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Datum:
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Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Gezaghebber

G. van Voorst

Onderwerp:
Code Corporate Governance Sint Eustatius.
Voorstel:
Code Corporate Governance Sint Eustatius vaststellen.
Overwegingen:
Aanleiding
Op grond van de Wet financien openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, op
aanraden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt verwacht van
de eilandsraad om een Code Corporate Governance ("CCG") vast te stellen teneinde de
behoorlijk bestuur van overheidsvennootschappen te waarborgen . Bijgaand treft u een
ontwerp aan. Dit ontwerp is tot stand gebracht door de commissie CCG,bestaande uit de
vo/gende leden:
-Mevrouw Carmen Suares (Sint Eustatius)
-De heer Ralph Berkel (Sint Eustatius)
-De heer Virgil Matroos (Cft Curacao - lid tot septernber 2011)
-De heer Gerard van Voorst (Kabinet Gezaghebber Sint Eustatius)
Als basis voor de CCGhebben gediend de Codes Corporate Governance van Curacao, Sint
Maarten en Bonaire. De Code kent aanpassingen ten aanzien van de toepassing op Sint
Eustatius.
De Code Corporate Governance openbaar lichaam Sint Eustatius ("de Code") is van toepassing
op aile vennootschappen met statutaire zetel op Sint Eustatius en waarvan de aandelen of
certificaten, deels of in zijn geheel, in handen zijn van het openbaar lichaam Sint Eustatius.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat binnen afzienbare tijd een subsidieverordening zal
worden afgekondigd, op grond waarvan onder andere stichtingen die een algemeen en publiek
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belang behartigen
momenteel
toepassing

subsidies zullen worden toegekend.

Omdat deze subsidieverordening

(nog) niet van kracht is, zal deze Code Corporate
zijn op die stichtingen,

commissaris

waarvan de overheid

voor te dragen, of anderszins onderdeel

Nadat voornoemde

subsidieverordening

Governance

eveneens van

het recht toekomt

een bestuurslid

is van de procedure

van kracht is geworden

of

van besluitvorming.

zal opnieuw

naar de behoefte

van toepassing van deze Code worden gekeken.
De Code is onderverdeeld

in de volgende vijf hoofdstukken:

raad van comrnissarissen,

(III) Het bestuur,

(I) Algemene

beginselen,

(IV) De algemene vergadering

(II) De

van aandeelhouders,

(V) Overige bepalingen.
De code bevat zowel principes a's concrete bepalingen
personen en partijen tegenover
opgevat als de, inmiddels
governance".

breed gedragen, algemene opvattingen
in concrete

creeren voor het gedrag van bestuurders,

externe accountant.
afwijkingen

Van de bepaling kan worden

goed worden gemotiveerd

verwerpelijk

bepalingen

afgeweken.

("compy or explain").

Afwijkingen

aandeelhouders

waarin de vennootschap

aandeelhouders

als het bestuur en de raad van commissarissen

en de

is dat bedoelde
zijn op zich niet

juist gerechtvaardigd

van de Code is namelijk afhankelijk

zijn. Het kunnen

van de concrete

en haar aandeelhouders

voor de afwijkingen.

die een zekere

Voorwaarde

omstandigheden

dialoog over de redengeving

over "good corporate

commissarissen,

en kunnen onder bepaalde omstandigheden

toepassen van aile bepalingen

betrokken

elkaar in acht dienen te nemen. De principes kunnen worden

De principes zijn verder uitgewerkt

normstelling

die de bij de vennootschap

zich bevinden. Zowel de

dienen open te staan voor een

Onvoorwaardelijke

vrijheid om de Code wet

of niet op te volgen is echter niet mogelijk.
De Code heeft als uitgangspunt

dat de vennootschap

is van diverse bij de vennootschap
individuele

belanghebbenden,

vennootschap
commissarissen

beinvloeden

betrokken

partijen.

die direct of indirect

of erdoor worden

een lange termijn
Deze partijen

hebben een integrale verantwoordelijkheid

Daarbij streeft de vennootschap

betreffen

de groepen en

het bereiken van de doelste/lingen

beinvloed.

belangen, waarbij het belang va de de continui'teit

samenwerkingsverband

van de

Het bestuur en de raad van
voor de afweging van relevante

van de vennootschap

naar het creeren van toegevoegde

voorop dient te staan.

waarde voor aile betrokken

partijen op de \ange termijn.
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Onder goed ondernemerschap

wordt eveneens begrepeninteger

het bestuur, alsmede adequaat toezicht
van verantwoording

daarop, waaronder

over het uitgeoefende

stellen van vertrouwen

toezicht.

voor "good corporate
De hoofdlijnen

uitdrukkelijk
opgevolgd
verandering

van de corporate

structuur

bepalingen

voor het

deze essentiele uitgangspunten

uiteengezet.

van de vennootschap

en zo niet, waarom
in de corporate

en in hoeverre

governance

In dat hoofdstuk

principes en bepalingen

van de vennootschap

van deze Code wordt als een afzonderlijk

aan de algemene vergadering
doen al het mogelijke

van de Code te voldoen.

van aandeelhouders

in een

geeft de vennootschap

zi] daarvan is afgeweken.

structuur

worden jaarlijks,

die in deze Code zijn opgenomen.

aan in hoeverre zij de in deze Code opgenomen

Vennootschappen

het afleggen

door de raad van cornmlssarlssen.

Code waarborgt

governance

in het jaarverslag

de principes en bepalingen
bespreking

door

governance".

mede aan de hand van de principes en bepalingen
apart hoofdstuk

eveneensbegrepen

handelen

Deze zijn essentiele voorwaarden

in het bestuur en het toezicht

Toepassing en naleving van de onderhavige

en transparant

heeft

Elke substantiele
en in de naleving van

agendapunt

ter

voorgelegd.

am zo spoedig mogelijk aan de principes en

De Code treedt

in werking vanaf het boekjaar 2012.

Advies centrale commissie:
In de vergaderingen
Code Corporate
eilandsraad

van de centrale commissie van 23 februari

Governance

Sint Eustatius besproken.

de Code Corporate

bijgaande ontwerp

Governance

2012 en 3 maart 2012 is de

De centrale commissie

adviseert de

Sint Eustatius vast te stellen overeenkomstig

het

besluit.
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Ter inzage liggende stukken:
- ontwerp-besluit

Code Corporate

- besluit van het bestuurscollege
- mail van de raadsgriffier

Governance
8 februari

Sint Eustatius met bijlage.

