
Bijlage 

Hieronder treft u een overzicht van de aandeelhoudersbevoegdheden die het Rijk heeft in het 

bedrijf Winair. 

Wat? 

Wie? 

RvC  A vA 

B
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Benoemen  V oordracht aan A vA. Benoemt 

uit leden van de direc tie een 

pres ident en kan een 

plaatsvervangend president 

benoemen. 

Benoemt op voordracht van de RvC. 

Indien de RvC  niet binnen twee 

maanden een voordracht doet kan de 

A vA zonder tussenkomst van de RvC 

de vacature te vervullen.  

Schorsen  Kan zelfs tandig en voor niet 

langer dan twee maanden 

(nadat betrokkene in de 

gelegenheid is gesteld zijn 

belangen te bepleiten of te doen 

bepleiten) schorsen. In geval 

van eventueel onts lag kan de 

termijn met ten hoogs te twee 

maanden worden verlengd. 

Kan leden van de direc tie zelfstandig 

schorsen voor niet langer dan twee 

maanden.  

O nts laan  
 

Te allen tijde met dien vers tande dat 

hiertoe kan worden bes loten nadat 

betrokkene in de gelegenheid is  

gewees t zich tegenover de A vA te 

verantwoorden. 

Bezoldigingsbeleid  
 

Stelt bezoldigingsbeleid vast. Daarin 

moet tenmins te aan de orde komen: 

uitkeringen bij beëindiging 

diens tverband, wins tdelingen en 

bonusbetalingen alsmede beloningen.  

Bezoldiging  Stelt bezoldiging vast binnen het 

door de A vA vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. 
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Benoemen  Deelt tijdig aan de A vA mede 

wanneer, ten gevolge waarvan 

en overeenkomstig welk profiel 

een plaats  moet worden vervuld. 

Indien de A vA niet benoemt en 

niet bes luit tot afwijzing van de 

voordracht benoemt de RvC de 

voorgedragen persoon. 

Benoemt op voordracht van de RvC. 

A vA kan personen aanbevelen om als  

commissaris voorgedragen te worden. 

A vA kan bij volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte s temmen de 

voordracht van de RvC  afwijzen. 

Schorsen  Kan zelfs tandig schorsen. 

Schors ing vervalt indien niet 

binnen twee maanden na 

aanvang van de schorsing een 

voordracht voor ontslag is  

gedaan. 

O p verzoek van de A vA en de direc tie 

kan een commissaris worden 

geschorst. 

O nts laan 

commissaris 

O p verzoek van de 

vennootschap 

(vertegenwoordigd door de RvC) 

kan een commissaris worden 

onts lagen door de rechter. 

O p verzoek van de A vA en de direc tie 

kan een commissaris worden onts lagen 

door de rechter. 

O nts laan gehele RvC 
  

Bezoldiging  
 

Stelt de bezoldiging van iedere 

commissaris vast en bevoegd deze te 

allen tijde te wijzigen. 

 


