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INLEIDING
Het Reglement voor de Raad van Commissarissen bevat een nadere regeling van de taakverdeling en
werkwijze van de Raad van Commissarissen van Inverko N.V. (de “Raad van Commissarissen”). Dit
Reglement vervangt het reglement van 11 december 2008. Het Reglement is een uitvloeisel van
artikel 29 lid 4 van de statuten van Inverko N.V. (de “Vennootschap”) en Best Practice bepaling III.1.1
van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”). Dit Reglement wordt gepubliceerd op
de website van de Vennootschap.

Artikel 1. Samenstelling en deskundigheid van de Raad van Commissarissen
1.1

De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op,
rekening houdend met de aard en activiteiten van de Vennootschap en de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen (de “Profielschets”). De Raad van
Commissarissen bespreekt en evalueert de Profielschets jaarlijks en zorgt ervoor dat de
profielschets regelmatig wordt bijgewerkt en aangepast met inachtneming van toepasselijke
wettelijke bepalingen. De Profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld ten kantore van
de Vennootschap en op haar website geplaatst.

1.2

Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Raad van
Commissarissen. De Raad van Commissarissen dient uit drie of meer leden te bestaan.

1.3

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat:

1.4

(a)

de Commissarissen ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur van de
Vennootschap (“Raad van Bestuur”) en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en
kritisch kunnen optreden;

(b)

iedere Commissaris in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van de
Vennootschap te beoordelen;

(c)

iedere Commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is
voor de vervulling van zijn of haar taak binnen het raamwerk van de Profielschets; en

(d)

minimaal één Commissaris een zogenoemd financieel expert is, en beschikt over
relevante kennis en ervaring op het gebied van financiële administratie en
accountancy opgedaan bij andere ondernemingen van relevante grootte.

Alle Commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, dienen onafhankelijk te
zijn in de zin van Best Practice Bepaling III.2.2 van de Code.

Artikel 2. Benoeming, herbenoeming en terugtreding
2.1

De Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap (“Algemene Vergadering”) op voordracht van de Raad van
Commissarissen. In de voordracht aan de Algemene Vergadering tot (her)benoeming van een
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Commissaris wordt de leeftijd van de kandidaat vermeld, alsmede zijn beroep, zijn
aandelenbelang in het kapitaal van de Vennootschap en zijn huidige of voormalige
betrekkingen voor zover die relevant zijn voor het verrichten van de taak van Commissaris.
2.2

Een Commissaris wordt benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar.

2.3

De leden van de Raad van Commissarissen treden af conform een door de Raad van
Commissarissen opgesteld rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de
website van de Vennootschap geplaatst.

2.4

Bij herbenoeming van een Commissaris wordt rekening gehouden met de wijze waarop de
kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld in de voorbije periode. Een lid van de Raad
wordt slechts na zorgvuldige overweging voor herbenoeming voorgedragen overeenkomstig
de geldende Profielschets.

2.5

Een Commissaris kan maximaal twee keer worden herbenoemd voor een totale termijn van
maximaal 12 jaar.

2.6

Het aantal commissariaten van een lid van de Raad van Commissarissen is zodanig beperkt
dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het
voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

2.7

Elke Commissaris meldt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen welke
nevenfuncties hij vervult en de eventuele wijzigingen hierin.

2.8

Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren,
structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van
de Raad van Commissarissen is geboden.

2.9

Het lid van de Raad van Commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of
ontstentenis van één of meerdere leden van de Raad van Bestuur treedt in een dergelijke
situatie af als commissaris.

Artikel 3. Voorzitter, vice-voorzitter, gedelegeerd Commissaris en secretaris
3.1

De Raad van Commissarissen benoemt een Voorzitter en een vice-voorzitter uit zijn midden.

3.2

De vice-voorzitter vervangt de Voorzitter bij zijn afwezigheid en neemt in dat geval zijn taken
en bevoegdheden op zich. De vice-voorzitter fungeert als aanspreekpunt van individuele
commissarissen en leden van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Voorzitter.

3.3

De Voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van
Commissarissen. De Voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen
en is het voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Raad
van Bestuur als geheel. De Voorzitter en de voorzitter van de Raad van Bestuur voeren
regelmatig overleg.

