
 
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR  

ZORG GROEP BEEK B.V.  
 
 
Artikel 1 Definities 
- Governancecode: de vigerende governancecode Zorg of een daarvoor in de 

plaats tredende regeling; 
- Raad van Bestuur: de raad van bestuur van Zorg Groep Beek B.V.; 
- Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van Zorg Groep Beek 

B.V.; 
- Statuten: de statuten van Zorg Groep Beek B.V.; 
- Zorgorganisatie: Zorg Groep Beek B.V.; 
 
Artikel 2 De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de 
zorgorganisatie, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de 
realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie en het beleid en 
de daaruit voortvloeide resultatenontwikkeling. De Raad van Bestuur legt 
verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen 
ontvangt van de bestuurder een “in control statement”. Hiermee verklaart de 
bestuurder gemotiveerd dat “over het betreffende jaar het geheel van sturing, 
middelen en maatregelen met een redelijke mate van zekerheid passend is geweest 
voor het bereiken van de (maatschappelijke gelegitimeerde) doelen van de 
organisatie en dat daarbij de risico’s van de bedrijfsvoering zijn onderkend en in 
acht zijn genomen". De controle en de goedkeuring van de jaarcijfers van de 
zorgorganisatie en de onderliggende financiële administratie wordt verricht door een 
externe accountant, aan te nemen en te ontslaan door de Raad van Commissarissen 
van de zorgorganisatie. De externe accountant verricht zijn opdracht binnen en 
conform de wettelijke regels, voorschriften en codes die gelden voor de 
zorgorganisatie op het gebied van verslaglegging, financiële administratie, 
verslaglegging en control . De externe accountant rapporteert haar bevindingen naar 
de Raad van Commissarissen in de vorm van een accountantsverslag en/of -
verklaring. 
 
Artikel 3 Taken bij het besturen 
3.1  De Raad van Bestuur heeft tot taak:  

a. de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren, 
b. de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, 

zowel voor de zorgorganisatie als voor de zorgverlening, 
c. de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren, 
d. te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming, intern en 

extern te communiceren,  
e. leiding te geven en medewerkers te motiveren, 
f. als werkgever van de medewerkers op te treden, 
g. te organiseren en de (financiële) continuïteit te waarborgen, 



h. de organisatieontwikkeling en het management development te 
beheersen,  

i. de organisatie in al zijn facetten te beheren, en 
j. de zorgorganisatie extern als bestuur te vertegenwoordigen. 
h. het overeenkomstig haar wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk 

zijn voor de naleving van de governance van de zorgorganisatie en de 
daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen en het nemen van 
de hiervoor geëigende en eventueel noodzakelijke maatregelen en/of 
initiatieven. 

 
Artikel 4 Werkwijze 
4.1  Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het 

belang van de zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de 
zorgorganisatie een onderneming met een bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is. 

4.2  De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s 
verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering 
van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan- en 
bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van 
Commissarissen. 

4.3  De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle 
informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad 
van Commissarissen. 

4.4  De Raad van Bestuur past bij de vervulling van zijn taak de vigerende 
Governancecode nadrukkelijk toe.  

 
Artikel 5 Verantwoording aan de Raad van Commissarissen 
5.1  Verantwoording aan de Raad van Commissarissen 

De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de 
Raad van Commissarissen over de realisatie van de doelen, over het daartoe 
ontwikkelde en gevoerde beleid en de strategie, over de bedrijfsvoering, en 
over de gehele organisatie.  

 
5.2  Werkwijze verantwoording 

Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur vindt plaats in 
een vergadering van de Raad van Commissarissen dan wel in een daartoe 
aangekondigd, voorbereid en opgezet, overleg tussen de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen.  
De Raad van Bestuur verantwoordt zich niet in individuele contacten met de 
voorzitter of met één of meer leden van de Raad van Commissarissen. 

 
5.3  Ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Commissarissen 

De Raad van Bestuur legt in ieder geval de volgende besluiten ter 
goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen: 
a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming; 
b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie; 



c. het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden; 
d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de 

zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien 
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voorde 
zorgorganisatie; 

e. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; 
f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; 
g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van 

de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of het 
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen 
dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voorde 
zorgorganisatie; 

h. overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het 
bestuursreglement. 

 
Artikel 6 Conflictregeling 
6.1  Voor het geval dat sprake is van een conflict tussen Raad van Bestuur en 

Raad van Commissarissen - niet zijnde een arbeidsconflict – zal de Raad van 
Commissarissen alsdan in een vergadering waarin alle leden aanwezig en of 
vertegenwoordigd zijn - na de Raad van Bestuur te hebben gehoord – terzake 
een besluit met minimaal twee derde meerderheid van de stemmen. 

 
Artikel 7 Gedragsregels 
7.1  Handelingsperspectief 

De Raad van Bestuur handelt vanuit en in het belang van de zorgorganisatie 
als maatschappelijke onderneming, conform de doelstelling die daartoe in de 
statuten is vastgelegd. 

 
7.2  Belangenverstrengeling 
7.2.1 De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn 

eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan 
wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de 
zorgorganisatie wordt vermeden. De Raad van Bestuur zal ieder besluit tot 
het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een 
bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie 
en/of de betreffende bestuurder ter goedkeuring aan de Raad van 
Commissarissen voorleggen. 

 
7.2.2 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen 

van lid van de Raad van Commissarissen van een binnen het werkgebied van 
de zorgorganisatie werkzame zorgorganisatie of onderneming die geheel of 
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie vervult, tenzij 
de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins 
nauw verbonden is met de zorgorganisatie. 

