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De Raad van Commissarissen van de Christelijke Woningstichting Patrimonium, gelet op de 
Governancecode woningcorporaties 2015, 
besluit vast te stellen het: 

 
Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie van de Christelijke Woningstichting 
Patrimonium 

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden 

  

1. De Selectie- en Remuneratiecommissie (commissie) ondersteunt de Raad van 
Commissarissen (RvC) bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van 
het toezicht.  

2. De commissie is een voorbereidingscommissie van de RvC en rapporteert haar 
bevindingen rechtstreeks aan de RvC. 

3. De commissie heeft tenminste de volgende taken en bevoegdheden:  
a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake 

de leden van de RvC en de directeur-bestuurder; 

b. het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC; 

c. het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC; 

d. het werven, selecteren en voordragen van de directeur-bestuurder ter benoeming 
door de RvC; 

e. het doen van een voorstel aan de RvC betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid 
van de RvC en de directeur-bestuurder;  

f. het doen van een voorstel inzake de beloning van de directeur-bestuurder ter 
vaststelling door de RvC in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:  

i. de beloningsstructuur;  

ii. de hoogte van de bezoldiging en/of variabele beloningscomponenten;  

iii. pensioenrechten;  

iv. afvloeiingsregelingen indien op voorhand vastgelegd;  

v. de prestatiecriteria die als maatstaf worden toegepast;  
g. het voeren van het jaargesprek met het oog op het vaststellen van de door het 

bestuur te behalen doelstellingen; 
h. het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met het bestuur; 
i. het voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek inzake het functioneren van de 

RvC en de afzonderlijke leden; 
j. het opstellen van het opleidingsplan van de leden van de RvC; 
k. het opmaken van het remuneratierapport, althans het opmaken van een weergave 

van de hoofdlijnen van het beoordelings- en beloningsbeleid van de corporatie, zulks 
ter vermelding in het bericht van de RvC in het jaarverslag; 

l. het doen van een voorstel inzake  het laten doorvoeren van salarismutaties, mutaties 
in vergoedingen en beheer personeelsdossier voor wat betreft de directeur-
bestuurder; 

m. de commissie heeft toegang tot de voor de commissie relevante informatie en 
gegevens van de corporatie en de bevoegdheid gesprekken te voeren met 
leidinggevenden en personeel van de corporatie, voor zover dit nodig is voor of 
dienstig kan zijn aan een goede vervulling van haar taak. Een lid van de commissie 
oefent dit recht uit in overleg met de commissievoorzitter; 
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n. de commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan of voorlichten 
door één of meer door haar aan te stellen deskundigen tegen een met de commissie 
overeen te komen vergoeding die ten laste van de stichting komt. 

De commissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar 
heeft toegekend of opgedragen. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder 
strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen. 
 

Artikel 2 Remuneratierapport  

 

1.  Het rapport als bedoeld in artikel 1, derde lid onder k, bevat ten aanzien van de 
    commissie in ieder geval informatie over:  

a. de samenstelling van de commissie; 

b. het aantal vergaderingen; 

c. de belangrijkste besluiten. 

2. Het rapport bevat ten aanzien van de directeur-bestuurder de volgende informatie: 
a. een weergave van de beloning van de directeur-bestuurder, alsmede een 

gemotiveerde verklaring voor deze beloning;  

b. een verantwoording van een eventuele absolute verandering van de beloning van de 
directeur-bestuurder;  

c. een samenvatting en verantwoording van het beleid van Patrimonium met betrekking 
tot de duur van contracten met directeur-bestuurder, de geldende opzegtermijn en 
afvloeiingsregeling;  

d. geldende regelingen voor pensioenen en de hiermee gepaard gaande 
financieringskosten;  

e. overeengekomen regelingen die men passend acht voor deze functie. 
3. Het rapport bevat ten aanzien van de RvC:  

a. de bezoldiging van de leden van de RvC; 
b. het gevolgde opleidingsplan en de door de leden van de RvC behaalde PE punten; 
c. samenvatting van de jaarlijks door de RvC gevoerde evaluatie.  

 

Artikel 3 Bezoldiging van de bestuurder  

 

1. De directeur-bestuurder ontvangt een bezoldiging van Patrimonium die wat hoogte en 
structuur betreft, zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige directeur-bestuurder 
kan worden aangetrokken en behouden. 

2. Als uitgangspunt voor de bezoldiging geldt de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semi publieke sector. 

3. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging worden ondermeer de 
resultatenontwikkeling, alsmede andere voor Patrimonium relevante externe 
ontwikkelingen in overweging genomen.  

 

Artikel 4 Bezoldiging van de RvC  

 

1. De leden van de RvC ontvangen een bezoldiging van Patrimonium die wat hoogte 
betreft zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige commissarissen kunnen worden 
aangetrokken en behouden.  
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2. Als uitgangspunt geldt de regeling van de Vereniging van Toezichthouders in 
Woningcorporaties   inzake de bezoldiging van commissarissen. 

3. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging worden ondermeer de 
resultatenontwikkeling, alsmede andere voor Patrimonium relevante externe 
ontwikkelingen in overweging genomen.  

 

Artikel 5 Samenstelling commissie  

 

1. De commissie bestaat uit drie leden die lid zijn van de RvC waarvan minimaal één 
deskundige op het terrein van HR en/of belonen is. 

2. De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door de RvC. Dit kan te 
allen tijde plaatsvinden.  

3. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.  
4. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC. 
5. De zittingsduur wordt niet van tevoren vastgesteld en is onder andere afhankelijk van de 

samenstelling van de RvC als totaal enerzijds en de werkzame commissies anderzijds.  

 

Artikel 6 Vergaderingen  

 

1. De commissie vergadert tenminste twee maal per jaar en verder zo vaak als nodig voor 
een goed functioneren.  

2. De commissie bepaalt wanneer de voorzitter van de RvC en/of de directeur-bestuurder 
bij haar vergaderingen aanwezig is (zijn). Van het verhandelde wordt een verslag 
opgesteld dat ter beschikking wordt gesteld aan de directeur-bestuurder en aan de RvC.  

3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan 
de RvC tijdens de vergadering.  

4. Ieder lid van RvC heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie.  

 

Artikel 7 Slotbepalingen  

 

1. De RvC kan dit reglement te allen tijde wijzigen en de aan de commissie toegekende 
bevoegdheden herroepen.  

2.  Dit reglement wordt op de website geplaatst van de woningcorporatie. 

 

 

 

 

 


