
Reglement beoordeling, aanvaarding en vervulling nevenfuncties, acceptatie 

uitnodigingen en aannemen van geschenken door bestuurders 
 

 

 

Met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Zorgbrede Governance code 2017 en het 

Bestuursreglement Gemiva-SVG Groep stelt de Raad van Toezicht het volgende vast : 

Voor wat betreft het aanvaarden en uitoefenen van nevenfuncties door bestuurders 

1. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van 

Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te 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. 

2. De Raad van Toezicht toetst verzoeken als bedoeld in het eerste lid en in artikel 10 van het 

Bestuursreglement Gemiva-SVG Groep  aan het criterium strijdigheid met  de belangen van de 

stichting. 

3. Voorzitter en vice-voorzitter, dan wel voorzitter en secretaris zijn gemandateerd om namens de 

Raad van Toezicht deze toetsing uit te voeren en de gevraagde goedkeuring te verlenen dan wel te 

onthouden. 

4. De Raad van Toezicht legt jaarlijks in zijn onder meer via de website van de Gemiva-SVG Groep en 

www.jaarverslagenzorg.nl te publiceren verslag verantwoording af over de toepassing van de onder 

1 tot en met 3 opgenomen bepalingen. 

 

Voor wat betreft het accepteren van uitnodigingen door bestuurders 

5. Elke bestuurder wordt geacht zelf te beoordelen of het – in zijn hoedanigheid van bestuurder van 

de Gemiva-SVG Groep - accepteren van een uitnodiging om deel te nemen aan een bijeenkomst of 

als spreker op te treden verenigbaar is met de belangen van de Gemiva-SVG Groep. 

6. Als tegenover een dergelijke activiteit een vergoeding staat, valt deze niet toe aan de bestuurder 

maar aan de Gemiva-SVG Groep, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht vooraf anders 

bepaalt en zulks ook schriftelijk of in een mailwisseling wordt vastgelegd. 

7. Als aan een studiereis of een daarmee vergelijkbare activiteit kosten zijn verbonden die de Gemiva-

SVG Groep zou moeten dragen, dan vraagt de bestuurder daarvoor voorafgaande toestemming aan 

de voorzitter van de Raad van Toezicht. Die toestemming wordt schriftelijk of in een mailwisseling 

vastgelegd. 

8. Indien de kosten van de studiereis of daaraan gelijk te stellen activiteit geheel of gedeeltelijk – 

bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring – door een derde worden gedragen, is het bepaalde onder 

7 van overeenkomstige toepassing. 

 

Voor wat betreft het aannemen van geschenken door bestuurders 

9. Uitsluitend geschenken die door de gever vanuit vrijgevigheid worden gedaan en die beogen een 

(symbolische) waardering voor een prestatie of bijdrage van de bestuurder tot uitdrukking te 

brengen, mogen door de bestuurder in de hoedanigheid van zijn functie worden aanvaard en dan 

onder de voorwaarde dat de economische waarde van dit geschenk het bedrag van € 50 niet 

overschrijdt. 

10. De bestuurder houdt een overzicht bij van de aldus door hem in enig jaar ontvangen geschenken en 

deelt dat in het kader van zijn jaarlijkse beoordelingsgesprek met de Raad van Toezicht. 

 

Aldus door de Raad van Toezicht van de Gemiva-SVG Groep in geactualiseerde vorm vastgesteld op 13 

maart 2017 


