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INLEIDING
0.1

Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving en de
statuten van de Vennootschap.

0.2

De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit
Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in Bijlage 1 (Gehanteerde begrippen).

HOOFDSTUK I
SAMENSTELLING CVB, FUNCTIES EN TAAKVERDELING
1.

Samenstelling

1.1

Het aantal Bestuurders wordt vastgesteld door Stichting Nyenrode.

1.2

Het CvB zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat het CvB te
allen tijde zodanig is samengesteld dat:
(a)

de leden ten opzichte van elkaar, en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en
kritisch kunnen opereren;

(b)

ieder Bestuurder geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen; en

(c)

ieder Bestuurder beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor
de vervulling van zijn taak.

1.3

De Bestuurders worden benoemd door Stichting Nyenrode.

2.

Functies en Taakverdeling

2.1

Stichting Nyenrode wijst één van de Bestuurders aan als Voorzitter van het CvB. De
voorzitter vervult tevens de functie van rector magnificus.

2.2

Het CvB kan een van de Bestuurders aanwijzen als Financieel Directeur en een andere
Bestuurder als Decaan, onder voorafgaande goedkeuring van Stichting Nyenrode.

2.3

De taakverdeling binnen het CvB is omschreven in Bijlage 2 (Taakverdeling).

2.4

De ondertekening namens de Vennootschap van contracten en andere stukken waarbij de
Vennootschap verplichtingen aangaat, geschiedt in beginsel door twee Bestuurders tezamen,
waaronder de Bestuurder tot wiens takenpakket het aangaan van de verplichting behoort.

3.

Secretaris van de Vennootschap

3.1

Het CvB wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap, die wordt aangewezen
door het CvB in overleg met Stichting Nyenrode. De secretaris van de Vennootschap is tevens
secretaris van het bestuur van Stichting Nyenrode.

3.2

Alle Bestuurders hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de
Vennootschap.
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3.3

De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat
wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van het
CvB. De secretaris van de Vennootschap ondersteunt de Voorzitter van het CvB bij de
organisatie van zaken betreffende het CvB (informatie, agendering, verslaglegging van
vergaderingen, evaluatie, etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens
secretaris van het CvB.

3.4

De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of
onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de Voorzitter van het CvB
benoemde plaatsvervanger.

3.5

De taken van de secretaris van de Vennootschap zijn nader omschreven in Bijlage 2
(Taakverdeling).

HOOFDSTUK II
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
4.

Taken betreffende Vennootschap en onderneming

4.1

Het CvB is belast met het besturen van Vennootschap en de met haar verbonden
onderneming, daaronder begrepen het vaststellen van de strategie en de hoofdpunten van het
beleid van de Vennootschap.
In verband met de door de Vennootschap in stand gehouden universiteit treedt het CvB op als
instellingsbestuur in de zin van de Wet op het hoger onderwijs. Het CvB draagt zorg voor de
naleving van de verplichtingen die voor de Vennootschap uit die wet voortvloeien. Als
instellingsbestuur is het CvB onder meer verantwoordelijk voor het algemeen reglement
(General Statute) en de onderwijs- en examenreglementen. Het CvB kan zich laten bijstaan
door adviescommissies, waaronder de Academic Board.

4.2

Uiterlijk twee maanden voor het begin van elk boekjaar legt de Financieel Directeur de
jaarlijkse begroting ter goedkeuring voor aan het CvB.

4.3

Op (ten minste) maandelijkse basis geeft iedere Bestuurder aan het CvB een update omtrent
de belangrijke ontwikkelingen op de gebieden van zijn takenpakket ter bespreking in de
vergadering van het CvB. Waar gepast wordt de update of een samenvatting daarvan, of
worden stukken die daar betrekking op hebben, voorafgaand aan de vergadering
rondgestuurd. Standaard stuurt de Financieel Directeur elke maand management accounts en
elke vier maanden een meer gedetailleerd financieel verslag rond.