2012 no. OS

aan de leden van de centrale commissie

23 februari

2012

- memo van de heer G. Van Voorst 2 maart 2012

De Centrale Commissie van het openbaar

lichaam Sint Eustatius.

de raadsgriffier,
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Eilandsraad

Onderwerp:
Registratienummer:

CodeCorporate GovernanceSint Eustatius
023/12 ER

De eilandsraad van het openbaar Ilchaarn Sint Eustatius;
gelezen het besluit van het bestuurscollege van 8 februari 2012, nummer OS;
gelezen het advies van de centrale cornmissie van 8 maart 2012 nummer 017/12 CC ;
gelet op de Wet flnancien openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba;

be s I u it:

vast te stellen de bij dit besluit behorende Code Corporate Governance Sint Eustatius.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad 15 rnaart 2012.
Oe plaatsvervangend voorzitter,

De heer L.M. Brown.

De raadsgriffier,

eer LF. van Ameijden Zandstra.

Code Corporate Governance
Sint Eustatius

Behoort bi] besluit van de eilandsraad van 15 maart 2012,
nummer 023/12 ER.
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alsook
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1(,,, z.lkp \I.1f! dt' R 'wpn~w KruClttc en
j( houuen met dt' ,l,u-d I'll dt' OlllVJn~ \ •.•
n ill-' vr'nnootschap en haar
drt k.dllt-r gf'wt'n,>lt'
de ..•kundlgheHi
"Il
dchtt'r~((1Ild
van df'
rcmnussaris
en. Mmlmaal een lid van de rJad van cornnn ...s.rrt en tit ent ,. '11 zog -noerndo
nnan I) I d ••kundi e ('hoanual lnerau- ). h~t ' n inhoudt dat deze ~)pr.oon r!:'lt-vanle kennr en
erv nn~ h ett opgcda.ltI
op hn IOlll't-1 fpl rern.D«
prOflt'hdwt
ordt
d(lOf
dt'
Ig 'men'
vergad'nn~ \I nand
••lhouderv \ .J'itgl· •.•wld
vall

Vi

ndere commtsstes
D raad \I, n ornrni ••"an .....•/I
cornnusss ~ te b on 'men

oVt'rwc!'.'j.!

of

h'

•••mbc

t~lmg v"rdlt'llt

o raad VdO commissarrssen "wit voor t'/kt' commrssn- pen rf'gil'llwHt
wat dp rol f>n veranrwoerdeltjkherd
1/.11\ dl' twtrdferllJe
comnuxste
welk _ WIlXC
Bet

VeT'

ZIJ

haar taak

om

tilt

L'lll

nudden

on BPI regl rnent g
haar ..•arnenstelling

I •• ,

andere

rt .1<n
en. (II'

Ultodcnt

I g van d

'OffiITIlSSP . he

raad v, n t'omml'is.lrl.'.!.en verrneldt d
jOlt nlott'lhn~ v n dl di'z.ond >rlljkt'
aural v r~,JlI 'nnj{ -n van U~ cumnusvies alsrn -ue d • bf'l.mgn,k.'it
ond rwern '0

aan de orde zun gekoml'l1
De raad van comrnrssar •..•'t'n
ber adslaging n en bevmdrngen
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1..a

r tarts van de

ontvHl\llT

add

van

elk

van

van commis arts

de

(mmm"'''If~''

"1:'11

v 'rslag

van

tit-'

'0

Dt' r d v n commis •.•arts: '0 k nt pt'n voorzttt-r <I,' specrh lif' ra 'en he -It me b t
kwg at
besprekmg van relt'v,lnlt'
underwei pen, lit' cornnrunuau • van t ummt ..•..••
lns.s'·o met her bestuur, met
de accountant
en m ·t de door d.' r,I,IU van comrnrssartssen aJI1Jw,teldt.·
'xternt
adviseurs.
01:' V orzrtter Vdn de raad
n \ omrrnssan
..••.•
11bepaatr <1•• ,Igt'nd. v. n d vt'rg,l(1erang n v n d r d
(:'n I lot dez , zret to up Iwt go d Iunr noneren van d raad 'II zun ntnlmiSSIPS. draa
/.or~ YOOl
een d quare intormauevoo ••..
l.Il·mng .1III dt- comrm ..•·.lrL<;M'fI, lor t t'rvO()l Uolt voldoe nd.. IJd
bestaat voor de bt"shlltvufrmng,
·1' narnens
tit' rdad van r ommrvsartssen
IWI voornaarnste
Janspref'kpunt
voor hf:'t hl''ituur,
uutu-i-rt
dt' '\<alu.JtIl.' van 11('( tuncuoru.t
en YJIl de raad v.w
corm

'<;!.an

-11 en van het

verlcop van dt· .llg Own,'
romrrnssart

lIttzondenngen

besruur

vera.

en dr.la~t

en Will dt In zun rut uuder •.•tt und door d('
dildrgeiatt'll

ah:r~d·I'\ 0.1
stuurder
beno md worden,

tut

voor eCrJ ord 'hjk en !'ffielt'ot
[Ii> voorl:lrr r van d raad van
'( retari •.•van (If> raac v •.in comrrussan
sen.

Is voorzrrrer

l.ut~

cfl'nll~ V,1Il .mr!et'lhoud,'r

mag ven vflof'fnaliR bestLiurdl.'r Of'
VOIll :tIt

1'1 v.m tit' 1.r d van

..
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ZIJIl vn)f'~h
S

n"'~t-H

!"Wi:'

V,IIl dl('

jaar na znn

vennont

chap
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VoonnaUg

b

tuurd

r

n zitUng in d

R .ld

n

ornmts

Bil b noeming van • '0 v ormalrge besruurder
tot comnussans
word 0 overwogen welke mvloed het vourrnahg Irdmaatscnap
tuncu ner 'n van de v ormaltlott' bestuurd r in de raad van
functioneren v n het hUIlH~ b ••.•tuur
Uitz nd nng n daargelan-n m.l~ (,'I Wille \/<111
d( onath.mkelukher
dlf!' renrnm tl' n-\!ee la. In m-t tw lum v.rn df' vennootsr hap heett
b noemd word en tut CO III 111
1"'''.11 I•.•V.Ul tl"'f('lhi., vpnnnut"t
h.ljJ

1..7

n

ari

V' 11 de V~IlOOO{S('hdP
alent
te
van net bestuur nee t op h
(UmnW,:'dfl"S
'11 aisook
op het

en on,cL'tiVll

k nd,d.ldt
aanslurtend

It t' II

~elUncnoneof') d met

PoUt ke ambtsdrager en ambt naren
\I.ln dc' be/:tlOl>cl·'n

Urtgaande

v II behot 1I11\( he •.•llJUI drent

v It ecn

et '>j1l..lk", l,- ilill

govl'rnance
trurruur lid! Invulhn~ Whld, J!C' r-ven J.lll cjp tl('K' rppen {J anvparantre
'/1
ran p r nue ell intt'gnPH 11>h
van h ) IOU om belangen '~·I••tren 'pling rcomltct
1

to

I'll de vers

hillend

f'ntlh'llIn

van d

gnvcl nail (' st ru tuur

t

voorkorn

zodanrg

lilt 'I(TltCll al,

n. In dt

of inr rest'!
kad r ZI,II

pnmair het be ruur en d raad van (omm,'s.lI;s:, -n veranrwoordeluk
voor het besruur van d
v nnuots na
n vour h't houd '1\ van toezicnt hWH p Bet
stuur en U > raad van commi sanssen
meet n hierover veri ntwoordmg JHt'g"Wn aan lit, aandeelhuuders.
,\1<.,gcvolg hrervan I het voor
pohrrek amb drag 'r!> verboden om :lIttlllg t n III '11 In Ut' ra.rd van comrmssarsssen
an de
vennoots hap. 21(' duarvoor 001< trtrkel <) V<.I1l de
I FIIlBI'\ f)aanld ••••t verdrcnt her d voorkeur
da
mbten r n In dl l\St van ht,\ openb •••u 11th lam g 'PIl LI lug neb,
lI\ de \{ d van
Lummi

