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Regeling Bestuurderskredieten

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 augustus 2008.
Datum
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Onze referentie
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N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten, statutair
gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het
Handelsregister onder
nummer 27008387

1

Inleiding
Datum
29 augustus 2008

Artikel 11 lid 2 van het ‘Besluit prudentiële regels’ bij de ‘Wet op het financieel
toezicht’ bepaalt dat een kredietinstelling “beschikt over procedures en maatregelen
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met betrekking tot het verlenen van financiële diensten op basis van

1057079

personeelscondities aan personen die het beleid van de financiële onderneming
bepalen en groepsbestuurders.” De onderhavige interne regeling geeft aan hoe BNG
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aan deze bepaling invulling geeft.

2 van 3

Artikel 1 Definities

1.1

Onder een bestuurderskrediet wordt verstaan: elke vorm van krediet die
door BNG of haar dochteronderneming HvO verstrekt wordt aan de personen
die onder deze regeling vallen.

1.2

Onder gebruikelijke zekerheden worden verstaan: normale bankabele
zekerheden zoals genoteerde effecten en hypotheken, beide met voldoende
overwaard.

Artikel 2 Algemene uitgangspunten met betrekking tot de verstrekking van
bestuurderskredieten

1.

De regeling heeft betrekking op kredietverlening aan de leden van de Raad
van Bestuur van BNG.

2.

Verstrekking van bestuurderskredieten vindt slechts plaats met toestemming
van de Raad van Commissarissen dan wel met toestemming van degene die
door de Raad van Commissarissen voor het verlenen daarvan is aangewezen.
De Raad van Commissarissen wijst de voorzitter van de Raad van Bestuur
aan voor het verlenen van toestemming voor een bestuurderskrediet aan een
ander dan zichzelf en de voorzitter van de Raad van Commissarissen voor het
verlenen van toestemming voor een bestuurderskrediet aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter
van de Raad van Commissarissen delen de door hen genomen besluiten mee
aan de Raad van Commissarissen.

3.

Er zal te allen tijde een gezonde verhouding bestaan tussen het inkomen van
de kredietnemer en de hoogte van de kredietverlening, gemeten aan
marktconforme criteria.

4.

BNG zal zorgvuldig omgaan met de mogelijkheid tot de verstrekking van
bestuurderskredieten, opdat bestuurders zichzelf niet kunnen bevoordelen
ten opzichte van andere medewerkers.

5.

BNG en de in lid 1 bedoelde personen zullen ervoor zorgen dat er geen
vermenging optreedt tussen zakelijke en privé-belangen, alsmede de schijn
hiervan vermijden.

Artikel 3 Kredietverlening aan personen die onder deze regeling vallen

Datum
29 augustus 2008

Kredietverlening aan de onder artikel 2 lid 1 genoemde personen is niet aan
een bedraggrens gebonden. Wel dienen de volgende beperkingen in acht
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genomen te worden genomen:

1057079

a)

indien een krediet binnen de grenzen van het bij BNG bestaande systeem van
geprivilegieerde personeelsleningen wordt verleend, dienen, voor zover
toepasselijk, door de kredietnemer de gebruikelijke zekerheden te worden
verschaft;

b)

indien een krediet buiten de grenzen van het bij BNG bestaande systeem van
geprivilegieerde personeelsleningen wordt verleend, zal deze verlening
uitsluitend tegen marktconforme voorwaarden plaatsvinden.

Artikel 4 Kredietverlening aan leden van de Raad van Commissarissen

Kredietverlening aan de leden van de Raad van Commissarissen zal bij BNG niet
plaatsvinden.
Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Commissarissen

Jaarlijks maakt Personeelszaken een specificatie op van verleende kredieten die
onder deze regeling vallen. Na controle door de Interne Accountantsdienst, wordt
door de voorzitter van de Raad van Bestuur gerapporteerd aan de voorzitter van de
Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bevestigt
schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur dat hij de rapportage heeft
ontvangen.
Artikel 6 Bepalingen inzake reeds verleende kredieten

6.1 Vóór 1 januari 2007 verleende kredieten kunnen op basis van de
overeengekomen condities worden voortgezet. Na aflossing is het gestelde in
deze regeling van toepassing.
6.2 Omtrent de in het eerste lid genoemde kredieten zal rapportage en controle
plaatsvinden conform het gestelde in artikel 5.
Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2008.

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 29
augustus 2008.
In zijn vergadering van 26 juni 2009 heeft de Raad van Commissarissen
kennisgenomen van de aanpassing van artikel 2.2.
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