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Reglement Raad van Bestuur Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis   
 
De Raad van Bestuur van de Stichting ASz, besluit met inachtneming van de statuten van de Stichting ASz 
en in aanmerking nemende de in de Zorgbrede Governancecode opgenomen aanbevelingen voor goed 
bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg, het navolgende 
reglement voor de Raad van Bestuur vast te stellen: 
  

1.        Positionering Raad van Bestuur 
 

1. De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt  
de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur  
en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. 

 

2. Bestuurstaak en werkwijze  

 
1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting. Dit houdt 

onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen  
van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en  
voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.  

2. De Raad van Bestuur heeft alle bestuurlijke bevoegdheden voor zover deze niet statutair zijn 
toegekend aan de Raad van Toezicht en met inachtneming van de statutaire goedkeuringsrol van de  
Raad van Toezicht, de advies-/instemmingsbevoegdheid van de ondernemingsraad, de wettelijke 
bevoegdheden van de cliëntenraad en de bepalingen in het reglement voor de Raad van Toezicht en 
dit reglement voor de Raad van Bestuur. 

3. De Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. 
4. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de stichting als  

maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de 
stichting betrokken belanghebbenden af. 

5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een  
goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover worden vastgelegd in 
een informatieprotocol. 

6. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de eerst aangewezen gesprekspartner voor de voorzitter  
 van de Raad van Toezicht. 
 

3. Verantwoording 

 

1. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De  
 leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht  
 verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.  

2. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad  
van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de  
aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.  

3. Binnen de wettelijke en statutaire verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur  
afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de  
voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van 
de Raad van Bestuur.  

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

5. De Raad van Bestuur  draagt er zorg voor dat alle aan de stichting verbonden vrijgevestigde  
(medische) professionals op geaggregeerd niveau (in ieder geval op het niveau van maatschappen  
en medische staven) verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en  
behandelen. 

6. De Raad van Bestuur brengt binnen  vijf maanden na afloop van een kalenderjaar een schriftelijk  
verslag uit over de gebeurtenissen in dat jaar. In zijn jaarverslag legt de Raad van Bestuur  
verantwoording af van het door haar gevoerd bestuur. 

7. De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie  
tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter  
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van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over 
vermeende onregelmatigheden binnen de stichting van algemene, operationele en/of financiële aard. 
Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, 
worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluiders regeling 
wordt algemeen bekend gemaakt. 

8. Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke  
positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten over nalaten die de 
reputatie van de stichting schaden. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de  
Raad van Bestuur is de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg.   

 

4. Samenstelling en benoeming Raad van Bestuur  

 

1. De Raad van Toezicht stelt de omvang van de Raad van Bestuur vast. Alleen natuurlijke personen  
kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.  

2. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de  
Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kan tevens een plaatsvervangend voorzitter benoemen. 

3. De aandachtsgebieden en taken worden verdeeld over de leden van de Raad van Bestuur. Deze  
 taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

 

5. Vergaderingen 

 
1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de 

 vergaderingen voor het komende jaar. 
2.  Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen  

onmiddellijk bijeen te roepen. 
3. De voorzitter bereidt de vergadering van de Raad van Bestuur voor in overleg met de andere leden  

 van de Raad van Bestuur. Hij stelt de agenda op en zit de vergadering voor. 
4. De verslaglegging zal in de regel niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en  

verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie.  
Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd. 

 

6. Besluitvorming 

 

1. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad  
van Bestuur.   

2. De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming  
met elkaar worden genomen.  

3. De Raad van Bestuur is gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van 
de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling  
opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.  

4. Belangrijke besluiten over aangelegenheden die tot de aandachtsgebied van één der leden van de  
Raad van Bestuur behoren, worden niet genomen als het betreffende lid niet ter vergadering  
aanwezig is, tenzij naar het oordeel van de voorzitter, het aanhouden van een onderwerp het belang  
van de organisatie schaadt. 