'

n •.•. en.Indu

11er

t't:htt'l ~I"'n g, ••.•
, /lIkt£' kandidaten

I ( rlnkbaar

IIln, en

J'

rug'

chikte

k ndidaat
n amb enaar 1<'. g.t 1I '('n .Jlg h('!?1 v rhod t •• ver .'0 ,•• met 10 het btc'I<lo~ van de
vennootschap
Vuordr. tilL kan In ual gl'ViJl ~l'''' hreden, mus go'U ~elllOllV erd. B noemmg
ges 'hledt met dan nadat goedlwtlllng
van t.l' Mlnlst 'r IS v rkll'Kt'll. g -'qk de procedure v n rnkel
Y Wl't PlnBES, Daarnaast mogen noon me r dan tw(" arnbtcnaren van he! up -nbaar It h<am. 01
zov t'l rmnd r rndien her aantal ,unOi naren de heltt or me r van het aantal zmend
comrm - ns n be-draa
zuun
nemcn 01 hebben in d I .HI van omrm S ns n. Indl n
g dur ode '(,0 "llttmg.p 'nmk vuorno md maximum wornt OV rs hr d n dl nt d 1 ng tzs nd
(:omII1I
n -/ mbtenaar
a if' rrenen voor de ersrvelgen e verg.rdering
van de R ad van
omrntssanssen

2.a

OnafhankeUlkb·td
() raad van c mrmss n ~1:'11 I•.. 7.ou.ml~ "',lnWrlJ;t steid car de cornmr .•.•arrss n ten opztchte van
elkaar, her r-stuur en \ elk deelbel ng dan oek onafhauk ·ltl en krrn r h kunnen oper 'r n, Tot dp
k.l d \I n Lommls!Yam.o;. '0 hll dezeltd •• f('(ht ••per r n, 11l1l~'11 In led r ~ v II met
hor n d
cht ncot v n 'tm d r cornnus dll ••••en dan wel d g r ~1••tr • I tit' P.ll n r fit
n ander m tgeze],
pie Rklnd en blo d-ot J nil '1•.••..
,101 tot III lit, rwecde graad V~lO een lit'f r omrm •..••
ln~ en.
Een comnussarrs geldt .11•• onalhonkeluk,
rndren de hierna tp noemen dlhdnkelljkheldsl
nt 'ria me
oJ! hem van toepa'islTlg zun Hf>ti()t'lrlp afh.wkel!Jkhr'ldscfltena
!.1I1t dat de n 'lrokken
cornrrussans.
d n wel zlJn chtgenoot, g 'regl"In·t'rdt'
1'<11Iller
01 'l'n ,IIIf.ll'rl' I -ven ~I'z{'l, plecgkmd 0 blo d- 01
aanv erwant l l 10 d t
clt, gl dad
In de tw t' raor vooratgaand«
d.m dt' benoemrnu
werknemc
r nf h vruurder
van de
vennoots hap. III( IU'Ill'i ~{ II, I'nip vr-rmuo <'Ch<lpp • 1, IS gt.'1i !,,,t.
r.en persnonluke tUl.lnl/l·It· vl'rRm'drng V.W tit, VI'II11'J()(1 dldP 01 V.l/! (,,'II J.JI) haar g hpf'rd,.
vennootscnap
untvaugt, auder ..• dan dt' verge >dlH~ dll' vour lit· ,Jls (unmus an!> vernchte
wt"rkza3mheden wurdt i1ntv"lllgt'l1 (On vonrznver 'Ilt nll:'i pa ••t In de norm •.!I", Illto f('om) van !wi
j

b drijf;

2.9

H rb Doming
Een erbeno rrung van cen

(OllJlIlI""'HI'>

VIIlU11lid

t_ n•• lllr~ ulchge uv

rweglnK

al) h r
no 'mlll~ duur de Ig~llIl'IW verg.Hl 'nnl:t vall .Janot.'{'lhouder, van de comrms an
to ~mR pia'} t vmden .111hfAl door di:' .11~t'rnt:"nl~ vergad nng van aand >t>lhouder •• v
prallel voor d r d v n (<-)OH\1I nSSl'n v n de vennootsc hap

1gemene

ue

rg.H.ll'r HI~

van

A,mtl,·plhuuut'n.

"ltc'll

op

vnordradll

commissarissen.
en rooster VdO ,iltn'(jt>1l va••t om zov ••el rnugeit)k
commu ••sanss Jl t ·J.tehlKattreden.
l.t 0

1'010.

enUid

Tus: muds

ftrl· den
• ftr den '•. 10

"t'O

cornnusvarrs

kan geboden

zlJn blj

(t,

en client
Sl

'

teld

van
de r ad van
voorkom n dar veel

onvoldoende
'hf'oord

run

toner

0,

!tn)! ot dez
suuaue ZII h non!" -r, I'> nwl ,1I1t't'l1 hl-t Ilnrdt'el van de uelru
ken CUlIlflll:-..,.Jn., VdO b t k m _ In het
bnzond r d vo )I'7.I( er van lit r . ad V,ll nJnHIII ••••,ln ..•.,t'n dlt'1I\ an dt~7.t· .,.,IUd IC", w.rar nod'l{ en
OOVtn~ni~aarh('1(1

cuev

V,IIl

hp!.IIIW·/1

01 IIItiH

n

.!'IIII

Intt>)!rllI'l[

In ht't :f'dm~ I", HI!

rol te "P len

1)1' voorzrrter (ell mdicn 11I't
cornrrussarissen 1.,11,na interne

dt VICf' vo lrlltter)
van ue r, ad vall
<1(' r dad van corunusxartsven. dt' :l1~f'met1e II rgddenn'
van aandeelhoud -rs up de hong,\, stellen 1Tl~t'vdl zich een "ltUdill' voordo ·t als bedo ld In de eerst
zin van dit pun opdat dp Jlgt'1lI me vergadt'l"Ing van aandeelhouders
7.1 h een oordeel
kiln vormen
ov er mcgetuk - n 'men maan .~ -I 'n

