
 1 

Reglement remuneratiecommissie Raad van Toezicht Obase 
 
 

 
1. Taken 
De Raad van Toezicht van Obase heeft een remuneratiecommissie. Deze heeft de volgende 
taken: 
1.1  De remuneratiecommissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de 

Raad van Toezicht voor met dien verstande dat de voltallige Raad van Toezicht 
collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak. 

1.2 De remuneratiecommissie geeft namens de Raad van Toezicht invulling aan de 
werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder. 

1.3  De remuneratiecommissie heeft op het gebied van de beloning de volgende taken: 
a. Het met in achtneming van de vigerende wettelijke bepalingen en 

branchecode doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht over de 
honorering van de Raad van Toezicht; 

b.  Het met in achtneming van de vigerende wettelijke bepalingen en 
branchecode doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht over de 
beloning van de directeur-bestuurder.  

1.4  De remuneratiecommissie voert namens de Raad van Toezicht de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder. De uitkomsten van deze 
gesprekken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de 
Raad van Toezicht.  

1.5 De remuneratiecommissie is tevens belast met de werving en selectie van leden van 
de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.  

 
2. Samenstelling 

De remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee door en uit de Raad van 
Toezicht benoemde leden. 

 
3. Voorzitter 
3.1  De Voorzitter van de Raad van Toezicht is voorzitter van de remuneratiecommissie. 
3.2  De Voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de remuneratie-

commissie en draagt zorg voor en bevordert actief het goed functioneren van de 
remuneratiecommissie. 

 
4. Vergaderingen 
4.1  De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch 

tenminste eenmaal per jaar. 
4.2 In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van Obase, maar deze 

mogen ook elders worden gehouden. 
4.3 De oproeping tot de vergadering wordt in beginsel verzorgd door de Voorzitter. 
4.4  De remuneratiecommissie verzorgt zelf de verslaglegging van haar vergaderingen. 

De verslagen worden gedeeld met de voltallige Raad van Toezicht.  
 
5. Wijzigingen 

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd indien de Raad van Toezicht daartoe 
besluit. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd. 

 
6. Werking 

Dit reglement treedt in werking op 28 oktober 2019 en wordt gepubliceerd op de 
website van Obase. 

 


