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Inleiding 
 
Conform de statuten van BNG Bank (artikel 8.3) treden leden van de Raad van 
Bestuur af nadat een periode van vier jaar is verstreken sedert hun laatste 
benoeming. Een aftredend lid van de Raad van Bestuur kan terstond worden 
herbenoemd, voor telkens een periode van maximaal vier jaar.  
 
Het benoemingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur vindt zijn oorsprong in de 
wens van de Raad van Commissarissen om in aanvulling op de genoemde statutaire 
bepaling het aantal herbenoemingen te maximeren op twee. Daarmee wordt 
aansluiting gezocht en gevonden op een regel die ook voor leden van raden van 
commissarissen geldt.  
 
De maximering van het aantal herbenoemingen geldt niet alleen voor bestuurders die 
van buiten worden aangetrokken, maar ook voor bestuurders die worden benoemd 
uit eigen gelederen en in de regel een vast dienstverband bij de bank hebben. 
 
Het navolgende beleid is integraal van toepassing op na 1 januari 2016 aangetreden 
bestuurders. 
 
Benoemingsbeleid leden Raad van Bestuur BNG Bank 
 
Leden van de Raad van Bestuur worden voor vier jaar benoemd door de Raad van 
Commissarissen. De duur van de arbeidsovereenkomst is gelijk aan de 
benoemingstermijn.  
 
De leden van de Raad van Bestuur kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd, 
voor telkens een periode van maximaal vier jaar. De arbeidsovereenkomst van een 
bestuurder zal derhalve ten hoogste tweemaal worden verlengd. De duur van de 
voortgezette arbeidsovereenkomst(en) is gelijk aan de termijn van herbenoeming.  
 
In de arbeidsovereenkomst wordt ook vastgelegd dat ieder der partijen tegen het 
einde van de maand de overeenkomst kan opzeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden voor de leden van de Raad van Bestuur en een 
termijn van zes maanden voor BNG Bank. Voor de arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd die van rechtswege eindigen geldt dit uiteraard alleen voor de 
tussentijdse opzegging. 
 
Er wordt met bestuurders geen andere vertrekvergoeding overeengekomen dan de 
wettelijke transitievergoeding.  
 
 


