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Reglement Commissies 
 
Volgens de statuten van de vereniging Cumela Nederland wordt de vereniging bestuurd door 
het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur kan onderdelen van zijn taak laten uitvoeren 
door commissies. Commissies worden benoemd door het verenigingsbestuur. Commissies 
kunnen externe begeleiding inschakelen als daar behoefte aan is. Commissies hebben een 
ondersteunende en dus geen toezichthoudende taak. 
 
De vereniging kent de volgende commissies: 

1. Auditcommissie 
2. Remuneratiecommissie 
3. Statutencommissie 
4. Integriteitscommissie 
5. Commissie sociale zaken 
6. Commissie van beroep (zie Reglement commissie van beroep) 

 
Dit reglement regelt taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van de 
commissies 1 t/m 4. 
 
1. Auditcommissie 

1. De auditcommissie heeft tot taak het verenigingsbestuur te adviseren met betrekking 
tot zijn rol in financiële aangelegenheden en financiële verslaglegging. De 
auditcommissie is aanwezig bij de bespreking met de accountant over de concept 
financiële jaarverslagen, waarbij onder meer de volgende facetten worden besproken: 
- interne risico- en controlesystemen 
- naleving van wet- en regelgeving 
- informatieverwerving en – verschaffing 
- het monitoren of gemaakte afspraken en verbeterpunten voldoende zijn opgepakt 

2. De auditcommissie heeft het recht op inzage in alle boeken en bescheiden van de 
Cumela-werkorganisatie.  

3. De auditcommissie brengt verslag uit over/van haar werkzaamheden en bevindingen 
aan het verenigingsbestuur 

4. De auditcommissie bestaat uit vier bestuursleden van de vereniging waaronder de 
voorzitter, de algemeen directeur, een dagelijks bestuurslid en een 
verenigingsbestuurslid. 

 
2. Remuneratiecommissie 

1. De remuneratiecommissie heeft tot taak minimaal eenmaal per jaar een gesprek met 
de algemeen directeur te hebben, waarbij over het functioneren en ontwikkeling 
wordt gesproken. De vastgestelde strategische doelen, jaardoelen en 
functiebeschrijving, vormen de basis voor het gesprek. Om een juist en volledig beeld 
te krijgen, kan de commissie vooraf een gesprek met managementteam en 
ondernemingsraad aangaan. De remuneratiecommissie kan hiervoor extern 
advies/begeleiding inschakelen.  

2. De remuneratiecommissie geeft advies aan het dagelijks bestuur over het 
functioneren, ontwikkeling, beoordeling en doet voorstellen voor aanpassing van de 
beloning. 
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3. Indien er sprake is van een plaatsvervangende directeur, geldt dit artikel eveneens 
voor de plaatsvervangend directeur, waarbij voor een juist en volledig beeld zoals 
beschreven in lid 1 ook een gesprek met de algemeen directeur plaatsvindt. 

 
3. Statutencommissie 

1. De statutencommissie neemt de statuten en reglementen van de verschillende 
entiteiten jaarlijks grondig door om te checken op helderheid, duidelijkheid en of de 
statuten nog in overeenstemming zijn met de praktijk. De commissie legt voorstellen 
tot wijziging voor aan het dagelijks bestuur en ter besluitvorming aan het 
verenigingsbestuur en vervolgens de algemene ledenvergadering.  

2. De statutencommissie wordt bij voorkeur samengesteld uit: 
a. 1 lid van het dagelijks bestuur 
b. 1 afdelingsvoorzitter 
c. 1 sectievoorzitter 
d. algemeen directeur  

Enige affiniteit met juridische stukken oftewel interesse om zich hierin te verdiepen 
wordt van de commissieleden verwacht.  
 

4. Integriteitscommissie 
1. De leden van de Integriteitscommissie zijn ambassadeurs van integriteit. Zij zetten 

integriteit op de agenda, maken zaken bespreekbaar en gaan het gesprek aan met 
(bestuurs)leden en medewerkers van Cumela. Hiermee stimuleren en ondersteunen zij 
integer gedrag. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 
(bestuurs)leden en medewerkers van Cumela over integriteitskwesties.  

2. Uitgangspunten van de commissie: 
 De commissie is een laagdrempelige en toegankelijke vertrouwenscommissie.  
 Nieuwe commissieleden kunnen voorgedragen worden door (bestuurs)leden 

en medewerkers van Cumela. 
 De commissieleden nemen op persoonlijke titel deel aan de commissie. Zij 

hebben de Integriteitsverklaring ondertekend en een Verklaring Omtrent 
Gedrag ingeleverd.  

3. De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht.  
4. De integriteitscommissie heeft een protocol opgesteld met uitgangspunten, werkwijze 

en meldingsprocedure.  
5. Na melding is de werkwijze van de Integriteitscommissie als volgt: 

1. Een melding (meestal afkomstig van de ondernemerslijn), word direct   
  (streeftermijn 4 uur) doorgeven aan de algemeen directeur. De algemeen  
  directeur besluit of de melding doorgaat naar de integriteitscommissie en legt  
  het besluit met  argumentatie om dat wel of niet te doen vast. De algemeen  
  directeur kan dat mandateren aan de manager ledenorganisatie. 
2. In het geval dat de melding doorgaat naar de integriteitscommissie, bepaalt de 
  commissie welk commissielid eigenaar wordt van deze melding. 
3. De Integriteitscommissie hanteert voorts de werkwijze van het protocol. 
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5. Commissie sociale zaken. 
 1. Voor de leden van de commissie wordt gekeken naar een evenredige verdeling over: 
  - secties 
  - regio’s 
 2.  Een lid van de commissie is ondernemer of werknemer van een bedrijf in de  
  cumelasector met personeelszaken in het takenpakket. 
 3.  Een lid van de commissie heeft interesse in personeelszaken, sociale zekerheid, cao  
  en pensioen. 
 4.  Een delegatie van de commissie zit aan de onderhandelingstafel bij de cao-   
  onderhandelingen. De delegatie wordt geacht de sector bij de onderhandelingen te 
  vertegenwoordigen. 
 5. De commissie vergadert vier keer per jaar in Nijkerk. 
 
 
 
 

N.B.: De reglementen van Cumela zijn gebaseerd op de statuten en voegen daar aanvullende bepalingen aan 
toe. In de statuten is het woordgebruik veelal door de wetgever bepaald. De reglementen hebben geen 
verplichting in woordgebruik. Cumela heeft er daarom voor gekozen de reglementen zo goed mogelijk leesbaar 
te maken en woorden te gebruiken, zoals in de dagelijkse praktijk wordt gesproken. De gehanteerde termen 
kunnen daarmee iets afwijken van de statuten, maar hebben dezelfde betekenis. 


