
 
Taken en bevoegdheden  van Raad van Toezicht 

Artikel 13 uit statuten  Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest d.d. 12-10-2010 

 

1. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en 

de algemene gang van zaken in de stichting en staat het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht 

kan leden van het bestuur aanwijzingen geven betreffende de algemene lijnen van bet te volgen 

financiële, sociale, economische en personeelsbeleid. 

 

2. De raad van toezicht:  

benoemt en ontslaat de leden van het bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 5; 

besluit omtrent de goedkeuring van de begroting, de aanwijzing van een registeraccountant en de 

goedkeuring van de jaarrekening met inachtneming van het bepaalde in artikel 17;   

t kan bij reglernent zijn wijze van beraadslaging en besluitvorming nader regelen met inachtneming 

van bet bepaalde in artikel 18. 

 

3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van het bestuur tot: 

a. hetgeen als vermeld in artikel 5 lid 6; 

b. de aanstelling van personen als bedoeld en met inachtneming van het bepaalde in artikel  l4 en 15; 

c. wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 19. 

 

4. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak 

noodzakelijke gegevens. 

 

5. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van de toezichthoudende 

taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van 

dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. 

 

6. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben 

tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de 

stichting in te zien. 

 

7. Leden van de raad van toezicht kunnen, behoudens ontheffing door de raad van toezicht, geen 

directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan  bekleden van 

een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. 

De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad 

van toezicht vast te stellen periode. 

 

8. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, 

commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is dient een lid van de raad 

van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of 

onderneming waarmee bet betreffende lid, direct dan wel indirect, persoonlijk is betrokken. 

 


