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Verslag van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van TPC. Na
afloop van elk boekjaar rapporteert de RvT over het uitgevoerde toezicht. Hierbij
deelt de RvT haar verslag over het jaar 2021. De huidige Raad van Toezicht wordt
gevormd door de volgende personen:
Voorzitter RvT:
Datum in functie:

De heer J.M. Slagter
17-02-2022

Algemeen lid RvT:
Datum in functie:

Mevrouw V.I. Laan
21-03-2022

Algemeen lid RvT:
Datum in functie:

De heer H.A. Greven
21-03-2022

Gedurende het jaar 2021 kende de RvT enkele wisselingen. Bij aanvang van dit
boekjaar bestond de RvT uit mevrouw W. Tonkens-Gerkema (voorzitter), mevrouw
I.L.K. Toxopeus en de heer E.J. Dommering. Mevrouw W. Tonkens-Gerkema is
gedurende het jaar 2021 teruggetreden waarna mevrouw F.C. van der Jagt is
toegetreden tot de RvT. Begin 2022 zijn Toxopeus, Dommering en Van der Jagt
opgevolgd door de huidige RvT. Telkens is er bij de personele invulling van de RvT
rekening gehouden met de vereiste specifieke ervaring en expertise die nodig is voor
een adequaat toezicht op het bestuur van TPC.
De Raad van Toezicht is afgelopen verslagperiode op de hoogte geweest van alle
vereiste informatie voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden. De Raad
van Toezicht stelt zich naast de reguliere vergaderingen, ook uit eigen beweging op
de hoogte van het reilen en zeilen van de stichting via regelmatige telefonische
overleggen met het bestuur en de advocaten van The Privacy Collective.
De (huidige) Raad van Toezicht van de stichting ondersteunt voorts, na eigen
onderzoek en in overleg met bestuur en advocaten van de stichting, het besluit van
het bestuur om tegen het negatieve vonnis van de rechtbank van 29 december 2021
in hoger beroep te gaan.
Financiën
Het bestuur heeft de balans en staat van baten en lasten van TPC over 2021
vastgesteld op 15 juni 2022 in een gemeenschappelijke vergadering met de Raad van
Toezicht, waarna de Raad van Toezicht deze heeft goedgekeurd.
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Beloningsbeleid
In lijn met de toezegging onder Principe VII van de Claim Code 2019, zoals
opgenomen in het Claim Code Compliance document van de stichting, is het
totaalbedrag dat aan honorarium aan de (voormalige) voorzitter en (voormalige) leden
van het bestuur gezamenlijk is betaald over het boekjaar 2021, vastgesteld op de
hoogte van bedrag van € 13.750, exclusief BTW.

Vooruitblik
De Raad van Toezicht zal zich ook in 2022 inspannen om het bestuur met raad en
daad bij te staan teneinde de missie van The Privacy Collective te doen slagen. Zij
onderstreept het belang van samenwerking met gelieerde Partner-organisaties,
spreekt haar dank uit voor de ontvangen steun aan de actie van de stichting, en
ondersteunt het bestuur om bestaande relaties te intensiveren, en nieuwe
samenwerkingen waar mogelijk aan te gaan.

Amsterdam, 24 juni 2022
Jan Maarten Slagter, voorzitter
Vonne Laan
Hein Greven
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