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Onderwerp : Beloningsbeleid bestuursvoorzitter

Geachte leden van de Raad van Commissarissen,

Onze gemeenteraad heeft ons met een motie verzocht u een brief te schrijven over het inkomen van de 
voorzitter van de raad van bestuur van de bank Nederlandse gemeenten (BNG).

De BNG is in handen van de Rijksoverheid en lagere overheden. Als mede aandeelhouder zijn wij van mening 
dat de BNG een gematigd beloningsbeleid hoort te voeren vanuit het publieke belang dat wordt gediend. Door 
middel van deze brief spreken wij daarom onze afkeur uit over het buitenproportioneel hoge salaris van uw 
bestuursvoorzitter.

Maatschappelijk belang dus maatschappelijk verantwoord salaris
Wij zijn van mening dat gelet op de aard en doelstelling van de BNG dat een bruto jaarsalaris van C697.000,- 
per jaar niet past. De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk 
belang. De aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De primaire doelstelling en de aandeelhouders 
verschillen daarmee van een commerciële bank. Uw directeur zou, in lijn met de Wet Normering Topinkomens 
(WNT), niet meer behoren te verdienen dan een ministersalaris.

Dit standpunt willen wij met deze brief graag aan uw raad overbrengen. Een afschrift van deze brief sturen wij 
ter kennisgeving aan alle andere Nederlandse gemeenten en het VNG.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

.Sécretaris
A. Callewaelf- de Groot 
Burgemeester
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PvdA Bergeijk motie “ Vreemd aan de orde van de dag” op grond van artikel 29 
Reglement van Orde

Onderwerp: salaris voorzitter van raad van bestuur BNG .

De raad van de gemeente Bergeijk in vergadering bijeen op 31 oktober 2017 en 2 november 
2017.

Constaterende:

« Dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG) een bruto jaarsalaris van 697.000 euro per jaar ontvangt;

* Dat de BNG een overheidsorganisatie is die overwegend werkt voor overheden en 
voor instellingen met een maatschappelijk belang;

« Dat de gemeente Bergeijk als aandeelhouder van BNG hier een stem in heeft.

Van mening :

« Dat een directeur van een dergelijke organisatie, in lijn met de wet normering 
topinkomens, niet meer behoort te verdienen dan een ministerssalaris.

Vraagt aan het college:

De Raad van Commissarissen van BNG middels een briefte informeren over het 
standpunt van de raad van de gemeente Bergeijk en hen mede te delen dat deze brief ter 
kennisgeving aan de andere Nederlandse gemeenten wordt gezonden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fred Vermeulej


