Over de Raad van Toezicht; samenstelling, taken en naleving gedragscodes
In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn onder meer bepalingen
opgenomen over de samenstelling en de taken van de Raad van Toezicht. In het Bestuurs- en
Beheersreglement UM (BBRUM) en de Gedragscode ‘Goed Bestuur’ 2013 zijn deze nader beschreven.
Hieronder zijn enkele punten daaruit opgenomen, voor de volledige inhoud verwijzen wij u naar de
desbetreffende artikelen en het Jaarverslag van de Universiteit Maastricht.
Samenstelling
De Raad van Toezicht is samengesteld op een dusdanige manier dat hij een goed en onafhankelijk
toezicht kan uitoefenen. Het is daarom bijvoorbeeld niet toegestaan dat leden van de Raad van
Toezicht directe belangen hebben bij de Universiteit Maastricht. Daarnaast mogen zij niet werkzaam
zijn bij een ministerie of lid zijn van de Eerste of Tweede kamer en de benoeming van de leden vindt
plaats op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Voor een volledige beschrijving zie art. 9.7
lid 4 van de WHW, Samenstelling Raad van Toezicht, hoofdstuk 2, par. 2 van het BBRUM, art. 3.2.2
Gedragscode ‘Goed Bestuur’.
Taken
De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden en uitoefening van
bevoegdheden door het College van Bestuur (CvB) en heeft een belangrijke rol als klankbord voor en
adviseur van het CvB. Tot de taken van de RvT behoren onder meer:
-

het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het CvB;
het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan;
het toezien op de naleving door het CvB van wettelijke verplichtingen;
het toezien op de rechtmatige verwerving, en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending
van middelen;
het aanwijzen van een externe accountant die verslag uitbrengt aan de raad;
het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van taken en uitoefening van
bevoegdheden in het jaarverslag van de UM.
Voor een volledige beschrijving van de taken Raad van Toezicht zie art. 9.8 lid 1 WHW, hoofdstuk 2,
par. 2 van het BBRUM en par. 3.1 van de Gedragscode ‘Goed Bestuur’.
De naleving door de Universiteit Maastricht van deze en overige bepalingen zijn verwoord in het
Jaarverslag.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Raad van Toezicht kunt u contact opnemen met Mw. T. Simon,
secretaris RvT