3.4

De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen,
zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een
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adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Commissarissen en voor het
introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van
Commissarissen. De Voorzitter initieert evaluaties van het functioneren van de Raad van
Commissarissen en van de Raad van Bestuur. Hij zit de Algemene Vergadering voor en zorgt
dat deze ordelijk en efficiënt verloopt.
3.5

De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen.
Een gedelegeerd commissaris is een commissaris die als bijzondere taak heeft een
intensiever toezicht te houden op en meer geregeld overleg te voeren met de Raad van
Bestuur. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen zelf
heeft en het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De gedelegeerd
commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen.

3.6

De Raad van Commissarissen wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap. Alle
leden van de Raad van Commissarissen hebben in beginsel toegang tot advies van en
dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap, zulks in overleg met de Voorzitter.
De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en
dat wordt gehandeld in overeenstemming met wettelijke en statutaire verplichtingen van de
Raad van Commissarissen. De secretaris van de Vennootschap assisteert de Voorzitter bij de
organisatie van zaken betreffende de Raad van Commissarissen (agendering, informatie,
verslaglegging van vergaderingen, opleidingsprogramma etc.).

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden; relatie tot de Raad van Bestuur
4.1

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de
algemene gang van zaken van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
Bovendien staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad terzijde, zowel
op verzoek van de Raad van Bestuur als op eigen initiatief. Verantwoordelijkheid voor het
naar behoren uitoefenen van zijn taken berust bij alle Commissarissen gezamenlijk.

4.2

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de
Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen, met inachtneming van de
belangen van de stakeholders van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen betrekt
daarbij ook de voor de Vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

4.3

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen
functioneren.

4.4

Tot de taak van de Raad van Commissarissen behoort in ieder geval:
(a)

Het toezicht houden op de Raad van Bestuur met betrekking tot:
- de realisatie van de doelstelling van de Vennootschap;
- de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het financiële verslaggevingsproces ;
- de naleving van de wet- en regelgeving;
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- de verhouding met de aandeelhouders; en
- de voor de Vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
(b)

goedkeuring van voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur als genoemd in
bijlage A bij het reglement van de Raad van Bestuur;

(c)

met betrekking tot de taakverdeling van de Raad van Bestuur:
- het aanwijzen van de voorzitter van de Raad van Bestuur;
- het goedkeuren van of voorstellen van wijzigingen in de taakverdeling binnen de
Raad van Bestuur en/of van het Reglement van de Raad van Bestuur;

(d)

het benoemen, het schorsen en het ontslaan van leden van de Raad van Bestuur
overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de Statuten van de Vennootschap (de
“Statuten”);

(e)

het behandelen van gerapporteerde onregelmatigheden die het functioneren van de
Raad van Bestuur betreffen;

(f)

Het bewaken van de Corporate Governance structuur van de Vennootschap en de
naleving en handhaving van dit Reglement en het Reglement van de Raad van
Bestuur.

4.5

De Raad van Commissarissen en de Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen
verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant, zoals bedoeld
in artikel 2:393 BW (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 raadzaam acht, kan hij informatie
inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap en hij kan tevens
zelf adviseurs inschakelen. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter
beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en
externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

4.6

De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Commissarissen maandelijks van actuele
informatie over de zakelijke prestaties. Daarnaast brengt de Raad van Bestuur ieder kwartaal,
in een op enig moment overeen te komen format, gedetailleerd verslag uit aan de Raad van
Commissarissen omtrent de financiële situatie en financiële ontwikkelingen van de
Vennootschap en haar Dochterondernemingen.

4.7

De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de
voornaamste risico’s verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochterondernemingen, het jaarlijks budget, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad
van Bestuur van de opzet en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en andere interne
controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

4.8

De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid
van de Raad van Bestuur, zowel het functioneren van de Raad als geheel als dat van
individuele Commissarissen alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
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Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de aspecten zoals vermeld artikel 1.1. van
dit Reglement. De Raad van Commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar,
buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zowel het functioneren van de Raad van
Bestuur als orgaan van de Vennootschap als het functioneren van individuele Bestuurders
alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

Artikel 5. Relatie tot de Externe Accountant
5.1

De Externe Accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van
Commissarissen doet daartoe een voordracht bij de Algemene Vergadering, waarbij de Raad
van Bestuur advies uitbrengt aan de Raad van Commissarissen.

5.2

De bezoldiging van en opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controle opdrachten
door de Externe Accountant worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, na
overleg met de Raad van Bestuur.

