
 

 1 / 22 

 

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. 

 

 

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen (de "Raad van 

Commissarissen") van De Meerlanden Holding N.V. (de "vennootschap") op 23 maart 2007 zoals 

blijkt uit ondertekening van dit commissarissenreglement. 

 

Artikel 1 

Status en inhoud van de regels 

 

1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 26 lid 3 van de statuten van de vennootschap 

en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Commissarissen van 

toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap.  

 

1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, 

zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar 

strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. 

Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de 

geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de 

ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de 

inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.  

 

1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van 

dit reglement: 

 

Bijlage A:  de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van 

Commissarissen.  

Bijlage B:  het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen. 

Bijlage C:  het reglement voor de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. 

Bijlage D:  het reglement voor de bezoldigingscommissie van de Raad van 

Commissarissen. 

Bijlage E:  Governance code De Meerlanden: “Good Governance in afval” gedateerd 9 

december 2005 

1.4 De directie van de vennootschap (de "directie") heeft bij besluit genomen op [datum besluit] 

verklaard: 

a) toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit 

reglement voor zover dat op hem van toepassing is; 

b) bij toetreding van nieuwe leden van de directie, deze leden een verklaring als 

bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen. 
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Artikel 2 

Filosofie achter de taken en kwaliteitscriteria van de Commissarissen 

 

2.1 In de samenleving is de overtuiging gegroeid dat een Raad van Commissarissen een cruciale  

 functie heeft in de positionering van de onderneming. Commissarissen zijn kwetsbaar en  

 aanspreekbaar op het reilen en zeilen van de onderneming. 

 

2.2 De Meerlanden heeft ambities om in de afvalmarkt en ten behoeve van gemeenten met 

“eigen afvaldiensten” een vooraanstaande en vertrouwensvolle rol te spelen. Dit stelt hoge 

eisen aan de kwaliteitscriteria die gelden voor de leden van de Raad van Commissarissen. 

Deze criteria worden verder in dit reglement (o.a. art. 4, en bijlage A) uitgewerkt en zijn 

opgenomen in de Governance-code van het bedrijf. (bijlage E)  

 

Artikel 3 

Taak van de Raad van Commissarissen 

 

3.1 De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op de directie van de 

vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming en staat de directie met raad terzijde. De Raad van 

Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen; de raad weegt daartoe de in 

aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de 

aandeelhouders) af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van zijn functioneren. 

 

3.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend: 

a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren 

van, de directie omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, 

(ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de 

opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het 

financiële verslaggevingsproces en (v) de naleving van de wet- en regelgeving; 

b) het vervullen van de rol van de sparringpartner en klankbord voor de directie door het 

inbrengen van aanvullende kennis en frisse ideeën en door inbreng van een relevant 

netwerk. 

c) het vervullen van de werkgeversfunctie ten opzichte van de statutair directeur op 

gebieden als: 

 benoeming, ontslag, schorsing 

 arbeidsvoorwaarden 

 periodieke beoordeling 

 De uitvoering van deze werkzaamheden kan door de RvC worden opgedragen aan de 

 “Remuneratiecommissie” zie bijlage D. 
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d) het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van 

de vennootschap, zoals opgenomen in de Governance-code (bijlage E) 

e) het goedkeuren van het opstellen dan wel wijzigen van het directiereglement op grond 

van artikel 23 lid 1 van de statuten van de vennootschap; 

f) het opstellen van de besluitenlijst als bedoeld in artikel 23 lid 8 van de statuten van de 

vennootschap; 

g) het ondertekenen van de jaarrekening. 

 

3.3 Met het oog op de bestuurlijke agenda van het bedrijf in de komende jaren, richt de inbreng 

van de Raad van Commissarissen zich, naast haar wettelijke kader, in het bijzonder op:  

 het bevorderen van een situatie waarin de onderneming in staat blijft om goed 

toekomstperspectief te bieden voor aandeelhouders, medewerkers en klanten in een 

omgeving die sterk in beweging is. 

 bewaken van vruchtbare relaties met bestaande gemeenten, in het kader van het 

handhaven van een constructieve en zakelijke binding van de onderneming met de in 

haar participerende gemeenten 

 

3.4 Commissarissen dienen oog en gevoel te hebben voor het maatschappelijke handelen en de 

 publieke context waarin de onderneming opereert. 