:U()

T R nstrljdig bing
EI t' vorrn '-'n " 'hlln van
worden verrneden.
J.: Idl d drum het

III (',I;,U
d,;,nIS~If'

bl'ldll/:tt'nvt'I'

Onvernunderd
olg 'nde

tit t

de

vnorzrtt rr Iwnt'lt

III

"ng"llIlg rusxen dt' \I('n11110[o,I Il.lp i-n Ctlillflll,,-,an'
iWp.l,Jlde III rnk I 11 v n Boek 1. Hu ,d1lk Wctbu

[f

en meet

.1< B S,

I)

v nnoors 'hapsr chteluke v 'I huudmgen t t., ••en her bestuur en dt· K,J,HJ van .omrmssanssen
10 begtnsd dat een L(mlml~lt<m~ vanwege
lllll to 'ZI hthoudende
rnl zich met bezrghoudt
met tliag Hjkse) besluuvornung ot het aangd.lll van transacues Ilf eruge and 'r(! vorm van bestuur,
t nZlj de statuten anuers b -palen Zn k- n er ouvoorbecld
' pra'
7.1111 van een statutmr v rerste van
go dkeurtng door de R Jd van Comrmssan . pn voor een bepaalde hand hn of beslui D' arnaa t
di nr her bp tuur d Raad van Cnmml\s.III'>o,t'n mform.m •• re vr-rvrna (f'n over fie gan v n lake"
r gelell

hinnen dt" ond I'll 11"0~ Ouk Ii.tclrh" kunru-n I p,IUlten fli Han",}1 tit', 03.H 'urpn komen
l 'IOln~ dat
de cumrnu v, rt
ru: it
d Mrh'l
bewusr
I"
VdO he!
on taan
van
I ld"~f>nverstr
ng hnR, wa.irnu hll ZHIJ III l'l ~t'V.l1 .MIl IWl '01' -nde UJ'Ol k houden.

HN IS van

mo~e"lkt>

ten regenstrucng bd.HI~ h.·••W,U III H·d~r I'v.ll. maar h nn-t bl')lt'rkl
tru ••iruan
~ .~a,.bll dp
vennoctschap voornemens ,., ('en tr,ms"l\ III' t II It' ~adn met cen I"l'lhL<.;p{'r .orm
aann cell C(lmmISS,trtl' Iwr<,nonh,k een rn Len 'el 01 flndtll,h"t'l belong houdt;
W arvan een bestuurshd bleed- tit aanverwantschap
tot on met df' rweede graad he,>ft met een
cornrmssaris van tlt' vennuots, hap
Wadr!)" E't'11 CUlllfmSS<It IS V.HI UP vennoot. chap pen b . tuursor roezrchthoud 'ode run tl

vorvult:

transacne waa bll dezc commi ••:'.In<, een tegt'flstnj(iJg bt·I,Hlg hef'l Aile transa tie \ aarbu
r '~enstri)dlge belting en vall lOlllml:.SJn:>St'n speten en dre van materr te hetekerus znn \1001' de
v nnoo chap en/of VUO/' do b ·trdfende romnussarrs worden
'puhllCt'erd m het iaarv rslag
hen cornrrussans meldt t' n [porenueel I lL'gen"tnjdig hel,mg d,lI VJn materiele b tekerus is of kan
zun voor de v nn otschap en/ol VOOI df /W rettend comrmssans tersrond cldn de voorzmer van d •
Ii van commi
nssen .II. rnede aan dt \11.-rnene Vergad 'rmg vall a de -lhoud rs n verschaf
d rov r .Iii rele ante mtorm.m
lndren de voorzut -r van dl' r.I.IO an comnussarrssen
e n [potentieel] tegenstnldlg b lang heett dar
van man-Melt? berekerus •., voor tiP vennour:« hap t~nl(1l VOOI Zit hzetl. m 'Idt hll drr rersrond
an d('
VlC -voorzrrt
r van de raad van comnussanvsen
en verscnah daaruver all r levante mformane.
Aen de beocrdeltng door-de ra;,,! van cnmrmssarrssen
of "'Jlr.lkf" IS van een tegenstrtjdrg belang
n mt de berretl nd cornrrussarrs met de 'I
f) ze b palrng wor dt <llzond~'r lJ/k
de Rat d van .omrms . .In<;st n
antal omm S' ria ten
JI,t antal
mrrussarraien

2.11
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ven
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nt van

vennootschappen
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,\ g('waarborgd
ttet aantat comnns . .maren van ,'ell

2.12

(OlllllllS1>.lnS

maxrmaat drre.

bedraagt

Honor ring
De . igemene verg ..HJl'FlnJ;t
comrms sans. n ast
n commr sarr

m~g

Old

van ,hHldl'(·lhoud,'!.

atzonderhrk word

van de

II

-nnoutsr h.sp

tt'l

de honor

n gehonor erd vuur door h 'm a n de

ring van de

\I

nn

otschap

v rsrrekte adviez n
I
h

2.1S

t

hoogte en strueruur van de 'z(jldlgm~ van tit' mdividuete
J.l<lrverslag v n de v~nnoot!'\dlftP

rornrm«

arts<;'11

wordt apK nomen

10

P r1>oonUjke voordelen
t; rnrmssanss n dl 'nen np geen cllx.l'lr v uze per:-'UllIIh,k hnancreel 01 materieel voorde I te
gerueten ui d and >rnemmr.:",Kt!vlll'lten ander ...dan via d ' t (lmml"'~Jn!. nvergo ding
He
ehjke r latie tus n t1 vennoo sch p n een cornrmsvarrs v orden opg nom n In he
la.arverslag van de vennoor rh.lp

n

v nnoo

ch p v -rsrrekt

JJII

h tar llJmlmSSdlJ"'''~11

get II

1"'I'slxmh,

•. It:tlIng

n. ~dl

IIlte~

en

d ·rgt'lifke.