5.3

Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks met de Raad van Bestuur de ontwikkelingen in
de relatie met de Externe Accountant, met inbegrip van zijn beoordeling van diens
onafhankelijkheid (bijvoorbeeld de wenselijkheid van rotatie van de verantwoordelijke
partners van de Externe Accountant en de wenselijkheid van een situatie waarin de Externe
Accountant de Vennootschap zowel controlediensten als niet-controlediensten verleent).
Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Commissarissen zijn voordracht tot benoeming
van een Externe Accountant conform artikel 5.1 van dit Reglement en de beoordeling ten
aanzien van de verlenging van de opdracht aan de Externe Accountant conform artikel 5.4.

5.4

De Raad van Commissarissen maakt ten minste eenmaal per vier jaar een grondige
beoordeling van het functioneren van de Externe Accountant binnen de Vennootschap en
haar dochterondernemingen in de diverse hoedanigheden waarin de Externe Accountant
fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering
meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de verlenging dan wel beëindiging van de
opdracht aan de Externe Accountant.

Artikel 6. Relatie tot de aandeelhouders
6.1

In voorkomende gevallen zal de Raad van Commissarissen alle aandeelhouders en andere
partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die
invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel, conform de daarvoor geldende
voorschriften in de wet en van de beurs waaraan de Vennootschap is genoteerd.

6.2

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de vergadering van de Algemene Vergadering
tijdig wordt gehouden en dat de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld.

6.3

De leden van de Raad van Commissarissen wonen de vergadering van de Algemene
Vergadering bij, behoudens verhindering om zwaarwichtige redenen.
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6.4

De Algemene Vergadering wordt geleid door de Voorzitter of, in zijn afwezigheid, door de
vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen mag iemand
anders aanwijzen om de vergadering te leiden.

6.5

De Raad van Commissarissen verschaft aan de Algemene Vergadering alle verlangde
inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig
belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. In het geval de Raad van Commissarissen
vanwege een zwaarwichtig belang van de Vennootschap geen inlichtingen verschaft, dient hij
deze weigering te motiveren.

6.6

Regelingen die leden van de Raad van Bestuur belonen in aandelen of rechten tot het nemen
van aandelen, en wijzigingen in deze regelingen, worden ter goedkeuring aan de Algemene
Vergadering voorgelegd.

6.7

Substantiële veranderingen ten aanzien van corporate governance zullen door de Raad van
Commissarissen aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Artikel 7. Audit-taken, remuneratie-taken en selectie- en benoemingstaken
7.1

Omdat de Raad van Commissarissen uit minder dan vijf leden bestaat heeft de Raad geen
aparte commissies ingesteld. De Raad oefent als geheel de volgende taken uit.
De Audit-taken

7.2

De audit-taken betreffen onder meer op het toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien
van:
(a)

de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het
toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;

(b)

De financiële informatieverschaffing door de Vennootschap (keuze van accounting
policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de
behandeling van “schattingsposten” in de jaarrekening, prognoses, werk van externe
accountants ter zake, etc.);

(c)

De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de Externe
Accountant;

(d)

Het beleid van de Vennootschap met betrekking tot tax planning;

(e)

De relatie met de Externe Accountant, waaronder in het bijzonder zijn
onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controle werkzaamheden voor
de Vennootschap;

(f)

De financiering van de Vennootschap;

(g)

De toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).
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7.3

De Raad van Commissarissen is het eerste aanspreekpunt van de Externe Accountant
wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.

7.4

De Raad van Commissarissen bepaalt welke functionarissen van de Vennootschap dan wel
van de Externe Accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

7.5

Vooralsnog ontbreekt de interne audit functie bij de Vennootschap. De Raad van
Commissarissen evalueert jaarlijks of er behoefte bestaat aan een interne auditor. Aan de
hand van deze evaluatie doet de Raad van Commissarissen hierover een aanbeveling aan de
Raad van Bestuur en neemt deze op in het verslag van de Raad van Commissarissen.
De Remuneratie-taken

7.6

Tot de remuneratie-taken van de Raad behoort het evalueren van het door de Algemene
Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid en het eventueel doen van een nieuw voorstel.

7.7

Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen met betrekking tot individuele Bestuurders de
hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten,
afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen vast, alsmede de prestatiecriteria en de
toepassing daarvan, een en ander conform het door de Algemene Vergadering vastgestelde
bezoldigingsbeleid.