 

3.5 De commissaris die door de betrokken gemeente is voorgedragen overlegt naar behoefte, 

maar minstens één keer per jaar tezamen met de directeur van de vennootschap met de 

meest betrokken leden van B&W (vakwethouder en burgemeester/wethouder 

verantwoordelijk voor aandeelhouderschap) over de gang van zaken bij de vennootschap. 

 

3.6 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap 

een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen 

in dat boekjaar opstellen en publiceren.  

 

Artikel 4 

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen 

 

4.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De Raad 

van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening 

houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste 

deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Commissarissen 

zal de profielschets jaarlijks evalueren. De huidige profielschets van de Raad van 

Commissarissen is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement. 
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4.2 De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van  

ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets 

zoals weergeven in Bijlage A en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn 

diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen 

(waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en 

regelgeving.  

De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Commissarissen volgt uit de 

profielschets zoals weergegeven in Bijlage A. 

 

4.3 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht 

worden genomen: 

a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de 

vennootschap en haar onderneming te beoordelen; 

b) elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en middels zijn/haar 

deelname aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de 

Raad van Commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming 

met artikel 4.2. 

 

4.4 De Raad van Commissarissen kan één of meer leden als "gedelegeerd" commissaris aanwijzen. 

Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet 

verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de 

vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de 

directie. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de 

taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris 

blijft lid van de Raad van Commissarissen. 

 

Artikel 5 

Voorzitter en vice-voorzitter van de vennootschap en commissies 

 

5.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen benoemt een vice-voorzitter. De voorzitter 

bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, ziet toe op het naar 

behoren functioneren van de Raad van Commissarissen, draagt zorg voor een adequate 

informatievoorziening aan de Commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor 

de besluitvorming, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt 

voor de directie, initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en 

van de directie en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de 

algemene vergadering van aandeelhouders ("algemene vergadering"). 

 

5.2 De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende de 

commissies´ principes en best practices. De huidige reglementen zijn weergegeven in 

 Bijlage C en D. 
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Artikel 6 

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden 

 

6.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de 

statuten. De voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. De voorzitter wordt 

benoemd door de Raad van Commissarissen. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden 

met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. 

 

6.2 De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, 

voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster 

van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit reglement. Onverminderd artikel 6.3 

zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van 

aftreden. 

 

6.3 Leden van de Raad van Commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende 

functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar 

het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden. 

 

6.4 Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in de directie bij belet en 

ontstentenis van de directeur treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de 

bestuurstaak op zich te nemen. 

 

Artikel 7 

Vergoeding 

 

7.1 De leden van de Raad van Commissarissen krijgen een vergoeding toegekend, welke niet 

afhankelijk is van de resultaten van de vennootschap.  

 

7.2 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen 

aan de leden van de Raad van Commissarissen worden vergoed. Alle overige kosten zullen 

alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met 

voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt; de voorzitter zal de Raad van 

Commissarissen hierover jaarlijks informeren.  

7.3 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder 

de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgelegd in 

een overeenkomst tussen de vennootschap en de betreffende commissaris. De hoogte van de 

vergaderingen past binnen een op te stellen beleidskader. 
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Artikel 8 

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, 

notulen) 

 

8.1 De Raad van Commissarissen zal ten minste zes maal in het jaar vergaderen en voorts zo 

vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel 

worden gehouden ten kantore van de vennootschap. Vergaderingen kunnen ook telefonisch 

of door middel van video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar 

tegelijkertijd kunnen verstaan. 

 

8.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop 

aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt 

welke leden van de Raad van Commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn 

geweest. 

 

8.3 De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de 

Raad van Commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan 

de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten 

grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige 

tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. 

