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Aanleiding
Dit informatieprotocol is opgesteld naar aanleiding van de Zorgbrede Governancecode,
welke 1 januari 2010 van kracht is geworden. De Zorgbrede Governancecode stelt dat de
Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tijdig alle informatie, die nodig is voor een goede
uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht, dient te verschaffen. Afspraken hierover
zijn vastgelegd in onderhavig informatieprotocol.
Uitgangspunten
In de statuten is bepaald dat de Raad van Toezicht tot taak heeft toezicht te houden op het
beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen,
waarvan CuraMare statutair bestuurder is. De Raad van Toezicht houdt tevens toezicht op
de realisatie van de doelstellingen van de stichtingen. In de statuten zijn geen (aanvullende)
voorwaarden opgenomen voor de informatievoorziening van de Raad van Bestuur aan de
Raad van Toezicht.
In het reglement Raad van Bestuur is bepaald dat de voorzitter Raad van Bestuur zorg
draagt voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Toezicht. De Raad
van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie
over feiten en ontwikkelingen aangaande de stichtingen die de Raad van Toezicht nodig
mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
De Raad van Bestuur stelt eenmaal per jaar een verslag op waarin gedetailleerde informatie
wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marktpositie, investeringen en
personeel. Daarnaast zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht jaarlijks de
begrotingen voor het komende jaar ter goedkeuring voorleggen, een recente versie van de
lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en
financiële risico’s, de beheers- en controlesystemen van de stichtingen en de naleving van
alle relevante wet- en regelgeving.
De Raad van Toezicht heeft naast de gegeven informatie in de statuten, reglementen en in
dit informatieprotocol een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de
externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn
taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
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Afhankelijk van de aard van de overeenkomst en onder andere (financieel) belang.
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Externe informatie
Huidige ontwikkelingen in de zorg
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Ter informatie
Ter goedkeuring / ter informatie
Ter goedkeuring / ter informatie

Ad hoc

Publiciteit en imago
Externe publiciteit

Ter informatie
Ter informatie

Ad hoc
Ad hoc

Overlegorganen
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Tweemaal per jaar is een afvaardiging van de RvT
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Eenmaal per jaar is een afvaardiging van de RvT
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Eenmaal per jaar is een afvaardiging van de RvT
aanwezig bij overleg RvB/Identiteitsraden

Beschikbaarstelling van informatie door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht
De informatie zal als volgt beschikbaar worden gesteld:
- agendering op reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht
- door middel van korte schriftelijke voortgangsverslagen of oplegnotities welke bij elke agenda van de Raad van Toezicht ter kennisname of
ter goedkeuring worden meegezonden.
- op verzoek: de Raad van Bestuur zal te allen tijde ter vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht
mondeling dan wel schriftelijke inlichtingen verstrekken over al hetgeen waarover de Raad van Toezicht geïnformeerd wenst te worden.

∗

Verschilt bij het aangaan per (samenwerkings)partner of relatie of de Raad van Toezicht goedkeuring dient te verlenen of informatie aangeboden krijgt.