4.4

Het CvB bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en (op basis van een management
letter) de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de werking van de interne
risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

5.

Algemene taken en bevoegdheden

5.1

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij het CvB als collectief.

5.2

Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de
Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij wegen daartoe de in aanmerking
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komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af. Bestuurders vervullen hun taak
zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Vennootschap betrokken deelbelangen. Zij
steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken
belangen.
5.3

Het CvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

5.4

Het CvB en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van elkaar en
van de externe accountant alle informatie te verlangen die het CvB behoeft om zijn taak goed
te kunnen uitoefenen.

5.5

Ieder lid van het CvB heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de
Vennootschap voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van
zijn taak.

5.6

In aangelegenheden van materieel belang mogen namens de Vennootschap slechts
(rechts)handelingen worden verricht op basis van een toereikend besluit van het CvB of een
uitdrukkelijke delegatie van bevoegdheid. Tevens dient vooraf een zorgvuldige beoordeling
plaats te vinden, ook van juridische implicaties.

6.

Relatie met Stichting Nyenrode

6.1

Het CvB bevordert een goede werkverhouding met Stichting Nyenrode teneinde de stichting
in staat te stellen om vanuit haar functie als aandeelhouder geregeld toezicht te houden op het
beleid van het CvB en het CvB met raad terzijde te staan, en om Stichting Nyenrode in staat te
stellen haar bevoegdheden uit te oefenen.

6.2

In het kader van deze werkverhouding wordt regelmatig overleg gevoerd:

6.3



door de Voorzitter van het CvB met de voorzitter van het bestuur van Stichting
Nyenrode;



door de Financieel Directeur (en wanneer gewenst: de Voorzitter van het CvB) met
(de voorzitter van) de auditcommissie van Stichting Nyenrode; en



door leden van het CvB met leden en commissies van het bestuur van Stichting
Nyenrode, overeenkomstig de portefeuilleverdeling over en weer.

Stichting Nyenrode is bevoegd besluiten en handelingen van het CvB aan haar goedkeuring te
onderwerpen (zie artikel 15.2 van de statuten van de Vennootschap). Deze besluiten en
handelingen worden schriftelijk aan het CvB meegedeeld. Het CvB draagt er zorg voor dat
(rechts)handelingen waarvoor deze goedkeuring is vereist, niet worden verricht dan nadat
deze goedkeuring is verkregen.
Een Nederlandse vertaling van de goedkeuringslijst is opgenomen in Bijlage 3 (CvB-besluiten
onderworpen aan goedkeuring Stichting Nyenrode). Wordt deze goedkeuringslijst door
Stichting Nyenrode gewijzigd, dan wordt Bijlage 3 vervangen door een Nederlandse vertaling
van de gewijzigde goedkeuringslijst.
Bij twijfel over de uitleg van de goedkeuringslijst voert de voorzitter van het CvB overleg met
de voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode en is het oordeel van laatstgenoemde
beslissend.
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6.4

Het CvB is voorts gehouden om door Stichting Nyenrode gegeven aanwijzingen op te volgen
(zie artikel 15.5 van de statuten van de Vennootschap), tenzij het belang van de Vennootschap
en de daarmee verbonden onderneming zich daartegen verzet.

6.5

Het CvB legt het jaarverslag en de jaarrekening voor aan Stichting Nyenrode, de eerste ter
bespreking, de laatste ter bespreking en vaststelling.

6.6

Het CvB verschaft aan Stichting Nyenrode alle verlangde informatie.

6.7

Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde laat de overigens aan Stichting Nyenrode toekomende
bevoegdheden (voortvloeiend uit de wet, de statuten van de Vennootschap en dit Reglement)
onverlet.

HOOFDSTUK III
VERGADERINGEN VAN HET CVB; BESLUITVORMING
7.

Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering

7.1

Het CvB vergadert ten minste tweemaal per maand en vaker indien een Bestuurder dat nodig
acht voor een goed functioneren van het CvB.

7.2

Vergaderingen van het CvB worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de
Vennootschap, in overleg met de Voorzitter van het CvB. Behoudens in spoedeisende
gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter van het CvB, wordt de agenda voor de
vergadering ten minste twee kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de
Bestuurders.

7.3

Ieder Bestuurder heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een
vergadering van het CvB wordt geplaatst.

7.4

Vergaderingen van het CvB worden over het algemeen gehouden ten kantore van de
Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van het CvB
kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere
communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen
communiceren.

8.

Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen

8.1

Een Bestuurder kan zich in vergaderingen door een ander Bestuurder bij schriftelijke
volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de
voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken.

8.2

Indien een Bestuurder regelmatig afwezig is van vergaderingen van het CvB wordt hij daartoe
ter verantwoording geroepen door de Voorzitter van het CvB.

8.3

Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan Bestuurders en de secretaris
van de Vennootschap beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde
Bestuurders, bij meerderheid van stemmen.
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9.

Voorzitter van de vergadering; verslag

9.1

De vergaderingen van het CvB worden geleid door de Voorzitter van het CvB of, bij zijn
afwezigheid, een van de andere Bestuurders.

9.2

Van het verhandelde in een vergadering van het CvB wordt een verslag opgemaakt door de
secretaris van de Vennootschap of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het
verslag wordt vastgesteld door het CvB in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.

10.

Besluitvorming binnen het CvB

10.1

De Bestuurders bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.

10.2

Ieder Bestuurder heeft één stem.

10.3

Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit
Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het CvB genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de
Voorzitter van het CvB doorslaggevend. Het CvB kan slechts besluiten nemen indien een
meerderheid van de Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

10.4

Besluiten van het CvB worden in beginsel genomen in een vergadering van het CvB.

10.5

Besluiten van het CvB kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende
voorstel aan alle in functie zijnde Bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze
wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van
schriftelijke verklaringen van alle Bestuurders. Een verklaring van een Bestuurder dat zich ter
zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat
hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

10.6

Het CvB mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 10.3 (laatste zin), 10.4 en 10.5
indien de Voorzitter van het CvB dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of
andere omstandigheden van de zaak, mits alle Bestuurders in staat worden gesteld deel te
nemen aan de besluitvorming. De Voorzitter van het CvB en de secretaris van de
Vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de
volgende vergadering van het CvB wordt gevoegd.

10.7

Bij de vaststelling in hoeverre Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen
met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante
bestuurszetels en Bestuurders die belet hebben.

10.8

Van een door het CvB genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring
van de Voorzitter van het CvB of de secretaris van de Vennootschap.

HOOFDSTUK IV
OVERIGE BEPALINGEN
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11.

Tegenstrijdige belangen van Bestuurders

11.1

Een Bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 11.2 of met een belang dat
de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een (potentieel)
tegenstrijdig belang) stelt de andere Bestuurders en Stichting Nyenrode hiervan in kennis.

11.2

Een Bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming (een geconflicteerd
Bestuurder) neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het CvB.

11.3

Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 11.2 is sprake, indien de Bestuurder in de
gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de Vennootschap en de met
haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt
een transactie voorgesteld waarbij naast de Vennootschap ook een groepsmaatschappij van de
Vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een Bestuurder enige functie
bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een
vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel
11.2.

11.4

Stichting Nyenrode is bevoegd:
(a)

om te beslissen of een potentieel tegenstrijdig belang behandeld dient te worden als
een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 11.2; en

(b)

om in geval van een (potentieel) tegenstrijdig belang alle verdere maatregelen te
treffen die het nodig acht, bijvoorbeeld dat informatie over een aangelegenheid
waarop een tegenstrijdige belang betrekking heeft, aan de geconflicteerde Bestuurder
wordt onthouden.

