Reglement Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht van
de NPO
Definitief vastgesteld op 5 april 2018

1. Vaststelling en reikwijdte reglement
1.1.
Dit reglement is op- en vastgesteld door de Raad van Toezicht, ingevolge artikel 2.11,
tweede lid Mediawet 2008 en artikel 9.2 van het reglement van de Raad van Toezicht
Stichting Nederlandse Publieke Omroep.
1.2.
De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht (hierna RvT).
1.3.
De RvT kan dit reglement en/of de aan de remuneratiecommissie toegekende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden te allen tijde wijzigen, met inachtneming van de
statutaire en media-wettelijke bepalingen over taken, bevoegdheden en besluitvorming
door de RvT.
2. Samenstelling remuneratiecommissie
2.1.
De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de RvT. Het
voorzitterschap van de remuneratiecommissie is onverenigbaar met de functie van
voorzitter van de RvT.
2.2.
De leden van de remuneratiecommissie worden in beginsel benoemd voor dezelfde termijn
als hun benoeming tot lid van de RvT maar kunnen te allen tijde van hun functie in de
commissie worden ontheven door de RvT als de samenstelling van de RvT als geheel en van
andere commissies van de RvT daar om vraagt.
2.3.
De remuneratiecommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris van de RvT van
de NPO.
3. Taken van de remuneratiecommissie
3.1.
De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
het doen van voorstellen aan de RvT ten aanzien van het te voeren beloningsbeleid
m.b.t. de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van
Bestuur (hierna RvB);
het voeren van de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden
van de RvB als bedoeld in artikel 5.2 sub e van het reglement van de Raad van
Toezicht Stichting Nederlandse Publieke Omroep, volgens een door de
remuneratiecommissie vast te stellen jaarlijks terugkerende gesprekscyclus, met
inachtneming van de bij de aard van de gesprekken passende vertrouwelijkheid en de
verslaglegging van deze gesprekken.
3.2.
De remuneratiecommissie ziet er op toe, dat het beloningsbeleid past binnen de kaders van
de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de
CAO voor het Omroeppersoneel en fiscale wet- en regelgeving;
3.3.
De remuneratiecommissie doet voorstellen inzake de beloning van de individuele
bestuurders ter vaststelling door de RvT. Hierbij zal in ieder geval aan de orde komen:
a.
Beloningsstructuur en eventuele verhogingen en wijze van toekenning;
b.
Pensioenrechten;
c.
c. Overige (secundaire) vergoedingen;
d.
Declaratierichtlijnen- en onkostenvergoedingen;
e.
Advies over prestatiecriteria die in gezamenlijk overleg tussen remuneratiecommissie
en de RvB zijn opgesteld als toetssteen voor de uitvoering van het beloningsbeleid.
4. Vergaderingen en verslaglegging
4.1.
De remuneratiecommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts als één of meer
van de leden dat nodig acht.
4.2.
De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer (leden van) de RvB en/of andere personen
bij een vergadering van de remuneratiecommissie aanwezig is/zijn.
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4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

Van elke vergadering en elk overleg wordt een verslag gemaakt dat tijdig ter kennis wordt
gebracht aan de RvT.
Voor zover relevante bevindingen van de remuneratiecommissie inzake haar specifieke
werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden
zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de RvT.
Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de remuneratiecommissie nadere
informatie aan de RvT tijdens zijn vergadering.
Ieder lid van de RvT heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de
remuneratiecommissie.

5. Verantwoording
5.1.
De remuneratiecommissie ziet er op toe dat een jaarlijks verslag van haar werkzaamheden
deel uitmaakt van het jaarverslag van de RvT.
6. Diversen
6.1.
De RvT kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de remuneratiecommissie
toegekende bevoegdheden herroepen.
6.2.
Het jaarlijks verslag van de RvT vermeldt de samenstelling van de remuneratiecommissie,
het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen.
Dit reglement is vastgesteld door de RvT tijdens zijn vergadering van 5 april 2018.
Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
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