3,

Ii

Jt

T

t

bestutlr van de 'v mnoots 'hap

H b tuur I
la••t OW! het bes uren van dl' vennuots hap. hetge 11 onder m er mhoudt dat III
ver nrwoordelrjk ,0., voor d,' r '.~hSJlIe van dl d) 'Is ellrngen van de v nnoor hap. voor d 'trateJ!1
e n voor het b leid en uc d rut voorrvloei nd r sulta 1'1100
ikk !mg. In dit k d r n hr het

besruur zlch oil de Y ·rvuHlIlg VM) ZIIO ta,lk naar het bel,mg V,IIl de veunoorschap NI weegt daartoe
de 111 nmerking kornende belilIlg -n van de blf 1.11;'vennoutschap berrokken paru] n at. Hiertoe zal
her b ruur e n bel Id V1) eren vaarbu rek 'nlllR wordt j(L'htlutien met tmancrele, commer rele,
t chm he. pe on I . rntormanserines
en autornansermgsa
pl;'clto,n
V,IO de Vl.'rmOOU;
hap. H t
besruur Icgt hierover veranrwoor ding oil ,~.JO dl' raad van cnmrrussartss
n en aan d alg men
verg denng van aandeelhoud •.•rs lIet twstultr
f'rsch.Jtt Ot' r.ud van commrssarrssen
tl)dig all
intorrnan dl nodrg IS voor dt' uitoetenme van d taak van de raad van comrnu san
n
3.2

P Jiti k ambt dra
en mbt n r en
Ung, ande van de b gmsel II v n hehoorhJk b stuur dt nt er spr ilw to, zun van een zodam r
RtWI;'J'O
nee structuur dat IIIvulljn~ word! gegeven aan de b -grrppen transp.rrantre en mtegrueit, Hil
transparann
en lilt 'gl1tcll IS her van belang om belangenver srrengt'hng ('cunt11 t ot lilt sresr']
(tISS -n de vel" clull nde enu eru-n v Jf1 Ii' t{uv'rndn •.e structuur
re vonrkomen
In lilt kader 1.11"
prrrn If her be tuur en dt· raad V,In comrms art ..•en vcr.mtwonrdt'll)k
VI)OI" het b stuur van d
vennootsrhap
resper levehlk VOOI ht'l houder) van tnezu.ht merop, H .t b .ruur n d r ad van
comrrussartssen I ,> n eJ.t.lrOVt'nIV,'1 Yl'l,tntwoonilng
,It aan de aande 'Ihuud rs, m dl r den I
!'let VOOf ponueke ambtscr
gel", t'n ambtenaren
met mogeluk om littlng tc nernen In her besruur
van dE' vennocn ch: p

J.:l

Doel'teUingen
n 't ategtc
Het
ruur tormul er l hnttehl
de ondern -mmgsdo tstelhna -n, d strategie en h c algerne n
beleid 'Ian de v l111oot.scholp!sll -hlln~ en duet deze vervolgcns
oekornen aan de raad van
romnussans en en de aamlt't'fholl(\;'r..
111'1bvsruur I!>veranrwoordeluk voor de beh 'rslIlJt van de
1$1(0', verbond n 3,10 de ond In nun ,.lCtlvltt'ltt'O van
f' "t'nnuots"hdp/
nchmg, de mterne
rrsicobeneer mg:,- en control ·..•y •.•t. men
. tmam.rerm ' Van de venuoorscha
en de nal ving van
aU r I evant
t'1- en reg \g 'VII1
Bet \ '",tullr lal de nSlco'..
erbonden <I.m het
koz en b leid
ond 'rs heidenluk de srrateJ(1
schr nreluk aan de raad van comnus •••.•
rrssen rapporter
11- Ev DC.' rut
meldr her besruur aan de I'ndd van comrmssarrssen de uukomsten van de buordehng
van de opzer
van d - tntem beheersmgsvvstemr-n
lilt' gene ht 1111I up h t vCI!>lh.tlt
n van e n redeluke mate van
7.ekerh id dat d a iva Lllll bf'vl'lligd h'geo on 'oorlor)fd g' ruik, da
n de uate tin n tete
drmru (Tab wordt g vo d en d. t d door d v nnootschap gepr s nteerd nnanci I HI~ rman
betrouwbaar 1~. D • houldzaken van dele r.ipportage behoren een Vd••r plaats III h I jaarverslag te
tJl'l1bl'f)

.1.

en

A.lgeol

b 1 id

Tot d n der

1nvulhng van her .1II:!cment· hL'lcld van het

bt'!>tuul

.10 ,W vvnnoot

ch,

b hoort

find r me 'r'

I

opsrellmg ell 13,1r!\lk'w bllsh'thng
n 'I! n bu 11\ 'ss pi n. zunde he do urnent wuarm de
de lange termon doebt !lImgpo, het lange rermnn belerd en de straregrs 11" ortentatie
van d e vennootschap 7111)uil~e erkt Ilt,t busrnes ••plan bevat concr -te, to tsbare doel t lhngen
en plano 1\ ten .l.Jn'II\'11 van onder me- r de ltIstgevendh'ld
en het nnancielc-, comm r iel =,
t nrus h >'.!. cralc-. per (Illt-t·' ,11I101ru.rtre '0 automau
·rtnF.~b 'h',d van de v nnoots h- p;
De op.,tdhng v n het ja.rrptan 'n V,tO ti daarutt vonrt tOt'1 'rid j.Mf lijks ' xplo.
{1-'n
mvesterrngsbegro m/{ell Het j.1Jrpl.1Il "11 de begroungen llill d•.•concrete urtwerkmg van het
hu mess plan n dum '11 In overeensternrmng
daarrnee r worden opg sreld. T 1U1IIliSfe tlrlf'
meanden voor het h '~In van h '( n\l'U\ h .~ oun~<ilJ.lr dren n \.hlrplan t' Il b J,"{rtmg door h t
vruur aan de raad Y.In cornrru arrssen te vorden
nor 1'1 gd. t ·IWJJi d r
van
comrm anss II uiterluk up 15 decernher voor d aanvang van h t dcsb trelt nde bo kJ ar d
b >~roltng mo l hebb ~ h'handdd en go•.,dK k urd. tenzil
"tatutt'" ande b~) I n,
H ·t vaststellen. 7onotil1 Wll'llMClI en Impkmcnlcren
v.tn dt' or~&msatlestruct\lur;
e

FIIISl)Il',

H l lelding g ven a n de un
-rm 1 . n het door de raad van romrnrssanss
n "oedg keurde
businessplan, h [aarplan en d ' begrotmg 'n.
H t zorgdrag n voor l' n b drutsvo erm contorm aile 1::'1 n en vt'rpllchhn~en ingevol • de wet.
dp, staturen van Ii vennootvrh.ip.
hesluiten. nchtlimen en aanv uzrngen v.H1 dl! bevoegde
organen van de vennuotschap:
H t lelding g v n aan de JJ~ rnene g ng V3n zaken binn n de ondemerrungen en al nun
v sngmg n en ev -ntu 'il' Oth hrervenncntschapp
-n
H t va
t lien
van
en besurursregt
m n
waarm
<It'
verd 'hng
van d
taken,
verantwoordehjkh
>lIt.·n en b -vocgdh ·t!L'O bmnen her bestuur
Ld:'U quo het mana ~ ment t am I
urtgew rkt:
Her vaststellen en 7orgdragl'lI voor lip un voermg VdO het kwaht ertvh lerd v n de onderrrermng:
Het penodit'k rapporreren aan dt> ra ••d vnn cornmrvs.rrtssen en .hHl de algemene vergadermg
van and ·lhoud 'r...
AilE' nverige taken, veranrwoord

>ltJkht rh-n en bevoegdh

-dl'n h -m {)pg,-,dra~t'n

door de

er ot

statue n van d vennootschap
3.

