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Rooster van aftreden en herbenoemen leden van de raad van toezicht 

In overeenstemming met artikel 29 van de statuten kent SIDN een rooster van aftreden en herbenoemen van de leden van de raad van toezicht.  

Onderstaand schema geeft een overzicht van dit rooster. 

  

 

Naam rvt-lid Datum 1
e 

benoeming* 

Datum evt. 

herbenoeming 2
e
 

termijn* 

Datum evt. 

herbenoeming 3
e
 

termijn 

Lopende 

benoeming tot 

Laatste 

benoemings-

termijn 

Zitting in 

1. De heer P. Schnabel september 2013 sept. 2016 sept. 2019 aug. 2019  Selectie- & Benoemingscommissie, 

Remuneratiecommissie 

2. De heer S. Hania april 2013 maart 2016 april 2019 maart 2019  Security & Stabilitycommissie 

3.  De heer P.C. van 

Schelven 

maart 2012 maart 2015 april 2018 maart 2018  Auditcommissie 

4. De heer W. van 

Waveren** 

mei 2012 mei 2015 april 2018 mei 2018  Auditcommissie 

5. De heer K. Neggers april 2014 maart 2017 april 2020 maart 2020  Security- & Stabilitycommissie 

6. De heer M. Frequin april 2015 maart 2018 april 2021 maart 2018  Selectie- & Benoemingscommissie, 

Remuneratiecommissie 

7.  Mevrouw J. Peek juli 2015 juni 2018 juli 2021 juni 2018   

 

* Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht, in overeenstemming met het bestuursbesluit van de stichting van maart 2012, worden voor de benoeming en eventuele 

herbenoeming de data gehanteerd die corresponderen met het rooster van aftreden van het voormalige bestuur van de stichting.  

** De heer Van Waveren is benoemd op voordracht van de Vereniging van Registrars (VvR). Conform artikel 24 lid 3 sub C wordt de VvR om advies gevraagd, voordat de rvt een 

besluit neemt over herbenoeming. Conform artikel 24 lid 3 sub A en B wordt, aan het einde van de laatste benoemingstermijn van de heer Van Waveren , de VvR gevraagd een 

kandidaat voor te dragen c.q. worden gevraagd een advies uit te brengen over een door de rvt voorgenomen benoeming. 


