12 ANDERE VERZEKERINGEN 
Indien de schade die onder deze verzekering is gedekt ook is gedekt 
onder (een) andere verzekering of verzekeringen, of gedekt zou zijn 
indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt deze 
verzekering als excedent op de andere verzekering(en). 
 
 
VII  OVERIGE BEPALINGEN 
 
13  CESSIE/VERPANDEN VAN RECHTEN UIT DE VERZEKERING 
Het is niet toegestaan rechten uit deze verzekering te verpanden en/of 
te cederen. 
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