Fin n te I b I ld (v nnootscnap]
Tot de nad I' mvulhng van het nnancrel
) ·ll..'ld v n Iwt be •.•ruur van de vennoo schap b ehccrr
onder meer:
Her zorgdragen voor de UllVOf'nn~ van her financie ( helerd 10 overeensr mmrng III ,t het
bu me pi n, het IJ.lrpl.lIl en de I<larh! ~t' b gr nngen.
Het hewak n v n d door de fa d van comrm sarissen go ·dgekeurd • begrottng n n het tljd,~
19f1 ler n van relev to e .ltwllklllgt·n t -0 opzicht 'v n de
·~t'n(m~e"
Het zorgdrag n vo r d voorzrenmg In de vermogensh -hoerte van de venrtoo
hap up I ng r'
termun.
Het zorgdragen vuor een adequate adrnrmstratreve
Or~dI1lSal!t> en voor I:' 'Jl adequat
Interne
controle op de werkmg II n de cnunrstr ..lttev" organrsane.
H t zorgdragea vour de toep \!>IIlji1: van "<.'n It••'Igendl:' tlr! -rteproceuur • your ankupen till' P{'II
bedrag hoven d U 1) UHlOU. .
H r n m n van bl:' ••h~stn~ n J r orunbare vorderrngen.
Her )aarlilks binnen vllt maanden na afloop van h t boekl" r -0. hfludf'Jls vt'rlf'nglng van aez
ternujn m t ten hoogsre 1.1:' maanden dour d algemen - Vl'r~dlknn
van aandeelhoud
is op
~rond van D1Izonli('r-{' Ul11'.t;tnd,ghedcl1·
opm ken van ". n Fldrr< kt.'nlOg op bnsl van de
verslaggevmgsgrondslagen
zeals opg oilmen 10 h r BW, bestaande un
bedriJL't!(!l·h,telhngel1 en ••tT.ltcglt';
daaraan verbonden
f!n.tncwl!·
Ird

en balans. een
o
('

'Ill [.

III charnsmcn

tor \whpef<;m

van

risrco's van

en verhesrekernng, een kaxstroomovcrzuht:

een to ·Iu..hhnghrerop:
'ol.larv"pil.lf.!

Ht::t bestuur bespre kl dezp stukken
tenemde de raad van ccmnussarissen
.0

en d

rtSI(O'"

bmnen dcze terrnun met de raad van cumnus: ariss en,
staat re <tellen daarover een preadvi sop re st lien .

III

Comm rei I b leid ( nnoots h pl
Tot
n d re l/wulhoJ! V,1I1 her 'omrnvrt wit' belerd .m het tx-sruur V.In de vennoot,
onder III er
Het zorgdragen voor at.' uirvo 'rill/{ Villi Ilt'l \..011lI1H~rc/plt' belerd 1/1 0\' 'rt't'n."h

hap b hoort
mnung

bustness plan. het I<••lrpl,m .'0 OJ>/.Mrh,k:>t· begronngen,
De bepahn~ van de s;mwl1-.h'lhng en ornvang v,1Il her prodi« tr-n- en dlt"rlstt npakket,
h t mltl 'ren en surnul r -n van nnt'-\,kk.'hng van nieuwe pr uducten en dum ten:

mer her

waaronder

Het vastsrellen

en

1:0 II

ldlg

hlJ'itelh'lI

VMl het

belerd

h t ~{'ht'le producten-

vuor

en

dl enstenpakket:
H t lor~drag " voor
dienst np lkk 't

3.7

h b I Id t ennoo

T hnl

ot d • nad r
CllI(1'

l" ••

n

IlUgl'

m,,I{p

V,1n

I -verbetrouwb.rarnerd

van het ~ he!

producren- en

ch pi

lIl\lulhnR van h t

I

hnht h

ht'lt.'ld uoot

h t b -stuur v n d ' v ennootsc hap b hoort

riner

Het zorgdragen

voor de

Ul~nng van her techmscn
h ierd In (JV rt'en!>tmn'llng mer h t
de> loJC h,k..,c bt'gn:mngen.
Het zorgdragen
vonr evn nlCtjUddt mveau van t,,·.,(h,kba,irhe,d I.,1n her prouuctenen
dwnstenpakket.
under rneer ,toOl' U,tl!gt vervangmg en cen adt'411.!t ••.•tddt van onderhoud van
at' mtrastructuur:
Het zorgdragen
voor conrmuueu
door pen clan de 'IS ~11 des (lIds h antwoordend
kwalitei mve U van de uura ..•rructuur- (-indp I nsn-n

busmes plan. het

3.8

IddT

urt

plan

"U

I· n p r on Isbeletd I nnootschap]
Tot d nad re mvulhng van her ocrale C'fl r rsone lsbeleru l oor het b -stuur van de v nnoo chap
110 rt ond r me 'r'
Het zorgdrag n voor lit> unvoerina v.in llel sociate 1"0 perxonr-etsbeterd In overe nstemrrung
m l het busmess plan. ht>t JJoJrpl.ln ('11de jiMrhJks begrotmgcrI,
Her leldmggev{'n .ran en dt'legi.'f(·n van hpvlIl'gdhedt>n a.m de leden van het managcm nt team;
Indien van IOcpassmg
hel vneren van onderh,mdt'IIOAt'1l
rue-t y,\knrRanls,\tIC'.
mzake
xivenstaande
otulprwt'rllt'll
en .;.Ht· IllUgt·h,ke
{lveflRl'
zakc-n C'1t het I ereiken
van
overeen: ternmmg over t,\()'\.

H -r vast
H

11'/1 .n uuvoercn

van een oplt·tdlllgsplan.

zorgdr ~('n voor de om rkkehng v.rn 0\, nagemeru pntt'nuf'el oWlwn de vr-nnootschap tel
bevord r'lllg Vim de doorstrnmmgen
v 10 runnonuu
bu dt' vervullrng an I< dr-rtun tit'S·
Het zorgdr
11 voor adequate
arb idsornstandigb
den en t.' -n verhge b -drutsvo rma,
II t vrllg
n n zurgdr
••n voor IlJdlgt· v\~rvulhng van v.rcatures.
Het 11 m n v n 1.1Il>Llp111l41r • maarr ·gel 'II tPf!l'n medev erkers

