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PROFIEL 
LID VAN REGIONALE RAAD KAMER VAN KOOPHANDEL 

 

 

1. Inleiding  

Bij inwerkingtreding van de Wet op de Kamer van Koophandel (TK 2012-2013, nr. 33553) worden 

de huidige twaalf Kamers van Koophandel, de Vereniging Kamer van Koophandel Nederland en de 

Stichting Syntens samengevoegd tot de Kamer van Koophandel, één centraal bestuurde 

organisatie met de status zelfstandig bestuursorgaan (‘hierna: de Kamer’). De governance van de 

Kamer bestaat uit een Raad van Bestuur, een Centrale Raad en een aantal regionale raden.  

 

De Raad van Bestuur heeft als hoofdtaak het op doelmatige, doeltreffende en rechtmatige wijze 

besturen van de organisatie. De Raad van Bestuur zorgt onder meer voor de uitvoering van het 

meerjarenprogramma, de totstandkoming en uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan, de 

begroting en tarifering van producten en diensten.
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De Raad van Bestuur wordt in zijn werkzaamheden terzijde gestaan door een Centrale Raad en   

regionale raden. In de Centrale Raad en de regionale raden is primair de participatie van 

werkgevers- en werknemersorganisaties ondergebracht. Deze raden hebben een inhoudelijke 

programmerende rol, waarbij deze rol voor wat betreft de Centrale Raad betrekking heeft op de 

landelijke en bij de regionale raden op de regionale activiteiten van de Kamer. Binnen de geldende 

kaders bepalen deze raden de facto welke activiteiten de Kamer onderneemt. De Kamer kan hier 

alleen bij overwegende bezwaren en op transparante wijze van afwijken. Op deze wijze is er 

sprake van nauwe betrokkenheid van de participanten bij de besluitvorming. 
2
 Daarnaast hebben 

deze raden een adviesrol richting de Raad van Bestuur.
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Een regionale raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regionale werkgevers- en 

werknemersorganisaties. Er zijn in totaal vijf regionale raden. Binnen elk van de door de Raad van 

Bestuur vastgestelde regio’s (Noord-West, Noord, Oost, Zuid, Zuid-West) is één regionale raad 

actief.  

 

De Raad van Bestuur benoemt de leden van een regionale raad, voor een deel op voordracht van 

de regionale werkgevers- en  werknemersorganisaties. Voordrachten zijn met redenen omkleed en 

worden gedaan in overeenstemming met dit door de Raad van Bestuur, gehoord de regionale  

werkgevers- en werknemersorganisaties, vastgestelde profiel.
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2. Samenstelling en benoeming regionale raden
5
 

Elke regionale raad bestaat uit maximaal twaalf leden, waarvan: 

 ten hoogste zes uit de kring van ondernemers worden benoemd op voordracht van de 

regionale werkgeversorganisaties; 

 ten hoogste drie uit de kring van werknemers worden benoemd op voordracht van de 

regionale werknemersorganisaties; 
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 ten hoogste drie overige leden worden benoemd in het belang van in de raad aanwezige 

deskundigheid op het gebied van ondernemen en innovatie en aanwezigheid van 

vertegenwoordiging van ZZP’ers. Deze leden worden zonder voordracht benoemd.  

 

De leden van een regionale raad worden benoemd voor een periode van vier jaren.
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3.  Doel en resultaat van de functie
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Een regionale raad heeft een programmerende rol voor wat betreft de regionale activiteiten van de 

Kamer in zijn regio. Daarnaast geven regionale raden de Raad van Bestuur adviezen over 

regionale aangelegenheden en vervullen zij een rol bij de verkiezingen voor het algemeen bestuur 

van de waterschappen:   

 

Programmerende rol 

Een regionale raad stelt ten minste eenmaal in de vijf jaar het ontwerp voor het regionale 

meerjarenprogramma van de Kamer vast met daarin de regionale prioriteiten. In dit ontwerp wordt 

op hoofdlijnen vastgelegd welke regio-specifieke activiteiten de Kamer in de desbetreffende regio 

zal uitvoeren. Dit doet een regionale raad na het horen van private en publieke organisaties uit de 

regio, die betrokken zijn bij stimulering van economische ontwikkeling in de desbetreffende regio.
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Een belangrijke functie van een regionale raad is het creëren van regionaal draagvlak.
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In beginsel stelt de Raad van Bestuur het regionale meerjarenprogramma conform dit ontwerp 

vast. De Raad van Bestuur mag niet lichtvaardig afwijken van het ontwerp. Indien de Raad van 

Bestuur echter meent dat voor bepaalde elementen geen verantwoordelijkheid genomen kan 

worden, kan de Raad van Bestuur, gehoord de betreffende regionale raad, gemotiveerd afwijken 

van het ontwerp. Een dergelijke afwijking wordt in het regionale meerjarenprogramma vermeld. 

 

Op basis van het regionale meerjarenprogramma wordt door een regionale raad jaarlijks een 

regionaal activiteitenplan opgesteld, waarin voorstellen aan de Raad van Bestuur worden gedaan 

welke regio-specifieke activiteiten opgenomen zouden moeten worden in het jaarlijkse 

activiteitenplan van de Kamer. De regio-specifieke activiteiten kunnen enerzijds bestaan uit regio-

specifieke voorlichtingsactiviteiten (complementair aan en in sterke wisselwerking met de landelijke 

voorlichtingstaak) en anderzijds uit regio-specifieke economische stimuleringsactiviteiten. 

