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Onafhankelijkheidsverklaring raad van toezicht 
 
De Branchecode goed bestuur hogescholen (artikel III.4.2) en de statuten van de stichting Viaa-
Gereformeerde Hogeschool (artikel 20.2) bepalen dat de leden van de raad van toezicht 
onafhankelijk opereren ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het college van bestuur en ten 
opzichte van welk deelbelang dan ook.  
Een lid geldt als onafhankelijk als aan onderstaande criteria is voldaan. 
 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of 
andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: 

a. Niet in de vijf jaar, voorafgaand aan de benoeming, werknemer of lid van het college van 

bestuur van Viaa (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest; 

b. Geen persoonlijke financiële vergoeding van Viaa of van een aan haar gelieerde 

vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van 

toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale 

uitoefening van bedrijf; 

c. Geen bestuurslid is van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid 

van het college van bestuur van Viaa lid van de raad van commissarissen of raad van toezicht 

is; 

d. Niet werkzaam is bij het ministerie van OCW, de Nederlands Vlaamse Accreditatie 

Organisatie of het ministerie van EZ; 

e. Geen aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan Viaa gelieerde vennootschap 

houdt. 

f. Geen bloed- of aanverwant in de eerste graad, gehuwd is of een gemeenschappelijke 

huishouding voert met een zittend lid van de raad van toezicht; 

g. Geen bestuurslid is van de lokale overheid in de vestigingsplaats van Viaa; 

h. Geen zodanig andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan 

leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze functie, tot 

onverenigbaarheid, of tot ongewenste inmenging van belangen; 

i. Niet als student ingeschreven staat bij Viaa. 
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