3.9

t

IntormUe- en automattsertngsbelerd[venncctschap]
lot <II! nadere mvulhng van lWl II1I11rll1atw- 1:'11,lutolll.Jbsl'nngslwlt·ld
v mnootsrhap b 'hourl under meer:
1ft'! zorgdr gen \I(JOt tit' uirvoermg
vall opt rnlorm.ru«
en

duo!" het bestuur

van de

autornatrsermgsb

Ieid

nstemmmg m ,t h .[ busmcssptan
h 'llJarplan
pn !it' l.l.lrllJk..", tw)ronnR n;
I-f t zorgdr
.0 VOor t"ell Jdt-'ljuJ t "vo.,l •.•m van mtern • beru hpt'vln~
n de daarbu
IV

m n gem nt I apporrag
.i.l0

in

r

Intorm tiev norgin~ doo h t best uur
De r ad van comrm ssarissen ..•pre kt met het ne tuur e ph I t t w lk mtormane
zullen onrv ngen, 111welke gl ,lilt! van dct.lIIit-'IItl,:: en In welke tn'ql!t'ntJ
Her h""wlIr

voorzien De
verkrugt, vraa

zal dp raad

behorende

>

van

< 1111IIn IS!>.1 nssen

C{)Il1In1SS,l/>l'i liI('

£It' IwnooIRd,'

t hier thld, ukkeh/k mn .•• ('n

l

v,1It

anssen

en tlldlg(' mtormaue
moeren
I{twdl' ourdeelsvnrrrung,
met
grenzt.'n van lit' rt'df'ii,kht'ld

11I1
•.•re, vul/(,tilgf'

III tormaue

11.mder bmnf'll

voor
i;'

(,Pil

Hf't
stuur en d raad van comnusvans
en mak n IddrhJks eo in l,tdrpIJnntn~
Deze v rgao rtn~ n vmden muumaal eenma I per kwartaal plaats
Ii

ommn

van v rg d I'd ra op

H t b stuur I
v irgaderseukken

nummaal

t"W'C

weken voor de datum

v n de

Vt'rgdderU1\.t,

de a~ enda en d

.13n

H l ••stuur v rsrhan lh' raad Y.1I1 nmlllllS .11'''''' n P 'I' kv arta.n lunn n e '," ma nd OJ 11 op van
h [ kwartaal . hntteluke
mtorrnutuOVl'1 de gang
an zuken brnn -n de venno r hap Dez
Informal! b vat t enrmnste:
de resultatenr
kernng OVI!I h -t Jt elop '0 kwartaal In v rg,.ltikJn~ m t her over
n msnge
kwartaal v n h it vongt' I.Mr en me! de b"R oung vonr net berreftende kwartaal en de balans
per het ernd van h"
••rtaal: Ai het voorgaande
dient t v '11S g sphtst naar r levance
ilClivltelt 'n/bcdnjlsfHld"1
tll'ien h' wiln.ll'n verst reke
eel) analyse van en ver kl.rrende toelH.htlllg op bovenst.rande
.ruorrnane.
de stand van £.I\(1:1l betretiende
loperui grote ilIVt"hTm~!>pn}1 'It n en and -r b ·1.lI1gnJk
lopende
projecten
,,).Ib,
reorgdfll ..tlle!:>
CAO onderhandehngen.
lusres.
0\1 rnarn
.
am ower-kin v rbarrden. J(rufl' a.rn t'll v rknop untructen,
Her h -stuur hchr d vervchai
usmess plan n larlrplan

iruorrnan

H t b stuur br ngt alle mtorm.m
vennoots hap op korre of langei

mond

hng to

dn- fcdf'h,kt'FWIJ.'> van

n

I~t

relane

m ·r h { go dgek urde

voor het vunr best n van de
geworden verh l n, opzeggmg

t)('I.H1~ IS

rerrnnn zuals plotsl'ilng b ak

van samenw rkmg!>ovt'I'penkOlTl<;tt'O. clauns
tel' kennls van de raad van HHl1m,SSdflS'>Nl

d

no

t Ren d.e vennootschap,

C

IJlTlltellen.

.d. onverwnld

Bl·t St.li}t de raad van lOTllml'.lrt·
.••.n V111urn. na daarv.m hr-t tw,>\uur In kenrus geslckl te hcbben,
hi} tinder bronn n bmnen "0 buuen d . v -nnootschap ZIl. It; dl' leden van ht"t mana emenr earn.
P I. on -els ert genwoordigm
en, evter lie J counranrs.
c t 'rue <ldvl. -urs, e.d., Intormau
te
erg ren dr ZIJ voor d urtoer '111n' v.m n.iur taak noodz.rk 'hI ach He t ••tuur j!> g hou n alle
med werkmg te v rl nen an d vervtr •.•kkrru;
n d•.•L JOhHr 1 It I •
3.11

B :t.oldigingv n b l b
Vennootschop
D h'zoldiging
houdende

tuur

van her bestuur

met de door de

.1!gt-'nll'JI

wordt V,J~lq ·"rcld Jour de raad
> vprg.!Jenng
van aandt"plhouders

comrmssanssen,
rekenmg
V.l'itg '''(t·lde kad -rs

V.Ul

O' b ·'l.CJldigll1g lrUt..tuur, Old mbegnp V.1iI on sl f..,f\{t:1go 'dlll~ I•• WoJ.J111 da ZI! de
1.1IlR TI van d
tuurder ••rn
y nnon chap op rrndd lI.m~( en lange termun hevorder • ruet ,ldOL t 1)1 ft('dra~ van
nun I~ n b r n~ met vIr m.} h ;t.1n1tnl-l v n net b -I ng van d
Vt nnootschap
waarbu
g Itil~{'
h sruurders 10 K .11 V,lI\ on Sid
~l'~~'n~ UORE'S hlk h I
ot ont'>lag op
• ande v( t m
i" d n. met wo d n 'beioorul'
HI) d vaststellmg
van lit' ho(}gt(' en srructuur
rekerung gehoud 0 m ~t dt re,ult.ltt'n1mlwlkkt·hng
otltwlkkelingen;

van de b ruursbezoldigmg wordt ond r me r
alsrned andere voor d • vennootschap I' Ievante

Und rd el van dt' t)p~tuursht'l.t)IJJ~mg I~ 111 voorkeur
ee-u pi e~(~Hlc- thaukelnke bel mng. welk
R oppeld IS en vourai b p.) lid " meerb.rre en
mvlneuhar
dnelen, UI 1..1cis op kort termun en
dip
lange t rrnnn rno I -n wnrden ~Pr ahse rd. D /. pr sraue rfhank !i,k"
I rung rnoet d .
bmding van de e. tuurder •• ,Mil it- vennonl,
hr p n haar do blt'lhnj!en v rs t rk n. HI rbu ~e1Jl

dat de pre taue-afhankehjke
bdollmg gekoppeld wordt aan het ht'n(}l:)mm~scontract
besruurder waarbu du contract een hepaal Ie njdsduur behelsr dte k,m word n veri n~d

van d

ra d van comrrnvsarrs-, n vo r ,.J<lr hjks een tunctron -rin
en lwonrdt'hngs
esprek In t h ,t
bestuur waarm onder OWN aan tit' !lltk komt d g.lIIJ.! van zaken I hN 19t'iop n la r n h.t
hmctroneren van het bestuur rntern en naar buitcn toe en aan d hand waarvan de vastsrellmg van
D

bovengeno

mde pr staue <Ilhankt'llIkt'

