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Reglement voor de Raad van Toezicht
23 oktober 2015

1. De Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Financieel Forensisch
Instituut (NFFI) (hierna: “de RvT”) is belast met de navolgende taken:
- De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het
gevoerde beleid, in het bijzonder op de kwaliteitseisen die gesteld worden aan
de geregistreerde deskundigen.
- De Raad van Toezicht zal het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren
over de onderwerpen die hij geraden acht.
- De Raad van Toezicht behandelt bezwaren tegen bestuursbesluiten met
betrekking tot het opnemen van deskundigen in het register en het
verwijderen van deskundigen daaruit, conform het betreffende reglement.
2. De RvT bestaat uit drie onafhankelijke leden die het werkveld van de
financieel forensisch deskundigen kennen. Zij zijn geen NFFI geregistreerd
deskundige of lid van het bestuur.
3. De leden van de RvT worden benoemd door het bestuur. De leden dienen hun
benoeming te aanvaarden.
4. De voorzitter wordt in zijn functie benoemd. De leden van de RvT verdelen
hun werkzaamheden in onderling overleg.
5. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna
eenmaal herbenoeming mogelijk is voor eenzelfde periode. Het bestuur kan
bij besluit hiervan afwijken. De leden van de RvT stellen in onderling
overleg een rooster van aftreden op, zodanig dat de continuïteit van het
werk van de RvT zo veel mogelijk gewaarborgd wordt.
6. Het lidmaatschap van de RvT eindigt door opzegging, overlijden van het lid,
dan wel door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
7. De leden van de RvT hebben recht op vacatiegeld en vergoeding van hun
onkosten conform het Besluit Vacatiegelden en kostenvergoeding van de
Stichting Register Forensisch Accountants & Legal Experts (NFFI).
8. De RvT komt bijeen zo vaak als zij dat noodzakelijk acht om haar taak
adequaat te kunnen vervullen. De RvT voert ten minste een maal per jaar
overleg met het bestuur over haar werkzaamheden en het te voeren beleid.
9. De RvT kan zich, wanneer zij dat nodig acht in verband met de behandeling
van klachten, in overleg met het bestuur, laten bijstaan door een secretaris.
De kosten van inschakeling van een secretaris worden gedragen door de
Stichting.
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10.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, na
overleg met de RvT.
11.De Stichting, de leden van het bestuur en de verschillende commissies en
raden in persoon en de door de Stichting ingeschakelde medewerkers en
hulppersonen zijn niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor enig
handelen of nalaten met betrekking tot de handelingen waarop dit
reglement van toepassing is.
12.Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen.
Aldus vastgesteld door het Bestuur d.d. 23 oktober 2015.

N.M. Keijser, voorzitter

C.F.M. Schaap, secretaris

