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Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2021.
Datum
1 juli 2021
Onze referentie
1361676

BNG Bank is een
handelsnaam van
BNG Bank N.V., statutair
gevestigd te Den Haag,
KvK-nummer 27008387

Preambule

Datum
1 juli 2021

BNG Bank is een bancaire instelling die op grond van haar balanstotaal tot de
grootste banken van Nederland behoort. De aandelen worden gehouden door de

Onze referentie

Staat en decentrale overheden. BNG Bank verstrekt in volle concurrentie kredieten

1361676

aan de publieke sector. Voor haar financiering is BNG Bank afhankelijk van de
internationale kapitaalmarkten. Door haar topratings heeft de bank een scherpe
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inkooppositie. Hierdoor is BNG Bank in staat om bij te dragen aan aantrekkelijke
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financiering voor de publieke sector.
BNG Bank wil er niet alleen in goede tijden maar ook in moeilijke omstandigheden
steeds zijn voor de financiering van de publieke zaak. Dit vraagt permanente
aandacht voor het in balans houden van een scherp prijsbeleid en een goed
rendement. Hiervoor is een effectieve bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke kosten
vereist.
BNG Bank valt op grond van het Single Supervisory Mechanism onder rechtstreeks
toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en is door de toezichthouder
aangemerkt als systeemrelevante instelling. Dit heeft gevolgen voor de eisen die aan
leden van de Raad van Commissarissen worden gesteld en voor het tijdsbeslag van
hun functie. Net als bestuurders worden commissarissen getoetst op
betrouwbaarheid en geschiktheid. Hun benoeming behoeft de voorafgaande
goedkeuring van de toezichthouder. Daarnaast valt BNG Bank onder het
gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen is tegen deze achtergrond
opgesteld. Daarnaast is rekening gehouden met de vereiste kwaliteit van de
commissarissen, de benodigde beschikbaarheid voor de taak en het tijdsbeslag, en
de aspecten van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Beloning
De bezoldiging voor leden van de Raad van Commissarissen bedraagt per 1 juli 2021
EUR 26.300 per jaar en die van de voorzitter EUR 38.200 per jaar.
Leden van het Audit Committee en Risk Committee ontvangen een toeslag van EUR
6.500 per jaar op hun bezoldiging. Leden van het HR Committee en de
Remuneratiecommissie ontvangen een toeslag van EUR 1.600 per jaar op hun
bezoldiging.
Daarnaast ontvangen leden van de Raad van Commissarissen een vaste
onkostenvergoeding van EUR 1.100 per jaar.
Voor leden van het Audit Committee en het Risk Committee wordt deze vergoeding
verhoogd met EUR 500. Voor leden van het HR Committee en de
Remuneratiecommissie wordt deze vergoeding verhoogd met EUR 300.
De vergoeding van de RvC mag jaarlijks stijgen met hetzelfde percentage als de caoverhoging die op BNG Bank van toepassing is. 1
De beloning van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten
van BNG Bank. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen
1

Brief Ministerie van Financiën d.d. 3 mei 2016 inzake Vergoeding raad van commissarissen.

en/of rechten op aandelen toegekend. BNG Bank verstrekt aan haar commissarissen

Datum

geen (persoonlijke) leningen of andere bancaire producten.

1 juli 2021

Verrekening van het aan commissarissen toekomende geschiedt viermaal per jaar,

Onze referentie

respectievelijk in de maanden maart, juni, september en december.

1361676

Conform artikel 12.11 van de statuten wordt het beloningsbeleid van de leden van de
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bepaald. Dit beloningsbeleid is van toepassing tot en met 1 juli 2026.

