
Besluit 

 

 

 

 

 

Onderwerp 

Reglement van Orde Comité van Toezicht OPZuid 2021-2027 

 

 

Het Comité van Toezicht OPZuid 2021-2027 

 

Gelet op 38, tweede lid van de Verordening (EU) nr. 2021/1060 van het Europees Parlement 

en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het 

Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het 

Fonds voor asiel, migratie en integratie, het artikel Fonds voor interne veiligheid en het 

Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid; 

 

Overwegende dat de Managementautoriteit bij besluit van 16 november 2021 het Comité 

van Toezicht OPZuid 2021-2027 heeft ingesteld; 

 

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling: 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

Comité van Toezicht: monitoringcomité als bedoeld in artikel 38 van de Verordening (EU) nr. 

2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en 

het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor 

die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het artikel Fonds voor interne 

veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid. 

 

Artikel 2 Vergaderingen 

1. De voorzitter roept de leden van het Comité van Toezicht schriftelijk ten minste veertien 

werkdagen voor de dag van de vergadering ter vergadering op. 

2. Onverminderd artikel 8, eerste lid, van het Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid 

2021-2027 vergadert het Comité van Toezicht voorts op initiatief van de voorzitter of op 

verzoek van: 

a. ten minste twee leden van het Comité van Toezicht; of, 

b. de vertegenwoordiger van de Europese Commissie.  

3. De agenda en de daarbij behorende vergaderstukken worden tegelijkertijd met de 

schriftelijke oproep aan de leden verzonden. 

4. De vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft 

van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 

5. Indien ingevolge het vierde lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de 

voorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na 

het bezorgen van de oproep is gelegen. 

6. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in het vijfde lid, 

kan de voorzitter  gebruik maken van een schriftelijke vergaderprocedure voor die 

onderwerpen die zodanig spoedeisend zijn, dat deze niet kunnen wachten tot de 

volgende vergadering. 
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7. Indien de voorzitter gebruik maakt van een schriftelijke vergaderprocedure als bedoeld 

in het zesde lid, reageren de leden na ontvangst van de vergaderstukken daarop binnen 

maximaal tien werkdagen. 

8. Bij een schriftelijke vergaderprocedure kan er alleen besluitvorming plaatsvinden indien 

meer dan de helft het aantal zitting hebbende leden heeft gereageerd. 

9. De uitkomst van een schriftelijke vergaderprocedure wordt meegedeeld aan de leden 

en wordt bij de volgende vergadering bekrachtigd.  

10. Indien een lid, dat tijdig heeft gereageerd, zich gemotiveerd verzet tegen hetgeen in de 

schriftelijke ronde wordt voorgesteld, komt er geen besluit tot stand en wordt het voorstel 

voor de volgende vergadering van het Comité van Toezicht geagendeerd. 

 

Artikel 3 Taken van de voorzitter 

De voorzitter is ter vergadering belast met: 

a. het leiden van de vergadering; 

b. het handhaven van de orde in de vergadering; 

c. het doen naleven van het reglement van orde; 

d. hetgeen de wet of dit reglement hem verder opdraagt. 

 

Artikel 4 Besluitvorming 

1. Het Comité van Toezicht beslist bij consensus van de ter vergadering aanwezige leden. 

2. Er is sprake van concensus indien geen van de leden zich gemotiveerd verzet tegen een 

te nemen besluit. 

3. Wanneer een van de leden zich gemotiveerd verzet, wordt over het voorstel beslist bij 

twee derde meerderheid van stemmen. 

4. Een lid onthoudt zich van deelname aan de discussie en stemming over een onderwerp 

waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is. 

 

Artikel 5 Verslaglegging 

1. Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt, dat een 

beknopte, zakelijke weergave inhoudt van het besprokene.  

2. In het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval melding gemaakt van de 

namen van de aan- en afwezigen, gedane mededelingen, de aanduiding van de 

agendapunten en de genomen besluiten. 

3. Indien er stemmingen hebben plaatsgevonden als bedoeld in artikel 4, derde lid, maakt 

het verslag melding van de uitslagen van de stemmingen, met dien verstande dat de 

namen van hen die voor en tegen hebben gestemd worden vermeld. 

4. Het verslag wordt in de volgende vergadering ter vaststelling aangeboden. 

5. De verslagen van de vergaderingen zijn openbaar, behoudens voor zover enig wettelijk 

voorschrift zich daartegen verzet. 

 

Artikel 6 Overige bepalingen 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Comité van Toezicht over de te 

volgen werkwijze. 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad van de 

provincie Noord-Brabant waarin zij wordt geplaatst. 

 

Artikel 8 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement van Orde Comité van Toezicht OPZuid 2021-

2027. 
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‘s-Hertogenbosch,  

 

Comité van Toezicht voornoemd, 

 

de voorzitter      de secretaris 

 