 
7.2.3 Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder voorafgaande toestemming van 



de Raad van Commissarissen geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie 
aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang 
met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een  werkbelasting 
betekent dat hierdoor het uitoefenen van de bestuursfunctie van de 
zorgorganisatie wordt belemmerd of anderszins strijdig kan zijn met de 
belangen van de zorgorganisatie. 

 
 
7.2.4 De Raad van Bestuur geeft de Raad van Commissarissen jaarlijks inzicht in 

de door hem uitgeoefende nevenfuncties, op te nemen in het jaarverslag van 
de zorgorganisatie. 

 
7.3  Meldingsplicht 
7.3.1 Indien de Raad van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig 

belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit 
terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien naar het 
oordeel van de Raad van Commissarissen zich een incidentele 
tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost 
door een tijdelijke voorziening, dan werkt de Raad van Bestuur aan die 
voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen 
een meer dan een incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, 
dan zorgt de Raad van Bestuur onverwijld voor opheffing van de 
tegenstrijdige of onverenigbare belangen. 

 
7.3.2 Indien de Raad van Bestuur voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of 

nevenwerkzaamheden zullen, (gaan) hebben op zijn positie als Raad van 
Bestuur  of op de participatie aan de werkzaamheden van Raad van Bestuur, 
dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 
Indien naar de mening van de Raad van Commissarissen de status van de 
Raad van Bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de 
werkzaamheden van de Raad van Bestuur schade ondervindt, dan beëindigt 
de Raad van Bestuur deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden. 

 
7.3.3 Elke afwijking van de bepalingen in artikel 7.3.1 en 7.3.2 wordt onverwijld 

aan de Raad van Commissarissen gemeld. Die meldingsplicht betreft ook 
tijdelijke voorzieningen. 

 
7.4  Geheimhouding 

De Raad van Bestuur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit 
hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit 
de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting 
eindigt niet bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de 
zorgorganisatie. 

 
7.5  Publiciteit 

De Raad van Bestuur zal zich tenminste onthouden van onoverdachte 



publieke uitspraken over het beleid en over bestuursbesluiten.  
 
7.6  Verbodsbepalingen 

De Raad van Bestuur zal zich ervan onthouden:  
a. Middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan deelnemingen van de 

zorgorganisatie. 
b. Middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te 

nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de 
zorgorganisatie werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van 
de zorgorganisatie. 

c. Van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking 
komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen. 

d. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van 
Toezicht personen in dienst van de zorgorganisatie voor persoonlijke 
doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de 
zorgorganisatie toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. 

e. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van 
Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van 
rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten 
ten behoeve van de zorgorganisatie kunnen offreren dan wel 
samenwerken met de zorginstelling dan wel voor samenwerking in 
aanmerking komen.  

 
Artikel 8 Waarneming  
De Raad van Bestuur regelt tijdig en duidelijk zijn waarneming bij afwezigheid, legt 
dit schriftelijk vast en stelt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen 
hiervan op de hoogte.  
 
Artikel 9 Medezeggenschap, inspraak en belanghebbenden  
9.1  De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend 

overleg namens de medewerkers (de ondernemingsraad) en namens de 
cliënten (de cliëntenraad) als een functioneel element van en in de 
organisatie, en benut dit overleg ten volle om voldoende draagkracht te 
creëren voor de voorgestelde veranderingen. 

9.2  De Raad van Bestuur stelt vast wie de belanghebbenden bij de 
zorgorganisatie zijn. Hij bepaalt eveneens hoe vorm wordt gegeven aan het 
overleg met die belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de 
uitvoering daarvan door de zorgorganisatie en over de aard en inhoud van de 
informatieverschaffing aan de belanghebbenden over de gang van zaken en 
het gevoerde beleid en de betrokkenheid van de 
belanghebbenden(vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de 
uitvoering van het beleid door de zorgorganisatie. 

9.3.1 De Raad van Bestuur informeert de belanghebbenden in ieder geval over de 
volgende onderwerpen: 
a. De vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van 

de zorgorganisatie; 



b. De hoofdlijnen van het strategisch beleid van de zorgorganisatie als 
maatschappelijke onderneming; 

c. Het overdragen van de zeggenschap over de zorgorganisatie of een 
belangrijk onderdeel van de zorgorganisatie en besluiten tot fusie en het 
aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere 
(zorg)organisatie; 

d. De opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke 
uitbreiding van de werkzaamheden van  de zorgorganisatie; 

e. De besluiten tot concentratie of deconcentratie van de zorgorganisatie of 
structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; 

f. De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit 
van de te verlenen zorg; 

9.3.2 De Raad van Bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over het 
gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden in het betreffende jaar. 

 
Artikel 10 Slotbepalingen 
10.1 Wijzigingsbevoegdheid 

Dit reglement van de Raad van Bestuur kan worden gewijzigd door een 
besluit van de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van 
Toezicht. 

 
10.2 Onvoorziene omstandigheden 

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad 
van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen,  de statuten van 
de zorgorganisatie en de vigerende Governancecode. 

 
10.3 Jaarlijkse controle 

Bij de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur gaat de Raad van Bestuur 
na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet, past dit 
zonodig aan en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van 
Commissarissen. 

 
Dit reglement is - na verkregen goedkeuring door de Raad van 
Commissarissen – vastgesteld door de Raad van Bestuur op 19 mei 2017. 
 
 
 
 
 

 
H. Roesink                                               Hamcon B.V. 
Raad van Bestuur                                     vertegenwoordigd door M. Hamers 

 


