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Definitiess (artikel 1)
In dit reg
glement word
dt verstaan onder:
o
Bestuur:
de directteur-bestuurd
der van de Stichting.
S
de Raad van Commisssarissen va
an de Stichtin
ng.
RvC:
de statutten van de Sttichting.
Statuten:
g:
Stichting de Woonme
ensen, geves
stigd te Apeldoorn, kantooorhoudende
e aan de
Stichting
Deventerrstraat 54, 73
321 CA te Ap
peldoorn.
glement (artik
kel 2)
Status en inhoud reg
1.
D
Dit reglemen
nt is opgestelld ter uitwerkking van en in aanvulling op het regleement van de
e RvC en
d
de Statuten.
2.
D
De bepalinge
en van de arrtikelen 1, 2 l id 5, 21 en 22
2 van het reglement vann de RvC zijn
n van
o
overeenkomstige toepassing op dit re
eglement en op de leden van de seleectie- en
rremuneratieccommissie.
3.
D
Dit reglemen
nt wordt op de website va
an de stichtin
ng geplaatst.
el 3)
Samenstelling (artike
1.
D
De selectie- en remunera
atiecommiss ie bestaat uit ten minste twee leden ddie door de RvC
R uit
zzijn midden door
d
de RvC
C worden ben
noemd, waarrvan ten mins
ste één lid beeschikt over
rrelevante kennis en ervaring op juridiisch gebied en/of
e
HR.
2.
D
De leden van
n de selectie
e- en remune
eratiecommis
ssie worden benoemd
b
en ontslagen door
d
de
R
RvC. De zittingstermijn van
v de leden van de selec
ctie- en remu
uneratiecomm
missie is in beginsel
b
g
gelijk aan hu
un zittingsterm
mijn als lid va
an de RvC, met
m dien vers
stande dat eeen lid autom
matisch
a
aftreedt als lid van de selectie- en rem
muneratiecommissie zodra de betrefffende persoo
on niet
llanger lid is van
v de RvC.
3.
IIngeval van een
e mogelijk
ke herbenoem
ming van een
n lid van de selecties
en
rremuneratieccommissie, treedt het lid op grond va
an artikel 4 lid
d 7 van het reeglement van de
R
RvC tijdelijk terug uit de selecties
en rremuneratiec
commissie en wordt hij tijjdelijk vervan
ngen
d
door een doo
or de RvC aa
an te wijzen lid van de Rv
vC. Na het nemen van heet besluit tot
h
herbenoemin
ng door de RvC,
R
treedt he
et teruggetre
eden lid weer van rechtsw
wege toe tot de
sselectie- en remuneratiec
r
commissie. I ndien niet wordt besloten
n tot herbenooeming van het
h lid,
b
benoemd de
e RvC zo spo
oedig mogelijjk een nieuw
w lid van de selectie- en
rremuneratieccommissie co
onform lid 1 van dit artike
el.
eden (artikel 4)
Taken en bevoegdhe
1.
D
De selectie- en remunera
atiecommiss ie is ingestelld ter ondersteuning van het de werkg
geversrol
vvan de RvC en adviseertt de RvC omttrent de werv
ving, selectie
e, (her)benoeeming, beoordeling
e
en bezoldigin
ng van het Bestuur en led
den van de RvC
R en bereidt de besluittvorming van
n de RvC
d
daaromtrent voor.
2.
T
Tot de taak van
v de selectie- en remu neratiecomm
missie behoort onder anddere:
a
a. het doen van voorstelllen aan de R
RvC betreffende het te vo
oeren bezolddigingsbeleid
d voor het
e de RvC;
Bestuur en
b
b. Het jaarlijjks voeren va
an een funct ionerings- en
n beoordeling
gsgesprek m
met het Bestu
uur;
cc. het doen van voorstelllen inzake d
de bezoldiging van het Be
estuur en ledden van de RvC,
R
ter
ng door de RvC,
R
waarin i n ieder geva
al aan de orde komt:
vaststellin
 de bezzoldigingsstrructuur; en
 de hoo
ogte van de vaste
v
bezold
diging en/of andere
a
variab
bele bezoldiggingscompon
nenten,
pensio
oenrechten, afvloeiingsre
a
egelingen en overige verg
goedingen, aalsmede de
presta
atiecriteria en
n de toepass ing daarvan..
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3.

4.

d
d. het doen van voorstelllen voor sele
ectiecriteria en
e benoemin
ngsprocedurees inzake he
et
e de leden van
v de RvC;
Bestuur en
e
e. de period
dieke beoorde
eling van om
mvang en sam
menstelling van
v de RvC een het Bestu
uur en het
doen van voorstellen voor een pro
ofielschets va
an de RvC en het Bestuuur en van hun
individuelle leden;
ff. het ter be
enoeming door de RvC w
werven, selec
cteren en voo
ordragen vann leden van de
d RvC
en het Be
estuur in overeenstemmin
ng met de statuten artike
elen 4.1 tot enn met 4.4 en
n artikel
11;
g
g. het voorb
bereiden van de jaarlijkse
e evaluatie va
an de RvC;
h
h. het houde
en van evalu
uaties van he
et functionere
en van het Be
estuur respeectievelijk led
den van
de RvC in
ngeval van hun mogelijke
e herbenoem
ming en het geven van addvies daarom
mtrent,
conform artikel
a
4 lid 7 respectieve
elijk artikel 13
3 lid 7 van he
et reglement van de RvC;
ii. het doen van voorstelllen voor (he r)benoeming
gen.
D
De RvC blijftt verantwoord
delijk voor be
esluiten, ook
k als deze zijn voorbereidd door de selectie- en
rremuneratieccommissie. Bij
B de uitoefe
ening van de aan haar do
oor de RvC tooegewezen taken
t
en
b
bevoegdheden draagt de
e selectie- en
n remuneratie
ecommissie steeds zorg voor adequa
ate
tterugkoppeling aan de RvC. De selecctie- en remu
uneratiecomm
missie legt veerantwoordin
ng af aan
d
de RvC en verstrekt de RvC
R een versslag van de overleggen.
o
D
De selectie- en remunera
atiecommiss ie kan zich na
n goedkeuring van de Rv
RvC op kosten van de
S
Stichting late
en adviseren door een exxtern adviseu
ur.