11.5

Een Bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en
bevoegdheden uitoefent die hem anders als Bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre
aangemerkt als een Bestuurder die belet heeft in de zin van artikel 17 van de statuten van de
Vennootschap, indien en voor zover dit artikel 11 niet een oplossing biedt.

11.6

Alle besluiten van het CvB omtrent een aangelegenheid waarbij één of meer geconflicteerde
Bestuurders zijn betrokken, zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Stichting
Nyenrode.

12.

Vertrouwelijkheid
Een Bestuurder mag tijdens zijn lidmaatschap van het CvB en daarna op geen enkele wijze
aan wie dan ook enige mededeling doen van informatie van vertrouwelijke aard betreffende
de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij deelneemt, die een
Bestuurder ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden
voor de Vennootschap en waarvan hij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is,
tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Een Bestuurder mag de hierboven omschreven informatie
op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

13.

Diversen

13.1

Aanvaarding door Bestuurders. Ieder die tot Bestuurder wordt benoemd wordt verzocht bij
de aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap te verklaren dat hij de inhoud
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van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en dat hij zich jegens de Vennootschap
verbindt de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
13.2

Incidentele niet-naleving. Het CvB kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven,
met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

13.3

Wijziging. Dit Reglement kan van tijd tot tijd door het CvB worden gewijzigd, maar alleen
onder voorafgaande goedkeuring van Stichting Nyenrode.

13.4

Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van
enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Voorzitter van het CvB daaromtrent
beslissend (behoudens artikel 6.3, laatste volzin).

13.5

Toepasselijk recht en jurisdictie. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De
Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit
Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit
Reglement) te beslechten.

13.6

Complementariteit met Nederlands recht en de statuten. Dit Reglement is een aanvulling
op het bepaalde in de Nederlandse wet en de statuten van de Vennootschap. Waar dit
Reglement niet in overeenstemming is met de Nederlandse wet of de statuten van de
Vennootschap, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de
statuten van de Vennootschap maar niet in overeenstemming met de Nederlandse wet,
prevaleren die laatste.
***
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BIJLAGE 1
GEHANTEERDE BEGRIPPEN
1.

In het Reglement hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
Bestuurder betekent een lid van het CvB.
CvB betekent het college van bestuur van de Vennootschap.
Decaan betekent de Bestuurder die overeenkomstig artikel 2.2 van het Reglement als Decaan
is aangewezen.
Financieel Directeur betekent de Bestuurder die overeenkomstig artikel 2.2 van het
Reglement als Financieel Directeur is aangewezen.
Reglement betekent het reglement van het CvB inclusief de daarbij behorende bijlagen.
Stichting Nyenrode betekent Stichting Nyenrode, een stichting naar Nederlands recht, die de
enig aandeelhouder is van de Vennootschap.
Vennootschap betekent Universiteit Nyenrode B.V. alsmede, waar passend, de
dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap
waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de
Vennootschap.
Voorzitter van het CvB betekent de Bestuurder die overeenkomstig artikel 2.1 van het
Reglement als zodanig is aangewezen.

2.

De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke
wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

3.

Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in het Reglement:

4.

(a)

begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking
op het meervoud en omgekeerd;

(b)

woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens
betrekking op de vrouwelijke vorm; en

(c)

een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige
wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende
regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.

Kopjes van artikelen en andere kopjes in het Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve
van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het Reglement voor
interpretatiedoeleinden.
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BIJLAGE 2
TAAKVERDELING

Voorzitter van het CvB

Financieel Directeur

Secretaris

 De taken van de Voorzitter van het CvB
omvatten:
Interne en externe communicatie (Corporate,
Marketing en Communicatie);
Faculty & Research (inclusief deelname in
Research Council);
HRM (samen met de Directeur HRM);
Ondernemingsraad;
Internationale samenwerking;
LEArN (RvT functie);
Alumni, SNF, Alumni board;
Professorial Forum;
Vertrouwenspersonen;
Commissie wetenschappelijke integriteit;
Heeren V;
International Academic Council;
Academic Council;
India en China Boards (samen met Decaan);
en
- Lobby in Den Haag

 De taken van de Financieel Directeur omvatten:
Finance;
ICT;
Real Estate;
Hospitality & Service & beveiliging;
Inkoop; en
Business Accelerator.