7.8

Voorts maakt de Raad jaarlijks een remuneratierapport op. Het remuneratierapport bevat
een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de
praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het
komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt
voorzien.
De Selectie- en benoemingstaken

7.10

Tot de selectie- en benoemingstaken van de Raad van Commissarissen behoren in ieder
geval:
(a)

het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen;

(b)

de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur;

(c)

de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele Commissarissen en
Raad van Bestuur;

(d)

het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en

(e)

het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en
benoemingsprocedures voor het hoger management.
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Artikel 8. Verslag van de Raad van Commissarissen
8.1

Als onderdeel van het jaarverslag van de Vennootschap doet de Raad van Commissarissen
verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar en neemt daarin de specifieke opgaven en
vermeldingen op, die wet en regelgeving verlangen.

8.2

Het verslag van de Raad van Commissarissen bevat onder meer:

8.3

(a)

informatie over de individuele Commissarissen zoals bedoeld in Best Practice
Bepaling III.1.3 van de Code;

(b)

een verklaring over de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen, zoals
bedoeld in Best Practice Bepaling III.2.2 van de Code;

(c)

een verwijzing naar de door de Raad van Commissarissen in het afgelopen boekjaar
gehouden besprekingen omtrent de onderwerpen zoals beschreven in artikel 4.7
(strategie en risicobeheersingssystemen);

(d)

een verwijzing naar de door de Raad van Commissarissen in het afgelopen boekjaar
gehouden besprekingen omtrent ontwikkelingen op het gebied van corporate
governance;

(e)

eventuele opgave van de Commissarissen die frequent afwezig zijn geweest bij
vergaderingen van de Raad van Commissarissen;

(f)

een evaluatie over het instellen van een interne audit functie, zoals bedoeld in artikel
7.5 van dit Reglement;

(g)

een verklaring dat naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan aan
de omgang met tegenstrijdige belangen, zoals beschreven in de bepalingen III.6.1 t/m
III.6.4.

Het Jaarverslag van de Raad van Commissarissen bevat ook de hoofdlijnen van het
remuneratierapport van de Raad van Commissarissen betreffende het bezoldigingsbeleid van
de Vennootschap.

Artikel 9. Vergaderingen
9.1

De Raad van Commissarissen vergadert volgens een door de Raad vastgesteld rooster en
voorts zo vaak als de Voorzitter, twee of meer Commissarissen dan wel de Raad van Bestuur
nodig acht. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de
Vennootschap, maar vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden.

9.2

De oproeping tot de vergadering wordt namens de Raad van Commissarissen gedaan door de
secretaris van de Vennootschap. De oproeping wordt voldoende tijdig en schriftelijk gedaan
en gaat vergezeld van de agenda en de eventueel te bespreken stukken. De agenda van een
vergadering wordt opgesteld in overleg tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter van de
Raad van Commissarissen.
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9.3

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. De concept-notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van
de Vennootschap en worden in de dezelfde of in een volgende vergadering vastgesteld en
ten blijke daarvan ondertekend door de Voorzitter en de secretaris van de Vennootschap.

9.4

Een Commissaris kan zich door een mede-Commissaris bij schriftelijke volmacht doen
vertegenwoordigen. Een Commissaris kan voor niet meer dan één mede-Commissaris als
gevolmachtigde optreden.

9.5

Indien leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de
Raad van Commissarissen, worden zij daarop door de Voorzitter aangesproken en wordt
hiervan melding gemaakt in het bericht van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

9.6

De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met de Raad van Bestuur zo dikwijls als de
Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur nodig acht.

Artikel 10. Besluitvorming
10.1

Besluitvorming door de Raad van Commissarissen vindt in beginsel plaats in de vergadering
van de Raad van Commissarissen. Besluitvorming buiten vergadering geschiedt zoals bepaald
in artikel 32 lid 5 van de Statuten.

10.2

De Raad van Commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van
in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

10.3

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 11. Tegenstrijdige belangen Raad van Commissarissen
11.1

De leden van de Raad van Commissarissen zullen elke vorm en schijn van
belangenverstrengeling tussen hen en de Vennootschap vermijden.