5. Indien over een onderwerp geen consensus bereikt kan worden, wordt het voorgenomen besluit  
geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de  
Raad van Bestuur  van mening is dat uitstel van de besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt  
alsdan een besluit. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van  
Bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. Indien een lid van de Raad van  
Bestuur zich niet met dit besluit kan verenigen, dient hij zich nadrukkelijk tegen te verklaren. De  
voorzitter ziet erop toe dat dit met de motivering in het verslag wordt opgenomen. De voorzitter  
informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ook bij een voorzittersbesluit neemt de Raad van  
Bestuur naar buiten toe de unanimiteit in acht. 

6. Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen de beleidsuitvoering van een collega in een vergadering  
aan de orde stellen. Hierbij zullen zij echter niet uitvoerend optreden in het functioneren van de  
dienst/afdeling die onder het aandachtsgebied van de desbetreffende collega valt, zonder  
instemming van het betrokken lid van de Raad van Bestuur. 
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7. Waarneming 
 

1. De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van  
afwezigheid onderling voor elkaar waar. De dan plaatsvervangend voorzitter neemt de voorzitter  
waar.  

2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen  
tijde tenminste één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.  

3. In geval van langdurige afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur kan de Raad van Bestuur  
een voordracht doen aan de Raad van Toezicht voor eventuele waarneming.  

 

8. Functioneren Raad van Bestuur  

 

1. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen  
en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht  
op hoofdlijnen over dit proces. 

2. De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met  
de (leden van de) Raad van Bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van  
Toezicht voortkomende aandachtspunten. 

 

9. Integriteit Raad van Bestuur  

 

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 stichting wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties  
waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de  
stichting en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van  
Toezicht. 

2. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van  
Toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de 
stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere  
zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de  
stichting.  

3. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen  
betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in  
samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale  
werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. De  
Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende  
nevenfuncties. 

4. Aan bestuurders worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van beloning toegekend. 
Het eventuele aandelenbezit van een bestuurder in een zorgorganisatie welke aan de stichting is  
gelieerd, is ter belegging op de lange termijn. 

5. De stichting verstrekt aan leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en  
 dergelijke.   
 

10. Overleg 

 
1. Organisatiebreed vindt regelmatig overleg plaats tussen Raad van Bestuur en management. De  
 voorzitter van de Raad van Bestuur zit dit overleg voor en bereidt de agenda in overleg met de leden 

van de Raad van Bestuur voor. 
2. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden vindt regelmatig overleg plaats tussen bestuurder  
 en de ondernemingsra(a)d(-en). 
3. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen vindt regelmatig overleg plaats  

tussen (een vertegenwoordiging van) de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. 
 

11. Informatieverstrekking aan en/of raadpleging van belanghebbenden  

 
De belanghebbenden zoals bedoeld in de statuten van de stichting worden door de Raad van Bestuur in elk 
geval geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen: 
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- de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de stichting; 
- de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de stichting als maatschappelijke onderneming; 
- het overdragen van de zeggenschap over de stichting of over een belangrijk onderdeel daarvan en 

 over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een  
 (zorg-)organisatie; 

- de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden 
 van de stichting; 

- de besluiten tot concentratie of deconcentratie van de stichting respectievelijk structurele sluiting van  
 afdelingen, dependances of locaties; 

- de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg. 
 

12. Geschillenregeling 

 

1. Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de raad van toezicht en de Raad van Bestuur zullen  
 partijen in onderling overleg trachten tot een oplossing te brengen, zodanig en indien door partijen  

gewenst, met inschakeling van een daartoe in gezamenlijk overleg te benoemen gecertificeerd  
mediator.  

2. Indien met betrekking tot geschillen door partijen geen vergelijk wordt bereikt, zullen deze geschillen  
 worden beslecht door de burgerlijke rechter.  
 

13. Slot 
 

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft  
de goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met in  
 achtneming van wettelijke bepalingen en statuten.  

 
 
Vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 
15 december 2015. 
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