Verslag van de raad van toezicht bij het jaarverslag 2013 van de Raad voor Accreditatie.
De maatschappelijke positie van de RvA op het snijvlak van “publiek en privaat” kwam in dit
verslagjaar sterk naar voren, onder meer als gevolg van rapporten van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid. De raad van toezicht heeft ook in 2013, op basis van die positie, die verankerd is in
Europese en Nationale wetgeving en in een internationale norm, zijn toezicht uitgeoefend en als
klankbord gediend voor het bestuur van de RvA.
Toezicht
De raad van toezicht is in 2013 vijf maal plenair bijeen gekomen, in aanwezigheid van het bestuur.
Een maal werd bijeen gekomen buiten aanwezigheid van het bestuur, om het eigen functioneren en
dat van het bestuur te evalueren. Hierover heeft afstemming plaats gevonden met het bestuur.
Beide evaluaties hebben niet geleid tot het nemen van maatregelen.
In iedere vergadering vindt schriftelijke en mondelinge rapportage plaats over de operationele en
financiële voortgang. Standaard wordt aandacht besteed aan:







Jaarplanning, begroting en jaarrekening
De financiële maandrapportage
Binnengekomen klachten en meldingen en de afhandeling daarvan, zo ook wat betreft
bewaren en beroepen
De jaarlijkse management review
Verslagen van vergaderingen van de gebruikersraad
Contacten met het ministerie van Economische Zaken

De raad heeft in het verslagjaar daarnaast in het bijzonder stilgestaan bij:








Het transitieplan dat de accreditatie van ca. 250 medische laboratoria in 4 jaar over moet
brengen van een Nederlandse Praktijkrichtlijn naar de internationale accreditatienorm
Risicomanagement en verbeterplannen
De selectie van een nieuwe operationeel directeur
De peer review vanuit de Europese Coöperatie voor Accreditatie
Rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een raakvlak aan de activiteiten van
de RvA, zoals Odfjell en Foppen
De impact van het regeerakkoord op de positie van ZBO’s
De modernisering van het huishoudelijk reglement.

De raad van toezicht heeft de jaarrekening 2013, inclusief resultaatbestemming, na bespreking met de
accountant goedgekeurd en de bestuurder discharge verleend voor het gevoerde beleid en bestuur.

Informatie
In het kader van informatie inwinning heeft de raad van toezicht zich in zijn vergaderingen actief
laten informeren door de verschillende afdelingsmanagers van de RvA over de activiteiten binnen
hun verantwoordelijkheidsgebied.

Een lid van de raad van toezicht heeft een OR‐vergadering bijgewoond, evenals een OR‐
overlegvergadering met de bestuurder.
De voltallig commissie accreditaties heeft haar werkzaamheden toegelicht tijdens een vergadering.
Daarnaast heeft een lid van de raad van toezicht een reguliere vergadering van de commissie
accreditaties bijgewoond.
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Graag spreken wij onze dank uit aan alle medewerkers en beoordelaars van de RvA. Zij hebben zich in het
verslagjaar 2013 met grote inzet en betrokkenheid ingespannen om de geacccrediteerden en de stakeholders
zo goed mogelijk van dienst te zijn.
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