 

8.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de directie van de vennootschap namens 

de verzoekende commissaris binnen tien dagen. Indien dit niet geschiedt, is de commissaris 

die bijeenroeping heeft verzocht dan wel de voorzitter van de Raad van Commissarissen tot 

bijeenroeping bevoegd. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de 

agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de 

leden van de Raad van Commissarissen en de directie worden verstrekt. De leden van de 

Raad van Commissarissen zullen zich niet individueel en zonder overleg met de overige 

commissarissen tot aandeelhouders of andere partijen wenden over onderwerpen die (de 

gang van zaken bij) de vennootschap betreffen. Deze terughoudendheid geldt inhoudelijke 

zaken. Over het concept van De Meerlanden en de mogelijkheden van de vennootschap staat 

het de leden vrij daarover met derden te communiceren. Bij voorkeur gebeurt dit in overleg 

met de directie dan wel wordt de directie achteraf geïnformeerd. 

 

8.5 De secretaris, zijnde de directeur van de vennootschap, zal notulen van de vergadering 

opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; 

indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen 

instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten 

blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan 

de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden. 
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Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de 

secretaris van de vennootschap. Voor vergaderingen waarbij de directeur niet aanwezig is 

voorziet de Raad van Commissarissen zelf in de verslaglegging. 

 

8.6 In elk geval worden de volgende vergaderingen gehouden: 

 

Tijdstip   Onderwerp 

 

Februari-vergadering  Lange termijn verkenning 

   Strategische ontwikkeling 

   Voorlopige jaarcijfers / beginbalans 

 

April-vergadering   Jaarcijfers voorgaand jaar 

 

Juni-vergadering   Gezamenlijke vergadering met aandeelhouders en 

houders van prioriteitsaandelen (combi AvA) 

 

Oktober-vergadering   Halfjaar cijfers 

   Uitgangspunten komend jaar 

   Conceptbegroting ter aansluiting op het tijdpad van 

de gemeenten 

 

November-vergadering  Vergadering van de Raad van Commissarissen zonder 

directie 

 

December-vergadering (1)  Begroting komend jaar 

   Investeringsprogramma 

   Liquiditeitspositie 

 

December-vergadering (2)  Gezamenlijke vergadering met aandeelhouders en 

houders van prioriteitsaandelen (combi AvA), ter 

vaststelling van begroting komend jaar 

 

8.7 Naast de reguliere vergaderingen en onderwerpen zoals opgenomen in punt 6 van dit artikel 

staat het de Raad van Commissarissen, dan wel een individuele commissaris, dan wel de 

directie, vrij onderwerpen in te brengen of vergaderingen bijeen te roepen. De procedure als 

beschreven in art. 8.4 is op dergelijke situaties van toepassing. 
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Artikel 9 

Besluiten van de Raad van Commissarissen (stemmen, onderwerpen ter discussie) 

 

9.1 De Raad van Commissarissen kan buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in 

kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht en alle leden zich voor het 

desbetreffende voorstel hebben uitgesproken met dien verstande dat leden die een 

tegenstrijdige belang hebben als bedoeld in artikel 9 niet deelnemen aan de besluitvorming. 

Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend 

door de voorzitter. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in 

de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen.  

 

9.2 Onverminderd artikel 9 kan de Raad van Commissarissen in of buiten vergadering 

rechtsgeldig besluiten nemen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een 

doorslaggevende stem.    

 

9.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële 

resultaten van de vennootschap, belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen 

actie moet nemen, de strategie van de vennootschap en veranderingen daarin, bijvoorbeeld 

de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de vennootschap 

vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, 

belangrijke acquisities en afstotingen. 

 

9.4 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar: 

a) het functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van zijn individuele leden, 

en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;  

b) het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de Raad van 

Commissarissen; 

c) het functioneren van de directie, en de conclusies die hieraan moeten worden 

verbonden;  

d) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de  

  beoordeling door de directie van de opzet en de werking van de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen 

hierin. 

 

Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van 

Commissarissen. 
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Artikel 10 

Tegenstrijdig belang 

 

10.1 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp 

of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld 

in artikel 10.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten 

minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie 

behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.  

 

10.2 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of de 

betreffende commissaris ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een commissaris bestaat in 

ieder geval indien:  

a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin 

de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;  

b) de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of 

geacht wordt te bestaan; 

c) de commissaris in eigen naam een overeenkomst met de vennootschap sluit of in eigen 

naam enigerlei procedure tegen de vennootschap voert.  