 De taken van de secretaris omvatten:
Juridische zaken, procedures, geschillen en
contracten;
Eén ingangs- en uitgangsprincipe advocatuur
en notariaat;
Assurantieportefeuille;
Secretarisfunctie CvB, Bestuur Stichting
Nyenrode en RvT (zolang nog bestaand),
RvT Nivra Nyenrode, SJHV;
Dochtervennootschappen, RvC NNBS;
Rechtspersonen (KvK, statuten);
CAO
onderhandelingen
(samen
met
Directeur HRM);
Corporate governance; en
- Erfgoed zoals archief.
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Decaan

 De taken van de Decaan omvatten:
Programma’s Degree & EEOD;
NNBS;
Marketing voor de programma’s;
Accountmanagement & CRM;
Campus dean
Internationale programma’s;
International Executive Education Board;
India en China Boards (samen met Voorzitter
van het CvB);
Study Group; en
Examencommissie, CuCo en accreditaties.
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BIJLAGE 3
CVB-BESLUITEN ONDERWORPEN AAN GOEDKEURING STICHTING NYENRODE
(Nederlandse vertaling van Annex 6, By-Laws of the Foundation Board van Stichting Nyenrode
(versie 1 september 2013))
Overeenkomstig artikel 15.2 van de statuten van Universiteit Nyenrode B.V. zijn besluiten van het
CvB over de volgende onderwerpen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Stichting
Nyenrode:
(a)

het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren, of het wijzigen van huurcontracten inzake,
onroerend goed;

(b)

het oprichten van, deelnemen in of het nemen van een financieel belang in andere
ondernemingen of het beëindigen of verkopen van zodanige activiteiten en het opzetten van
ondernemingen;

(c)

het verkrijgen van financiering of het daartoe sluiten van overeenkomsten;

(d)

het geven van garanties boven een bedrag van EUR 50.000 in totaal;

(e)

het geven van leningen boven een bedrag van EUR 50.000 in totaal;

(f)

het doen van investeringen boven een bedrag van EUR 100.000;

(g)

het benoemen en ontslaan van key personnel (zoals te omschrijven door de
remuneratiecommissie van Stichting Nyenrode) of het vaststellen of wijzigen van hun
arbeidsvoorwaarden; de remuneratiecommissie zal fungeren als klankbord; een (opvolger van
een) lid van het senior management wordt tot het key personnel gerekend;

(h)

het verlenen van algemene of beperkte procuratie (daaronder niet begrepen specifieke ad hoc
volmachten);

(i)

het voeren van gerechtelijke procedures, zowel als eisende als verdedigende partij, met
uitzondering van het nemen van voorzorgsmaatregelen en procedures omtrent ontslag van
werknemers die niet tot het key personnel behoren;

(j)

het vaststellen van lange-termijn strategische plannen (inclusief begroting);

(k)

het vaststellen van de jaarlijkse begroting voorafgaand aan het begin van het academisch jaar,
tenzij uitdrukkelijk uitstel is verleend;

(l)

het vaststellen of wijzigen van (de criteria
controlemechanismen; dit omvat in het bijzonder:

voor)

de

organisatiestructuur

(i)

de operationele en financiële doelstellingen van Universiteit Nyenrode B.V.;

(ii)

de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van Universiteit
Nyenrode B.V.; en
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en

(iii)
(m)

de randvoorwaarden die door Universiteit Nyenrode B.V. bij de strategie worden
gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio’s;

elke aangelegenheid waarin een of meer leden van het CvB een tegenstrijdig belang hebben.
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