Integriteitsverklaring toezichthouders ZHL
Toezichthouders van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap zijn onafhankelijk en handelen integer.
Zuid-Hollands Landschap is onderdeel van de landelijke koepel LandschappenNL waar de andere
provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties bij zijn aangesloten. Wat voor onze
eigen stichting geldt, geldt in principe ook in relatie tot deze zusterorganisaties.
Toezichthouders zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling
en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met het voorkomen van tegenstrijdige
belangen. Zij onderschrijven het integriteitsbeleid en de bijbehorende gedragscode van het ZuidHollands Landschap.
“Belangenverstrengeling is een situatie waarin een toezichthouder meerdere belangen of functies
heeft die elkaar raken. Belangenverstrengeling kan voor organisaties nuttig en zelfs nodig zijn,
bijvoorbeeld in het kader van de fondsenwerving door de bestuurder of de netwerkfunctie van
toezichthouders.”
“Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn ongewenst. Bijvoorbeeld als de belangen een
zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid van een bestuurder of toezichthouder in
het geding komt. Daardoor kan de organisatie worden beschadigd en vertrouwen en/of legitimiteit
verliezen.”
“Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurder of
toezichthouder dat deze niet meer in staat is om de belangen van de organisatie op een integere,
objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.”
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Toezichthouders van Stichting het Zuid-Hollands Landschap zorgen voor een cultuur van
openheid en aanspreekbaarheid.
De leden van de raad van toezicht vergewissen zich van de onafhankelijkheid van de leden.
Toezichthouders hebben geen zakelijke of persoonlijke belangen of relaties met de organisatie of
collega organisaties anders dan als toezichthouder, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Bestuurder en toezichthouders aanvaarden zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht geen (neven)functies die gezien de aard of het tijdsbeslag raken aan hun functioneren.
Bestuurders en toezichthouders laten het belang van de organisatie prevaleren boven eigen
belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling.
Bestuurder en toezichthouders melden elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en
(potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaﬀen de
voorzitter daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten de
aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of bestuurder(s) of er sprake is van ongewenste
belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De raad van
toezicht geeft hierover openheid binnen de organisatie en naar externe belanghebbenden.
Als op basis van een melding geconstateerd wordt dat er sprake is van ongewenste
belangenverstrengeling zorgt de betrokken toezichthouder ervoor dat deze
belangenverstrengeling zo snel mogelijk wordt opgeheven. De raad van toezicht ziet hierop toe
en neemt maatregelen wanneer de betrokken toezichthouder hierin nalatig is.
Als er sprake is van tegenstrijdige belangen neemt de betrokken toezichthouder niet deel aan de
voorbereiding, beraadslaging, besluitvorming en uitvoering van deze zaken.

1

•

•

Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van
toezichthouders (kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring door de raad van toezicht. De
raad van toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert
hierover in het jaarverslag.
De bestuurder en toezichthouders voldoen aan de ANBI-integriteitseisen. Dit wil zeggen dat
hij/zij niet veroordeeld mag zijn voor een misdrijf en: “het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid
van de betrokkene; de veroordeling minder dan 4 jaar geleden plaatsvond; het misdrijf een
ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.”
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