 

10.3 Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van 

de Raad van Commissarissen. Elk lid van de Raad van Commissarissen dat een (potentieel) 

tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van 

de Raad van Commissarissen. 

 

 Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang 

heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. De 

voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de Raad van 

Commissarissen. 

 

 De Raad van Commissarissen zal bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een 

tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10.1 geldt.  
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Artikel 11 

Informatie, relatie met de directie 

 

11.1 De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen 

verantwoordelijkheid om van de directie en de externe accountant alle informatie te 

verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan 

goed te kunnen uitoefenen.  

 Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van 

functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De directie stelt hiervoor de 

nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat 

functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig 

zijn.  

 

11.2 De directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) 

informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de raad nodig 

mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. De informatie dient aan te 

sluiten op de vergaderagenda zoals opgenomen in art. 8.6 en bevat in ieder geval, maar is 

niet beperkt tot: 

 

 a) jaarrekening, begroting, investeringsplan en strategie 

 b) kostprijs-monitoring, kostprijsvergelijking en het ontwikkelen van calculatie-normen 

 c) basisdienstverlening, pakketontwikkeling en extra activiteiten 

 d) mechanismen ter voorkoming van fraude 

 e) mechanismen ter bevordering van dienstverlening (ISO, keurmerk, certificering) 

 f) sociaal beleid van de onderneming 

 g) trends in milieubeleid (vanuit overheden) 

 h) ontwikkeling op het gebied van vergunningverlening en handhaving 

 i) innovatieve werkwijzen 

 

11.3 Onverminderd het bovenstaande, zal de directie de Raad van Commissarissen jaarlijks 

voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn 

plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het 

beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en 

regelgeving. 

 

11.4 Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van 

een andere bron dan de directie of de Raad van Commissarissen) die voor de Raad van 

Commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie 

zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen 

informeren. 
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Artikel 12 

Relatie met de aandeelhouders 

 

12.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden algemene vergaderingen 

gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen die 

de vergadering bijeenroept, zal ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de 

aandeelhouders door middel van een aandeelhouders circulaire worden geïnformeerd over 

alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.  

 

12.2 De directie en commissarissen zijn bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om 

gegronde redenden verhinderd zijn. In overeenstemming met de statuten van de 

vennootschap zit de voorzitter in de regel de algemene vergadering voor en beslist omtrent 

de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 Burgerlijk 

Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en 

uitgesproken, beslissend zijn.  

  

12.3 De Raad van Commissarissen verschaft de algemene vergadering alle verlangde informatie, 

tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of 

rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk 

zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht. 

 

Artikel 13 

Relatie met de ondernemingsraad 

 

13.1 Eén van de leden van de Raad van Commissarissen in het bijzonder zal worden afgevaardigd 

één of meer overlegvergaderingen van de ondernemingsraad bij te wonen voor zover deze 

overlegvergaderingen moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een 

overeenkomst met de ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen 

is verplicht op grond van artikel 24, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze 

vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de 

vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de 

ondernemingsraden. Ook kan de Raad van Commissarissen andere vergaderingen met de 

ondernemingsraad beleggen.  

 

13.2 Naast het bepaalde in het vorige lid zullen gedurende hun zittingsperiode de leden van de 

Raad van Commissarissen tenminste een maal de overlegvergaderingen bijwonen, 

onverminderd het bepaalde in art. 13.3. 
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13.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het 

onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van 

de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met 

de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na 

voorafgaand overleg met de voorzitter.  

 

13.4 Indien de directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen 

als  

 een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de 

Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, 

wordt deze verleend onder de voorwaarde van positief advies van de ondernemingsraad.  

 

Artikel 14 

Geheimhouding 

 

Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en 

documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het 

vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden, van de 

Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen 

of de directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van 

derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat 

deze informatie al bij het publiek bekend is.  

 

Artikel 15 

Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging  

 

15.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2, kan de Raad van Commissarissen bij besluit 

incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit 

wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen. 

 

15.2 Onverminderd het bepaalde in de artikel 1.2, kan de Raad van Commissarissen dit reglement 

bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de 

Raad van Commissarissen. 

