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Waterweg Wonen   
 
 

 
Artikel 1 - Inleiding  
1. Dit reglement is geactualiseerd door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 
10 december 2020.  
2. De remuneratie commissie is een vaste commissie van de Raad.  
Artikel 2 - Doel en taken van de remuneratiecommissie  
Het doel van de remuneratiecommissie is het ondersteunen van de Raad bij het invulling 
geven van de rol van werkgever. Dit doet deze commissie door :  
1. bij vacatures in de Raad of in de directie, het doen van voorstellen voor de 
profielschetsen;  

2. het bepalen van selectiecriteria en de benoemingsprocedure inzake leden van de Raad en 
de directie;  

3. het werven, selecteren en ter benoeming voordragen van leden voor de RvC, danwel de 
directie;  

4. het doen van een voorstel betreffende het bezoldigingsbeleid van de Raad en de directie;  

5. het zorgdragen voor de jaarlijkse beoordeling van de directie;  

6. zich aanvullend te richten op het bevorderen en bewaken van de organisatieontwikkeling.  
Artikel 3 – Samenstelling  
1. De remuneratiecommissie bestaat uit tenminste 2 leden van de Raad. De 
remuneratiecommissie kan ook besluiten om toehoorders tot haar vergadering toe te laten 
gedurende één of meerdere vergaderingen.  
2. De voorzitter van de RvC is wel lid maar geen voorzitter van de remuneratiecommissie.  
Artikel 4 – Vergaderingen  
1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal in het jaar en voorts zo vaak als 
één of meer van zijn leden dat noodzakelijk acht.  
2. De remuneratiecommissie verstaat zich in ieder geval een maal per jaar met 
Huurdersraad, OR en (leden van) het MT over het functioneren van de corporatie en haar 
directie.  
Artikel 5 – Rapportage aan de Raad  
1. De remuneratiecommissie informeert de Raad duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij 
haar taken invult via de reguliere RvC-vergaderingen.  
Artikel 6 - Wijziging en inwerkingtreding  
1. Dit reglement wordt door de Raad gewijzigd indien en zodra dat nodig wordt geacht. 
Wijziging geschiedt niet voordat de Raad hierover overleg heeft gepleegd met de directie.  
2. Dit reglement treedt direct na vaststelling door de Raad van Commissarissen in werking. 