Laatstgenoemde activiteiten richten zich op de stimulering van de economie c.q. het oplossen van 

knelpunten in de regio. De Raad van Bestuur kan als onderdeel hiervan een subsidie van beperkte 

omvang verstrekken om economische ontwikkelingen via het bevorderen van onderzoeken, 

overleg- en samenwerkingsvormen aan te jagen en te stimuleren.  

De Raad van Bestuur kan afwijken van het voorstel van een regionale raad, maar is wel gebonden 

aan de hoofdlijnen van het regionale meerjarenprogramma.  

 

 Adviesrol  

Een regionale raad adviseert de Raad van Bestuur desgevraagd of uit eigen beweging met 

betrekking tot regionale aangelegenheden. De adviezen van een regionale raad zijn in beginsel 

leidend voor de wijze waarop de Kamer de regiotaak in zijn regio invult. De regionale raden zorgen 

voor regionale inbedding en betrekken uitdrukkelijk de relevante regionale organisaties.  
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Een regionale raad houdt zich niet bezig met de bedrijfsvoering of organisatorische/personele 

zaken (ook niet op regionale schaal) en adviseert ook niet over zaken waarover de Centrale Raad 

van de Kamer adviseert (inhoudelijke landelijke thema’s – het niet specifiek op de regio betrekking 

hebbende deel van het jaaractiviteitenplan, meerjarenplannen en dergelijke).
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Waterschapsverkiezingen 

Een regionale raad doet de Raad van Bestuur bij waterschapsverkiezingen een met redenen 

omkleed voorstel voor de benoeming van de vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur van 

de categorie belanghebbenden, die krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht 

gebouwd onroerende zaken in gebruik hebben als  bedrijfsruimte 
11

, volgens de werkwijze 

beschreven in de “Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Bedrijven 

van het waterschapsbestuur door de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel”.  

 

4.  Kwalificaties leden regionale raden 

Bij de samenstelling van de leden van de regionale raden zal rekening worden gehouden met een 

aantal selectiecriteria: 

1. Criteria die voor alle leden gelden; 

2. Criteria die specifiek zijn voor de leden uit de kring van ondernemers en werknemers; 

3. Criteria die betrekking hebben op de samenstelling van de raad. 

 

Ad 1. Criteria die voor alle leden gelden 

 

Van alle leden van de regionale raden wordt verwacht dat zij: 

 centrale posities innemen in de regionale netwerken van het bedrijfsleven, onderzoek of 

onderwijs; 

 door hun achterban worden gezien als autoriteit vanwege kennis, netwerk of publicaties; 

 beschikken over voldoende informatie om het beleid van de Kamer te kunnen bepalen; 

 aantoonbare affiniteit hebben met regionale economische ontwikkeling en innovatie en/of 

kennis van behoeften in de markt, productontwikkeling en andere relevante ontwikkelingen; 

 beschikken over voldoende (bestuurlijke) kwaliteiten die aansluiten bij de beleidsterreinen van 

de Kamer van Koophandel; 

 beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden, acteren met een 

constructieve en stimulerende stijl en beschikken over een abstract en logisch denkvermogen. 

De leden zijn bruggenbouwers van de economische toekomst van Nederland; 

 goed kunnen schakelen tussen de verschillende bestuurslagen en gevoel hebben voor 

(regionale) verhoudingen; 

 een onbesproken staat van dienst hebben; 

 

Omdat de KvK een nieuwe organisatie is verdient het de voorkeur de raden zoveel mogelijk samen 

te stellen uit nieuwe leden.   

 

 

Ad 2.  Criteria die specifiek zijn voor de leden uit de kring van ondernemers en werknemers 
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Van de leden die worden voorgedragen door de regionale werkgevers- en werknemersorganisaties 

wordt verwacht dat zij:  

 representatief zijn voor de doelgroep van de Kamer (ondernemers, in het bijzonder MKB’ers en 

ZZP’ers) door nauwe betrokkenheid bij een regionale onderneming of ondernemerschap.  

 nauwe betrokkenheid betekent niet dat degene (al dan niet voltijds) bij een onderneming in 

dienst moet zijn. Nauwe betrokkenheid kan bijvoorbeeld ook blijken uit een 

commissariaatsfunctie bij een onderneming, andere (al dan niet betaalde) bestuurlijke 

activiteiten binnen een regionaal economisch netwerk of uit het zijn van eigenaar of bestuurder 

van een onderneming uit de regio.  

 In ieder geval moet de nauwe betrokkenheid aantoonbaar een actieve zijn. Als de 

betrokkenheid alleen volgt uit een in het verleden vervulde rol, is dat in beginsel niet 

voldoende, tenzij uit bijkomende omstandigheden anders blijkt. 

 

Ad 3. Criteria die betrekking hebben op de samenstelling van de raad 

 

Van de voordragende organisaties wordt verwacht dat zij bij hun voordracht ook rekening houden 

met de samenstelling van de regionale raden ten aanzien van:  

 diversiteit, in ieder geval voor wat betreft verhouding mannen en vrouwen, leeftijd en culturele 

achtergrond; 

 geografische spreiding; de leden dienen afkomstig te zijn uit verschillende delen van de  regio; 

 sectorale spreiding; de leden dienen een representatieve afspiegeling te zijn van de 

verschillende sectoren van het bedrijfsleven in de regio. 

 

Na hun benoeming zullen de leden van de regionale raden een introductieprogramma volgen, 

waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de 

politiek-bestuurlijke omgeving, de specifieke aspecten, die eigen zijn aan de Kamer en de taken 

van een lid van de Regionale Raad. Jaarlijks beoordeelt een Regionale Raad op welke onderdelen 

de leden van deze raad gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training 

of opleiding. De Kamer speelt hierin een faciliterende rol en draagt hiervan de kosten. 

 