11.2

Een Commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is
voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende Commissaris terstond aan de Voorzitter
(dan wel, indien het (potentieel) tegenstrijdige belang de Voorzitter zelf betreft, aan de vicevoorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief informatie inzake zijn
echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en
aanverwanten tot in de tweede graad.

11.3

De desbetreffende Commissaris neemt niet deel aan de beoordeling door de Raad van
Commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang, en neemt, indien dit het geval is,
niet deel aan de discussie en besluitvorming over dat onderwerp.

11.4

Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Vennootschap voornemens is een
transactie aan te gaan met een rechtspersoon (i) waarin een Commissaris persoonlijk een
materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke relatie
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heeft met een Commissaris; of (iii) waarin een Commissaris een bestuurs- of
toezichthoudende functie vervult.
11.5

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de
Raad van Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap
en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen behoeven goedkeuring
van de Raad van Commissarissen. Transacties waarbij materiële tegenstrijdige belangen van
leden van de Raad van Commissarissen spelen, worden gepubliceerd in het jaarverslag met
vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de Best Practice Bepalingen
III.6.1 t/m III.6.3 van de Code zijn nageleefd.

11.6

Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van
Commissarissen spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities
overeengekomen.

Artikel 12. Goedkeuring materiële transacties
12.1

Alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen, die tenminste 10
procent van de aandelen in de Vennootschap houden, worden onder in de branche
gebruikelijke condities overeengekomen.

12.2

Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn
voor de Vennootschap en/of voor deze personen behoeven goedkeuring van de Raad van
Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de
verklaring dat dit artikel 12 is nageleefd.

Artikel 13. Tegenstrijdige belangen Externe Accountant
13.1

De Externe Accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en Raad van
Commissarissen, meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de Externe
Accountant dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap, terstond aan de Voorzitter.

13.2

De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien de
Raad van Commissarissen concludeert dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, bepaalt
de Raad van Commissarissen welke maatregelen moeten worden genomen. Wanneer er
maatregelen worden genomen, worden deze maatregelen gepubliceerd in het jaarverslag.

Artikel 14. Bezoldiging Raad van Commissarissen
14.1

De bezoldiging van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De
Raad van Commissarissen doet van tijd tot tijd voorstellen aan de Algemene Vergadering
voor de bezoldiging van de Voorzitter en de individuele leden van de Raad van
Commissarissen. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen dient passend
te zijn in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden.
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14.2

De bezoldiging van Commissarissen wordt niet afhankelijk gesteld van de resultaten van de
Vennootschap. Aan een Commissaris worden bij wijze van bezoldiging geen aandelen en/of
rechten op aandelen in de Vennootschap toegekend.

14.3

Naast hun bezoldiging ontvangen Commissarissen een vergoeding voor alle redelijke kosten
die zij maken in verband met het bijwonen van vergaderingen. Overige onkosten worden
uitsluitend geheel of gedeeltelijk vergoed indien ze zijn gemaakt met instemming van de
Voorzitter of, indien het de Voorzitter betreft, met instemming van de Vicevoorzitter.

14.4

Het eventuele aandelenbezit van een Commissaris in de Vennootschap is ter belegging op de
lange termijn.

14.5

Het is de Vennootschap niet toegestaan een Commissaris een persoonlijke lening, garantie
en dergelijke te verstrekken of zulk een lening, garantie e.d. voor een Commissaris aan te
houden, te regelen of te verlengen, middellijk noch onmiddellijk (waaronder via een
dochteronderneming).

Artikel 15. Introductieprogramma
15.1

Een Commissaris volgt na zijn benoeming een introductieprogramma waarin aandacht wordt
besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving
door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar
ondernemingsactiviteiten en de verantwoordelijkheden van een Commissaris.

15.2

De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen Commissarissen
gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De
Vennootschap speelt hierin een faciliterende rol.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid
Elk lid van de Raad van Commissarissen verbindt zich ertoe alle informatie en documenten die hij/zij
in de uitoefening van zijn/haar functie als lid van de Raad van Commissarissen verkrijgt, als strikt
vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 17. Overige bepalingen
16.1

Ieder die tot lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd verklaart bij de
aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit
Reglement aanvaardt en ermee instemt.

16.2

Ingeval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit
dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen daaromtrent
beslissend.

13

16.3

Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de
geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen mag de
ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven
inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige
bepalingen.

Artikel 18. Wijzigingen
Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit. Een
dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.
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