er (artikel 5)
Voorzitte
1.
D
De RvC wijstt één van de
e leden van d
de selectie- en
e remunerattiecommissiee aan als voo
orzitter.
IIngevolge arrtikel 9 lid 6 van
v het regle
ement van de
e RvC wordt de selectie- en
rremuneratieccommissie niet voorgeze
eten door de voorzitter va
an de RvC.
2.
D
De voorzitterr van de sele
ectie- en rem
muneratiecom
mmissie is wo
oordvoerder vvan de selec
ctie- en
rremuneratieccommissie en aanspreekkpunt voor de
e overige led
den van de R
RvC. De voorrzitter is
vverantwoordelijk voor hett naar behore
ren functione
eren van de selecties
en
rremuneratieccommissie.
3.
B
Bij ontstentenis of belet van
v de voorzzitter, neemt een ander lid
d van de seleectie- en
rremuneratieccommissie zijn volledige taken waar.
eringen (artikkel 6)
Vergade
1.
D
De selectie- en remunera
atiecommiss ie vergadert ten minste tw
wee maal peer jaar en zo vaak als
é
één of meer van zijn lede
en dit noodza
akelijk acht. De vergaderringen vindenn plaats ten kantore
k
vvan de Stichting of op ee
en in overleg tussen de le
eden van de selectie- en
rremuneratieccommissie nader overee n te komen plaats.
p
2.
D
De vergaderringen van de
e selectie- en
n remuneratiecommissie worden niett bijgewoond door het
B
Bestuur, tenzzij de selectie
e- en remune
eratiecommissie anders bepaalt.
3.
D
De voorzitterr van de sele
ectie- en rem
muneratiecom
mmissie roeptt de vergadeeringen bijeen (indien
m
mogelijk) uite
erlijk zeven dagen
d
voor a
aanvang van de vergaderring onder ovverlegging va
an de
a
agenda van de te bespre
eken onderwe
e leden van de selectie- en
erpen aan de
rremuneratieccommissie.
4.
H
Het secretariaat verzorgtt de notulen vvan de verga
adering. In de
d regel zulleen deze word
den
vvastgesteld tijdens
t
de ee
erstvolgende vergadering
g. Indien echtter alle ledenn van de sele
ectie- en
rremuneratieccommissie met
m de inhoud
d van de notulen instemm
men, kan de vaststelling daarvan
o
ook eerder plaatsvinden.
p
De notulen worden ten blijke van hu
un vaststellingg getekend door
d
de
vvoorzitter en worden zo spoedig
s
mog
gelijk verzond
den aan de overige
o
ledenn van de RvC
C.
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Verantw
woording (artikel 7)
1.
D
De selectie- en remunera
atiecommiss ie maakt jaarlijks na afloo
op van het bboekjaar een verslag
b
betreffende haar
h
beraads
slagingen en
n bevindingen
n alsmede haar functioneeren en haarr
w
werkzaamhe
eden, dat in het
h verslag vvan de RvC wordt
w
opgeno
omen. Het veerslag wordt door de
R
RvC vastgessteld.
2.
IIn het verslag
g van de selectie- en rem
muneratiecom
mmissie kom
men in ieder ggeval de volg
gende
o
onderwerpen
n aan de orde:
a
a. het aanta
al keren dat de
d selectie- e
en remuneratiecommissie
e heeft vergaaderd;
b
b. de verme
elding van de
e meest belan
ngrijke onderwerpen die zijn behandeeld tijdens de
e
vergaderiingen van de
e selectie- en
n remuneratie
ecommissie;
cc. het ten aa
anzien van het
h Bestuur e
en leden van de RvC gev
voerde bezolddigingsbeleid
d, de
bezoldigin
ngsstructuur en de hoogtte van de vaste bezoldiging en/of anddere variabele
bezoldigin
ngscompone
enten, eventu
uele pensioe
enrechten, afvloeiingsregeelingen en overige
vergoedin
ngen, alsmed
de de presta tiecriteria en
n de toepassiing daarvan;
d
d. informatie
e over de we
erving, selecttie en (her)be
enoemingsprrocedures vaan het Bestuur en de
leden van
n de RvC;
e
e. informatie
e over de beo
oordeling va n omvang en
n samenstelling van de R
RvC en het Bestuur
B
en wijzigingen van de
e profielschetts van de Rv
vC en het Bes
stuur.
alingen (artikkel 8)
Slotbepa
1.
IIndien één va
an de bepalingen uit dit rreglement nie
et of niet langer geldig iss, tast dit de
g
geldigheid va
an de overige
e bepalinge
en niet aan. De
D RvC zal de
d ongeldige bepalingen
vvervangen door geldige bepalingen
b
w
waarvan het effect, gelet op de inhoudd en de strek
kking
d
daarvan zove
eel mogelijk overeenstem
mt met dat va
an de ongeld
dige bepalinggen.
2.
D
De wijziging van dit regle
ement gesch iedt bij beslu
uit van de Rv
vC. Van een ddergelijk bes
sluit
w
wordt meldin
ng gemaakt in het verslag
g van de RvC
C.
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