 

Artikel 16 

Toepasselijke recht en forum 

 

16.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, 

Nederlands recht.  
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16.2 De rechtbank te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil 

(waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en 

beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement. 

 

Artikel 17 

Verzekering 

 

Ten behoeve van de commissarissen (en directie) is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

gesloten met een dekking van € 2.500.000,= per aanspraak, per verzekeringsjaar. 

 

Ondertekening 

 

Getekend te Rijsenhout, op 23 maart 2007. 

 

De commissarissen: 

 

Drs. J. de Boer, voorzitter  mr. J.C.F. Knapp 

 

 

 

 

P. Boom  A.J. Mulder 

 

 

 

 

G.W.M.M. Braam  drs. C.A. Spijkers 

 

 

 

 

J. Hardesmeets 
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BIJLAGE A 

 

DE PROFIELSCHETS VAN DE 

OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

Deze profielschets is vastgesteld op 23 maart 2007 op grond van het bepaalde van artikel 1.3 van het 

reglement van de Raad van Commissarissen. 

 

Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, zal de omvang en 

samenstelling (en de verdeling van taken) van de Raad van Commissarissen als volgt zijn.  

 

De Raad van Commissarissen zal bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Leden van de 

Raad van Commissarissen worden aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en 

voorgedragen: 

 bedrijfseconomische expertise 

 kennis van de branche 

 ervaring in bedrijfsleven / ondernemerschap 

 ervaring in publiek domein / bij overheid 

 ervaring in eindverantwoordelijke positie 

 oog voor HRM-aspecten 

 eventueel: ervaring met juridische aspecten in een onderneming 

 vaardigheden en persoonlijkheid: strategisch denken, snel inzicht en overzicht weten te krijgen, 

kritisch optreden, sensitiviteit voor maatschappelijke waarden en normen, gezonde balans van 

"lef" en "geweten" 

 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, 

deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat 

stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen 

(waaronder de aandeelhouders) te voldoen.  

 

Ondertekening 

 

Rijsenhout, 23 maart 2007 

 

 

 

 

Drs. J. de Boer, voorzitter van de Raad van Commissarissen 
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BIJLAGE B 

 

HET ROOSTER VAN AFTREDEN 

VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

Dit rooster van aftreden is vastgesteld op 23 maart 2007 op grond van het bepaalde van artikel 1.3 

van het reglement van de Raad van Commissarissen. 

 

Alle leden zijn tegelijk benoemd in de vergadering van aandeelhouders van 15 december 2006. 

 

Aftreden van commissarissen geschiedt in ieder geval op het moment dat van 7 naar 5 

commissarissen wordt overgegaan, alsmede in ieder geval aan het eind van de zittingsperiode.  

 

Zoals afgesproken in de vergadering van commissarissen van 1 december 2006 en de vergadering 

van aandeelhouders op 15 december 2006 zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen tijdig 

een voorstel doen voor aftreden en herbenoemen. Tot zolang geldt het volgende rooster, als 

vastgesteld op 15 december 2006 in de vergadering van aandeelhouders. 

 

Naam Benoemd Aftredend Herbenoembaar 

 

J. de Boer december 2006 december 2010 ja 

G.W.M.M. Braam december 2006 december 2010 ja 

G.J. Hardesmeets december 2006 december 2010 ja 

J.C.F. Knapp december 2006 december 2010 ja  

A.J. Mulder  december 2006 december 2010 ja 

P. Boom december 2006 december 2010 ja 

C.A. Spijkers december 2006 december 2010 ja 

 

Ondertekening 

 

Rijsenhout, 23 maart 2007 

 

 

 

 

Drs. J. de Boer, voorzitter Raad van Commissarissen 
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BIJLAGE C 

 

REGLEMENT VAN AUDITWERKZAAMHEDEN 

VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

 

Dit reglement is op 23 maart 2007 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de 

Raad van Commissarissen. 

