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BIJLAGE D

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE SIMAC TECHNIEK N.V.

Artikel 1. 
Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid:

1.1 De remuneratiecommissie zal uit 3 leden bestaan. 
 
1.2 Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de raad van commissarissen 

zullen bij de samenstelling van de remuneratiecommissie de volgende 
vereisten in acht moeten worden genomen: 
a) elk van haar leden met uitzondering van maximaal één persoon, is 

onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het reglement van de 
raad van commissarissen. 

b) noch de voorzitter van de raad van commissarissen, noch één van de 
(voormalige) leden van de raad van bestuur, noch één van de leden van de 
raad van bestuur van een andere beursgenoteerde vennootschap is 
(tegelijkertijd) voorzitter van de remuneratiecommissie. 

c) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is 
tegelijkertijd lid van de raad van bestuur van een andere Nederlandse 
beursgenoteerde vennootschap. 

 
Artikel 2. 
Werkwijze:

2.1 De remuneratiecommissie vergadert eenmaal per jaar of zoveel vaker als  
 noodzakelijk wordt geacht; 
 
2.2 Tenzij de remuneratiecommissie anders beslist, worden haar vergaderingen  

niet bijgewoond door een of meer leden van de directie. 
 
2.3 Van elke vergadering worden notulen bijgehouden en wordt verslag  
 uitgebracht aan de raad van commissarissen;  
 

Artikel 3. 
Taken:

3.1 De remuneratiecommissie doet een voorstel aan de raad van commissarissen 
voor het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directie ter vaststelling door de 
algemene vergadering;  

 
3.2 De remuneratiecommissie doet een voorstel inzake de beloning van de 

directie, ter vaststelling door de raad van commissarissen, in welk voorstel in 
ieder geval aan de orde komen: a) de beloningsstructuur en b) de hoogte van 
de vaste beloning, de toe te kennen aandelen en/of opties en/of andere variable 
beloningscomponenten, pensioenrechten, afvloeiïngsregelingen en overige 
vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan. 
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3.3 De remuneratiecommissie stelt het remuneratierapport op ter vaststelling door 
de raad van commissarissen. Het remuneratierapport van de raad van 
commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in 
het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van 
het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren 
door de raad van commissarissen wordt voorzien. Het overzicht bevat in ieder 
de geval de informatie als beschreven in II.2.10 van de Code. Het remuneratie-
rapport van de raad van commissarissen wordt op de website van de vennoot-
schap geplaatst. 

 
3.4 De remuneratiecommissie houdt toezicht op de bij de onderneming geldende 

beloningsstructuren en functiewaarderings-/classificatiesysteem in zijn 
algemeenheid. 

 
3.5 De remuneratiecommissie houdt toezicht op de beloning van de staf- en 

managementleden op director c.q. directeursniveau van alle werkmaat-
schappijen. 

 
3.6 De remuneratiecommissie houdt toezicht op de uitvoering van de 

optieregelingen van de onderneming. 
 

Dit reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld d.d.30-11-2004 door de raad van 
commissarissen van Simac Techniek N.V. 


