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REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN UCN
Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van UCN op 11 mei 2021.
Artikel 1 Status en inhoud
1.1
Dit reglement is opgesteld op grond van art. 23.4 van de statuten van UCN en dient ter
aanvulling daarop.
1.2
Bij dit reglement behoren de bijlagen:
a. de profielschets van de samenstelling van de RvC;
b. het rooster van aftreden voor leden van de RvC.
Artikel 2 Taak van de RvC
2.1
De taak van de RvC is vastgelegd in de statuten. De RvC draagt zorg voor een evenwichtige
en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle
stakeholders. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
2.2
In de nadere invulling van zijn taak zal de RvC zich onder andere bezig houden met
a. de strategie van UCN;
b. met in achtneming van de specifieke en structurele karakteristieken van de onderneming
het hanteren van de Nederlandse Corporate Governance code;
c. de hoofdlijnen van de corporate governance structuur incl. communicatie daarover met de
aandeelhouder;
d. het doen van een voordracht voor het benoemen van de externe accountant en toezicht
op het functioneren van de externe accountant;
e. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de directeur en de RvC alsmede
van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets van de
RvC);
f. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige
belangen als bedoeld in artikel 4 tussen UCN enerzijds en de directeur, de externe
accountant, anderzijds;
g. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende
onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in
artikel 7.3.
Artikel 3 Profielschets en gegevens van de RvC
3.1
De RvC stelt een profielschets voor zichzelf op. De profielschets is weergegeven in bijlage A.
3.2
Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de raad de informatie te verschaffen die
nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van gegevens met
betrekking tot zijn/haar:
a. geslacht;
b. leeftijd;
c. beroep;
d. hoofdfunctie;
e. nationaliteit;
f. nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
g. tijdstip van eerste benoeming;
h. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.
De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het jaarverslag van
UCN.
Artikel 4 Tegenstrijdig belang
4.1
Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp
of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met UCN heeft als bedoeld in artikel 4.2.
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4.2

4.3

4.4

4.5

Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de
branche gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de RvC.
Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor UCN en/of de betreffende
commissaris (‘tegenstrijdig belang’) ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval
indien:
a. UCN voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de
commissaris een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
b. UCN voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de
directeur of een lid van de RvC de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere
levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de
commissaris;
c. UCN voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de
commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
d. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
e. de voorzitter van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht
wordt te bestaan.
Elk lid van de RvC (anders dan de voorzitter van de RvC) meldt ieder potentieel tegenstrijdig
belang terstond aan de voorzitter van de RvC. Elk lid van de RvC dat een (potentieel)
tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van
de RvC, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een
andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle
gevallen anders dan die genoemd in artikel 4.2 sub d. en e. zal de voorzitter van de RvC
bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond
waarvan artikel 4.1 geldt. Indien de voorzitter van de RvC een potentieel tegenstrijdig
belang heeft, meldt hij dit terstond aan de RvC. De voorzitter verschaft hierover alle
relevante informatie aan de RvC, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot,
geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot
in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 4.2 sub d. en e. zal
de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is
op grond waarvan artikel 4.1 geldt.
Artikel 4.2 geldt mutatis mutandis voor de directeur, met dien verstande dat de verwijzing
naar de voorzitter van de RvC in artikel 4.2 sub e. moet worden gelezen als een verwijzing
naar de RvC.
De directeur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de
RvC en verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de
informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel,
pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die
genoemd in artikel 4.2 sub d. en e. zal de RvC bepalen of een gemeld (potentieel)
tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend
onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan en de
goedkeuring behoeft van de RvC.
Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van UCN zal in ieder geval
bestaan indien:
a. de niet-controle werkzaamheden voor UCN van de externe accountant (waaronder in ieder
geval advies op het gebied van (management) consultancy of informatie technologie, de
onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van (de controle op) de financiële
verslaggeving ter discussie stelt;
b. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
c. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
De externe accountant, alsmede de directeur en elk lid van de RvC, meldt ieder potentieel
tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de
RvC. De externe accountant, alsmede de directeur en elk lid van de RvC, verschaft hierover
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alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC. In alle gevallen anders dan die
genoemd in sub b. en c. hierboven zal de RvC bepalen of een gemeld (potentieel)
tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de
externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen
waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven.
Artikel 5 Geheimhouding
Elk lid van de RvC is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in
het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie
betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van de RvC zullen
vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of de directeur brengen of openbaar maken aan
het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij UCN deze informatie
openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.
Artikel 6 Omgang met de directeur en de aandeelhouder
6.1
De voorzitter van de RvC coördineert de contacten tussen de RvC en de directeur.
Hij houdt frequent contact met de directeur en treedt op als woordvoerder van de RvC.
6.2
Onverlet zijn collectieve verantwoordelijkheid, bepaalt de RvC of specifieke
aandachtsgebieden aan individuele commissarissen zullen worden toegewezen. De directeur
wordt daarvan in kennis gesteld.
6.3
De voorzitter van de RvC en andere stakeholders over relevante onderwerpen die spelen
binnen UCN of Urenco. Ook de andere commissarissen en de directeur hebben overleg met
de aandeelhouder en andere stakeholders. Indien de andere commissarissen of de directeur
overleg hebben met de aandeelhouder of andere stakeholders wordt de voorzitter van de
RvC daarvan in kennis gesteld.
Artikel 7 De RvC en commissies
7.1
Zolang de RvC uit ten hoogste vier leden bestaat, zal de voltallige RvC fungeren als Audit
Commissie, Bezoldigingscommissie en Selectie-en Benoemingscommissie.
7.2
De vergaderingen van deze genoemde commissies zijn geïntegreerd in de vergaderingen van
de RvC.
Artikel 8 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging
8.1
Onverminderd het bepaalde in dit reglement, kan de RvC bij besluit incidenteel beslissen
geen toepassing te geven aan dit reglement.
8.2
De RvC kan dit reglement bij besluit wijzigen.
Artikel 9 Algemeen
9.1
Geen van de leden van de RvC mag persoonlijke leningen of garanties van UCN accepteren,
anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Leningen
mogen niet worden kwijtgescholden.
9.2
Bij frequente afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de RvC daarop door de voorzitter
aangesproken.
9.3
Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen
worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC.
9.4
Indien een lid van de RvC de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan
het bestuur of de RvC) die voor de RvC nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen,
zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de
RvC. De voorzitter zal vervolgens de gehele RvC informeren.
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