 

Aanhef 

 

In die reglement is sprake van een Audit Commissie. De Raad van Commissarissen is op dit moment 

van mening dat het vaststellen van een Audit Commissie tot ongewenste ongelijkheid in de 

informatievoorziening aan commissarissen leidt. Daarom wordt er nog geen Audit Commissie 

ingesteld en moet in dit reglement voor Audit Commissie gelezen worden de voltallige Raad van 

Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan in een later stadium besluiten tot het instellen 

van een Audit Commissie, waarna dit reglement op deze commissie van toepassing wordt verklaard. 

 

 

Artikel 1 

Taak van de Audit Commissie  

 

1.1. De Audit Commissie adviseert de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de 

besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.  

 

1.2. Tot de taak van de Audit Commissie behoort: 

a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren 

van, de directie omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en 

controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en 

regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes; 

b) toezicht op de financiële informatieverschaffing door de vennootschap (keuze van 

accountingpolicies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, 

inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, werk 

van (eventuele) in- en externe accountants ter zake, etc.); 

c) toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van 

(eventuele) in- en externe accountants; 

d) toezicht op het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning; 

e) toezicht op de financiering van de vennootschap; 

f) toezicht op de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT);  
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g) het onderhouden van regelmatige contacten met, en het toezicht op, de relatie met de 

externe accountant, waaronder, in het bijzonder, (i) het beoordelen van de 

onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor 

de vennootschap, van de externe accountant, (ii) het vaststellen van de betrokkenheid 

van de externe accountant met betrekking tot de inhoud en publicatie van de 

financiële verslaggeving door de vennootschap anders dan de jaarrekening, en (iii) 

het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van 

financiële verslaggeving zoals moge worden gemeld door de externe accountant; 

h) de voordracht tot benoeming door de algemene vergadering van een externe 

accountant; 

i) de ondertekening van de jaarrekening en goedkeuring van de jaarlijkse begroting en 

belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap, tezamen met de overige 

commissarissen. 

 

1.3. De Audit Commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen 

opstellen en publiceren. 

 

1.4. Ten minste éénmaal in het jaar zal de Audit Commissie tezamen met de directie aan de Raad 

van Commissarissen verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe 

accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid met inbegrip van de 

wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe 

accountants dat met de controle is belast en het verrichten van niet- controle werkzaamheden 

voor de vennootschap. De selectie en voordracht van de externe accountant zal mede 

afhangen van de uitkomsten van dit verslag.  

 

1.5. Ten minste éénmaal in de vier jaar zal de Audit Commissie tezamen met de directie een 

grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant in de diverse 

entiteiten en hoedanigheden waarin de externe accountant functioneert. De belangrijkste 

conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering medegedeeld ten behoeve van de 

voordracht tot benoeming van de externe accountant.  

 

1.6. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de 

vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt 

in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.  

 

Artikel 2 

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Audit Commissie 

 

2.1. De Audit Commissie zal uit drie leden bestaan.  
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2.2. Onverminderd artikel 4.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zullen bij de 

samenstelling van de Audit Commissie de volgende vereisten in acht moeten worden 

genomen: 

a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de boekhouding 

en de financiële administratie van beursgenoteerde vennootschappen of andere grote 

ondernemingen; 

b) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de financiële 

beginselen en begrotingsdiscipline van een gemeente. 

c) noch de voorzitter van Raad van Commissarissen, noch één van de (voormalige) 

leden van de directie, is (tegelijkertijd) voorzitter van de Audit Commissie.  

 

Artikel 3 

Voorzitter  

 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Commissarissen 

één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is vooral 

verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Audit Commissie. Hij/zij treedt op als 

woordvoerder van de Audit Commissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad 

van Commissarissen zijn.  

 

Artikel 4 

Audit Commissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen) 

 

4.1. De Audit Commissie zal ten minste éénmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één 

of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden 

gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.  

 

4.2. De externe accountant van de vennootschap kan in voorkomende gevallen de voorzitter van 

de Audit Commissie verzoeken om bij een vergadering van de Audit Commissie te zijn.  

  

De Audit Commissie zal tenminste éénmaal in het jaar vergaderen met de externe accountant 

van de vennootschap, buiten aanwezigheid van leden van directie en (vertegenwoordigers 

van) de interne accountantsdienst. Onverminderd bovenstaande, bepaalt de Audit Commissie 

of en wanneer de voorzitter van de directie of de functionaris verantwoordelijk voor 

financiële zaken  (controller), de externe accountant en de (eventuele) interne accountant bij 

haar vergaderingen aanwezig zijn.  
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4.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. 

Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken 

onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Audit 

Commissie worden verstrekt.  

 

4.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld 

tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Audit Commissie met 

de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. 

De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo 

spoedig mogelijk aan de andere leden van de Audit Commissie gezonden.  

 

Artikel 5 

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen  

 

De artikelen 1.1, 1.2, 9.1, 9.2, 14, 15 en 16 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn 

overeenkomstig op dit reglement van toepassing.    

 

Artikel 6 

Inwerkingtreding 

 

6.1 Dit reglement wordt van toepassing verklaard op de Audit Commissie, zodra de Raad van 

Commissarissen tot instelling van een Audit Commissie besluit. 

 

6.2 Zolang dit nog niet het geval is, wat op het moment van vaststelling van dit reglement actueel is, 

zal de voltallige Raad van Commissarissen, conform de inhoud van dit reglement handelen. 

 

Ondertekening 

 

Rijsenhout, 23 maart 2007 

 

 

 

 

Drs. J. de Boer, voorzitter van de Raad van Commissarissen 
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BIJLAGE D 

 

REGLEMENT VAN DE  

REMUNERATIECOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

Dit reglement is op 23 maart 2007 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de 

Raad van Commissarissen. 

 

Artikel 1 

Taak van de bezoldigingscommissie 

 

1.1. De bezoldigingscommissie adviseert de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en 

bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.  

 

1.2. Tot de taak van de bezoldigingscommissie behoort: 

a) het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren 

bezoldigingsbeleid voor leden van de directie ter vaststelling door de algemene 

vergadering;  

b) het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van de 

directie ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder 

geval aan de orde komen: (i) de bezoldigingsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste 

bezoldiging, de toe te kennen aandelen, en/of opties en/of andere variabele 

bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige 

vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;  

c) het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast 

te stellen door de Raad van Commissarissen. Het remuneratierapport van de Raad 

van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid 

in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het 

bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de 

Raad van Commissarissen wordt voorzien. 

 

1.3. De bezoldigingscommissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen 

opstellen en publiceren.  

 

Artikel 2 

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de bezoldigingscommissie 

 

2.1. De bezoldigingcommissie zal uit twee leden bestaan. 
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2.2. Onverminderd artikel 4.3 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zullen bij de 

samenstelling van de bezoldigingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden 

genomen: 

a) noch de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch één van de (voormalige) 

leden van de directie is (tegelijkertijd) voorzitter van de bezoldigingscommissie;  

b) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid 

van de directie van een Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.  

c) tenminste één van de leden heeft expertise op het gebied van bezoldiging van 

bestuurders van markt georiënteerde vennootschappen en tenminste één van de leden  

heeft expertise van het bezoldigingsniveau in de publieke sector.  

 

Artikel 3 

Voorzitter  

 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement, zal de Raad van Commissarissen 

één van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name 

verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de bezoldigingscommissie. Hij/zij treedt 

op als woordvoerder van de bezoldigingscommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt 

voor de Raad van Commissarissen zijn.  

 

Artikel 4 

Bezoldigingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen) 

 

4.1. De bezoldigingscommissie zal ten minste éénmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak 

als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht.  De vergaderingen zullen in de regel 

worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.  

 

4.2. Tenzij de bezoldigingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de 

bezoldigingscommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de directie. 

 

4.3. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. 

Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken 

onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de 

bezoldigingscommissie worden verstrekt.  

 

4.4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld 

tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de bezoldigingscommissie 

met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder 

plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter 

en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de bezoldigingscommissie 

gezonden. 
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Artikel 5 

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Commissarissen  

 

De artikelen 1.1, 1.2, 9.1, 9.2, 14, 15 en 16 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn 

overeenkomstig op dit reglement van toepassing.  

 

Ondertekening 

 

Rijsenhout, 23 maart 2007 

 

 

 

 

Drs. J. de Boer, voorzitter van de Raad van Commissarissen  


