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Huishoudelijk Reglement van de Commissie remuneratie en integriteit,  

versie 25 maart 2014, DEFINTIEF, vastgesteld tijdens de AB vergadering d.d.7-4-2014 

 

 

Het bestuursreglement van het algemeen bestuur van de Stichting Regionaal 
Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland voorziet in 
een commissie remuneratie en integriteit.  
Het doel van de commissie is tweeledig: 

- Besluitvormend op basis van de bevoegdheid ontleend aan het bestuursreglement. Het gaat 
om besluiten over een conflict tussen leden van het dagelijks bestuur onderling of besluiten 
over de onverenigbaarheid van belangen van een bestuurslid, dan wel de schijn daarvan.  

- Adviserend aan het algemeen bestuur. Het betreft de voorbereiding van alle voorkomende 

besluitvorming van het algemeen bestuur voor wat betreft remuneratie en integriteit. 

Daartoe noemt het bestuursreglement het advies over herbenoeming van bestuursleden.  

 

Dit huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan en maakt deel uit van het bestuursreglement. Het  
gaat over de rol en verantwoordelijkheid van de commissie, de samenstelling van de commissie en 
de wijze waarop de commissie taken uitoefent.  
 
In het jaarverslag van de stichting wordt deze commissie genoemd. In het jaarverslag staat de 
samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen, die aan 
bod zijn gekomen.  
 
Doelstelling commissie remuneratie en integriteit 

Artikel 1  

 

1. Het doel van de commissie remuneratie en integriteit is om zorg te dragen voor ordentelijk 

bestuur in overeenstemming met de wet, de code van goed bestuur, de statuten en de 

goede gang van zaken binnen de stichting. 

2. Het doel van de commissie remuneratie en integriteit is ook het toezicht op integer 

handelen van bestuursleden, en de commissie waakt ervoor dat ieder bestuurslid zich de 

doelstelling van de stichting aantrekt.  

3. De bestuursleden, die deel uitmaken van de commissie zijn in het bijzonder belast met de 

beleidsmatige en toezichthoudende taken op het gebied van remuneratie en integriteit.  

4. Het doel is dat de commissie jaarlijks tijdig het algemeen bestuur adviseert over de 

onderwerpen, die in verband staan met de wet over onafhankelijkheid van toezicht en over 

de code van goed bestuur.  

 

Taken en bevoegdheden 

Artikel 2 

 

1. De commissie remuneratie en integriteit verleent gevraagd en ongevraagd advies aan het 

algemeen bestuur over vraagstukken van remuneratie en integriteit. 
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2. De commissie adviseert het dagelijks bestuur in brede zin over bestuurlijke 

aangelegenheden. 

3. De commissie adviseert over de (her)benoeming van bestuursleden. De commissie betrekt 

daarbij het functioneren van het desbetreffende lid in de voorafgaande zittingstermijn in 

relatie tot de profielschets. 

4. De commissie neemt besluiten over de onverenigbaarheid van belangen van een 

bestuurslid. 

5. De commissie neemt besluiten inzake een conflict tussen leden van het dagelijks bestuur. 

6. De commissie kan een derde belasten om de relevante gegevens te verzamelen en inzicht te 

verstrekken in de af te wegen argumenten en belangen. 

 

Samenstelling 

Artikel 3 

 

1. De voorzitter van de stichting is lid van de commissie remuneratie en integriteit. 

2. Het algemeen bestuur van de stichting benoemt de andere leden van de commissie uit haar 

midden. 

 

Commissievoorzitter en -secretaris 

Artikel 4 

 

1. De commissie kan uit zijn midden een commissievoorzitter en –secretaris kiezen. Als de 

commissie hier geen gebruik van maakt zijn de rollen van voorzitter en secretaris van de 

commissie verenigt in de gecombineerde functie commissievoorzitter/-secretaris. 

 

Aftreden van commissieleden 

Artikel 5 

 

1. De commissieleden zijn benoemd voor de periode van het bestuurslidmaatschap of zoveel eerder 

als het algemeen bestuur het lid uit zijn commissielidmaatschap ontheft.  

2. Als datum van aftreden geldt de datum van ontheffing, of bij ontbreken daarvan de eerstvolgende 

vergadering van het algemeen bestuur, waarop de benoeming van commissieleden is geagendeerd.    

 

Vacatures 

Artikel 6  

 

1. De commissievoorzitter of de secretaris van de commissie stelt het algemeen bestuur van de 

stichting ten minste drie maanden vóór het tijdstip waarop in een vacature in de commissie 

moet worden voorzien, van de vacature op de hoogte. 

 

Taken en bevoegdheden commissievoorzitter en -secretaris 

Artikel 7 Taakomschrijving van de commissievoorzitter 

 

1. De commissievoorzitter vertegenwoordigt de commissie. 

2. De commissievoorzitter bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen van de 

commissie 
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3. De commissievoorzitter en de commissiesecretaris bepalen in overleg de onderwerpen op de 

agenda van de commissievergadering. Ieder lid is bevoegd daar onderwerpen aan toe te 

voegen.  

4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie en, als van de vergadering notulen 

worden gemaakt, tekent hij met de secretaris de notulen, nadat deze door de commissie zijn 

vastgesteld.  

 

 

Artikel 8  Taakomschrijving van de commissiesecretaris 

 
1. Als daar aanleiding voor is doet de commissiesecretaris het woord namens de commissie. 

2. De secretaris schrijft op last van de voorzitter de vergaderingen van de commissie uit. 

3. De ingekomen stukken worden door de secretaris op de bestuursvergadering overgelegd en  

 desgewenst voorgelezen. 

4. Indien aan de orde draagt de secretaris zorg voor het opstellen van de notulen en de redactie 

daarvan..  

5. De secretaris ziet erop toe dat alle onderwerpen, die in de commissie aan de orde moeten 

komen ook daadwerkelijk ter vergadering aan de orde komen.  

 

Werkwijze Commissie 

Artikel 9 

 

1. De commissie vergadert periodiek (minimaal 2 maal per jaar) of zoveel als nodig is, ter 

beoordeling aan de commissie, over de onderwerpen waarvoor advisering en/of 

besluitvorming nodig is. 

2. De commissie of twee leden daaruit kunnen ieder horen. 

3. De commissie communiceert in principe alleen naar het algemeen bestuur. Als daartoe 

redenen zijn communiceert de commissie naar andere organen van de stichting (dagelijks 

bestuur, scholenoverleg, permanente commissie leerlingenzorg, ondersteuningsplanraad) of 

naar één of meer aangesloten scholen. Als daartoe redenen zijn is de commissie bevoegd 

informatie te verstrekken in het jaarverslag van de stichting. 

 

Overige bepalingen 

Artikel 10 

 

Dit huishoudelijk reglement kan door het algemeen bestuur worden aangevuld en gewijzigd, op 

voorstel van de commissie. 

 