0- maximal

v r~o dmg bu onvruv ,illig

van d hezoldl~lO~l.

t

nnl

tit'

rel hlt'f

rndien

twlnnlllg,

.Hldt

V<Hl

nrslag H'tir<hl]..tt
r •• ht>.,h ••1

tOl!r.J'i<;mg. gt>SdlU!dt.

ten

h(IORst

ht:l J.ldf<;alan •• [het vas

C

de >1

t)(: vennootschap
verstrekr dol" "doll" br- ••tuurders, ~ccn J) 'r!>uunh,Ke lemrJ~en. vocrschorren
~ralltl s n d rgell,kl:', t(>flJ'I, m de normal« Ulh,dpntn' an het Iwdnll,'n lC'gen de da arvoor voor
he
-rson '\ g dl'llde
()I1~'\ia.1Itlt'n e-n nd '\l"dk Ilnng van de r.-I.ld
n cornrmss n sen
Verstrekre I -rung .11 woru ·n met kWIJ[ge-. hokten
In het jaarversl,fg
dn-nr wlunniltlt'
()\,P! lit· hong , I'll srrucruur
vall
hezollUgtng en iwt
bezoldlgil1gsbel
'If I (t. VOl dell opgenomvn 111 nvereenstemnung
met de wettelrike h paling n zeals
opgnomen III 1:1 k l van h '[ Hur~phlk Wt·thf1f'k Bh5 Of' tnpl\( hnoJ,! 1'1) de liMrrek
nJo~ bevat In

del' ~ev 1 intormanc

I

hestuurders,

over

mclusr I materiefe

de hoogtt·
WI171glllgt'n

-n

tructuur

van de bezoldigin

In 11('[h(·7.oldlgmJ.{shdeHi

t

v n d

mdividuele

-n ander • reg ungen die met

esruurder-s zun overt' 'ngt'kllrnen
'U2

Teg OSUijdtg
Df'

b tang n ] enneo

h sruurde

drem-n

ond ern rnm sacnvtreiten

lip

hap)

gC'1\

-nk ·It· \

van de vennoctscnap

I\Z

pn'hlt l'
tre ken v n dt·
de over 'n~ k men be/mung.

pcr-sonnluk

.•snders d n

'dol

i:.~nO(, ••murder :t,'\1
I ·t in concurrenne met de vennoot-« h.-Ip tr 'd.('11.
(;1' n sch nklflj,ten van dt, lIcnnlmt'>ch If) nJOI J:lchzl'lf. ll,n I'Clltgenllot, ~t'rl' ,<;rr' rde p. rtner 01
I! 1\ ander
!eve\1"~ ze I, pl,p~l{\nd nt hlot'd- 0\ any rwan
III III d tw d gr J vord r n 01
d< !litem 'II.

Ten laste WH\ d vennoot l'hdfl dprocn gt't'fl enrecntvaardige
,jeen zakehike kansen .11(! <Ian riP vennoorschap toekornen
R r gistrf>",rdp

p. rtn

t

ol ('t'n mOl'r' I ·\ll·Il!'~t·zel.

voorde I -II vers chatien.
1.ICh/eil ot voor ZI)n ecnrg
pi 'CltkuuJ uf blued ul <I.lJlV '{want rot
VOllf

·!l00t.
In

de

de gradd b -nutt n.
fen b tuurd r mcldt t>pn pote:>ntlt"t'i tegl·n ••tn,dl~ b I.Hlg d.Jt v.in rn.iu-rreh berekerns I v or d
vennootschap en/of voor ell' betrt'ltend{' hestuurder rerstond aan de voorznter van d raad V.lO
comrnrssartss n en aan dr' oven!'!" leden vall het bestuur ell verschutt daarover alle r I vante
Intorrnan.D
raad vall commrxsarrxsen hi .,Iult buirr-n a nWt'71~h Id van J h trokken b zstuurd r
of

tor "'pl

ke I v n

('t'll

rf'l(t>n"lrtldlg

twtll1J!

Een tr- 'enS(rJldlg b'lang he staat 10 It'd,-r ~c'V.11 wanneer d vennoo SChdP voo n men. I een
trans.,.ctle aan te ga.JI) met een rt'l'hhpt'r"oorl
Waartn f! n hestuurdf'l p.'b\ltmhrk <'l'lI mater . I fiCt.lnclt't·j t {'(.loll: houdt,
\/II arvan een besruur ••hd blood- 01 .13n erw nrsc l.lp
tot en met de rwr de Rra d- h ('(1 met
t' n besruurder
V.lO d . vcnnoo schap
Wa rbn en b stuurder van lif' Iwnnoor,,(hap
een bcstuur ••- 01 lOe11 hrhoud nd hll1itH·
vervult.

lien b stuurd r n rnt met de -I aan d· dt •.•cussre n beslunvunmng
lOL.lke e n ond rw rp of
transacts
waarbu Of' 11(' tuur der /elf .'t>n t!'~ nstnldlg
hl·I.lIlg he -rt Alit' trans rues Wildfhll
regensrruoige
bel ngcn van bevtuurdc
•.pelen en dlt' V.IO I1ldt t wi b -tek -rn .tIIO voor d
It nnoutschap
n 01 voor dt' betre-rtenu
I i-vtuurder wor len gepuhhn:t: rd In h r laarv rsl, g
Om It ntu I r ~I:'nstnldlg' b 'I.Ulg 'II • kunnen b oord -ten du-nt d . b zstuurder aan de R ad van
Ccrnrrussare s n 'en UVI:'ILllht te Vl'l'>chdtl 'II' an al zun l ·taaldt, en onb -fd ld nevenactivtt
iten.

4.
t.!

alg mene v rgad -ring

0
8

fl

aan I~lhouder"

·dbed n

YO

Ig m n vergad 'rmg V,IO .JJndel'lhouth'r.
drent zodanrg mvloed ft' kunnen uuo 'fen n op hf'
beleid v n het be stuur '11 dt' hl,ul vall cornrmssarr •.•
sen
an de venno rschap. dar ZI/ t"l'1l
volwaardrge rol sp elt III tlt'l y.,l"'nt V,1Il "checks .md b,llann ••..111Ut' venn()(lts~hap.
De

hnten van h bestuur orntr -nt een h langruke veranu 'ring van de It! 'ntltclt ot net karakt r
v nno s hap 01 d mH.It'rm'111I11S; IIln .13n d go .dkt'un n J v.in df' dlgl men v ergadermg v n
sand 'elhoud rs en II [".lad van I..0 !llUll''',H issen onderwurtn-n
De b

van d

Als apart agenda punt op d{' ..JiRt'fnl'rH· \/l·rg.ldt'nng
volgt'nde
II t

r

\/.10 ,ldmll't'lIlOIH.l£'

s wurden

In

ieder gcval d('

PUIll rn heh.Jmkld
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