
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING  
 
De Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of Applied 
Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ verlangen van de HZ dat de leden van de 
Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het College van Bestuur en ten 
opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk opereren en zich daarover 
verantwoorden.  
 
De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht moet het vertrouwen van het 
College van Bestuur, van werknemers, van externen, stakeholders en van de studenten in een 
goed functionerend toezicht op de HZ borgen. De leden van de Raad van Toezicht zijn 
transparant over de wijze waarop een lid steeds zijn/haar afwegingen maakt in zijn/haar 
handelen en leggen daarover verantwoording af.  

 
VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID 
Gelet op de Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of 
Applied Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ verklaren de leden van de Raad van 
Toezicht uitdrukkelijk en ieder voor zich, dat een onafhankelijk opereren en het zich daarover 
verantwoorden benodigd zijn om goed toezicht op de HZ te kunnen waarborgen. 
Om die onafhankelijkheid te onderstrepen verklaren zij ieder voor zich, naast de specifieke 
bepalingen van de Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of 
Applied Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ, in te stemmen met de 
kernwaarden van  de HZ 1. 
Zij verklaren voorts dat hij/zij, dan wel zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een 
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 de HZ  te zijn geweest (inclusief gelieerde rechtspersonen).  

b. Geen persoonlijke financiële vergoeding van de HZ of van een aan haar gelieerde 
vennootschap te ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad 
van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen. 

c. Geen bestuurslid te zijn van een vennootschap dan wel een andere rechtspersoon 
waarin een lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Zeeland lid van de Raad 
van Commissarissen respectievelijk  Raad van Toezicht is. 

d. Niet werkzaam te zijn bij organisaties die invloed kunnen hebben op het door HZ te 
voeren beleid. De Raad van Toezicht zal per individueel geval beoordelen in hoeverre 
de werkzaamheden de onafhankelijkheid  kan schaden.  

                                            

1 De kernwaarden van de HZ zijn: betrokkenheid, kwaliteit, integriteit en respect. Bron: Hogeschool Zeeland, 
strategisch instellingsplan 2009-2012, de persoonlijke hogeschool.  



e. Geen aandelenpakket aan te houden van ten minste tien procent in een aan de HZ 
gelieerde vennootschap. 

 
De leden van de Raad van Toezicht, ieder voor zich, verklaren dit door deze 
onafhankelijkheidsverklaring willens en wetens te ondertekenen en deze verklaring openbaar 
te maken door vermelding ervan op de website en in het jaarverslag van de HZ. 
 

 

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


