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Artikel 1. Algemeen  

 

1.1  De raad van commissarissen stelt na advies van de remuneratiecommissie het beloningsbeleid op 

voor de leden van de directie. Het beloningsbeleid wordt door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders vastgesteld. Materiële wijzigingen in het beloningsbeleid zullen aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.  

 

1.2  De raad van commissarissen neemt het initiatief tot het opstellen van de uitgangspunten op voor het 

beloningsbeleid (onder andere de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, de 

verhouding tussen de beloning van de algemeen directeur en de overige leden van de directie, het 

gebruik en de samenstelling van referentiegroepen enz.). De raad van commissarissen neemt het 

initiatief bij het bepalen van de prestatiecriteria en -maatstaven. Deze prestatiecriteria en -maatstaven 

zijn afgeleid van de indicatoren die periodiek worden gehanteerd bij het beoordelen van de 

ondernemingsprestaties en de prestaties van de leden van de directie.  

 

 Voorafgaand aan het opmaken van het beloningsbeleid en voorafgaand aan de vaststelling van de 

beloningen van de individuele leden van de directie analyseert de raad van commissarissen de 

mogelijke uitkomsten van de variabele beloningscomponenten en de gevolgen daarvan voor de 

beloning van de leden van de directie (scenario-analyses).  

 

1.3  De raad van commissarissen kan extern advies inwinnen teneinde informatie en advies te verkrijgen bij 

de ontwikkeling van de beleidsvoorstellen.  

 

1.4  Binnen het vastgestelde beloningsbeleid stelt de raad van commissarissen de beloning van de 

individuele leden van de directie vast.  

 

1.5  De raad van commissarissen toetst de beloningsstructuur en -pakketten van de individuele leden van 

de directie regelmatig op de uitgangspunten en doelstellingen van het beloningsbeleid. Tevens zal 

het beloningsbeleid regelmatig door de raad van commissarissen worden getoetst, mede ten aanzien 

van de koppeling van waardecreatie voor de vennootschap en haar belanghebbenden.  

 

1.6  Het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag van de vennootschap bevat de 

hoofdlijnen van het remuneratierapport van de raad van commissarissen betreffende het 

beloningsbeleid van de vennootschap, zoals opgemaakt door de raad van commissarissen. Hierin 

wordt op inzichtelijke en begrijpelijke termen en op transparante wijze verantwoording afgelegd over 

het gevoerde beloningsbeleid en wordt een overzicht gegeven van het beloningsbeleid.  

 



 

 De toelichting op de jaarrekening bevat ten minste de door de Wet voorgeschreven informatie over 

de hoogte en structuur van de beloning van de leden van de directie en in het remuneratierapport 

wordt de volledige beloning, onderscheiden naar de verschillende componenten, op inzichtelijke wijze 

gepresenteerd.  

 

Artikel 2. Doelstellingen  

 

2.1  Het beloningsbeleid is gericht op:  

• het kunnen werven, behouden en motiveren van gekwalificeerde personen om de doelstellingen 

van de vennootschap te realiseren, en  

• het verschaffen van een zodanige beloning dat leden van de directie van de vennootschap wordt 

beloond in overeenstemming met het gewicht van de functie, en  

• het stimuleren van waardecreatie voor de onderneming en haar belanghebbenden.  

 

2.2  Bij de vaststelling van het individuele beloningspakket neemt de raad van commissarissen binnen het 

kader van het beloningsbeleid diverse factoren in acht zoals de vereiste competenties, de 

bekwaamheden en de prestaties van de betrokkene, alsmede de specifieke rol en 

verantwoordelijkheden in de betrokken functie.  

 

2.3  Om tot een goede beloning te komen, zal voor de hoogte en samenstelling van de beloning mede 

gekeken worden naar het beloningsniveau van directieleden van met de vennootschap vergelijkbare 

ondernemingen. Voor dit doel kunnen marktgegevens gebruikt worden van externe bureaus 

gespecialiseerd in bestuurdersbeloning. Het beloningsbeleid voorziet in een beloning qua totaal 

jaarinkomen op het mediaan niveau in de gekozen referentiegroep. Tot de referentiegroep worden 

gerekend Nederlandse en Europese vastgoedbeleggingsinstellingen.  

 

Artikel 3. Beloningselementen  

 

3.1  De beloningsstructuur bestaat in principe uit een vast jaarsalaris, een lange termijn aandelenplan, 

pensioen, secundaire arbeidsvoorwaarden en een afvloeiingsregeling bij einde dienstverband.  

 

3.2  Het vaste jaarsalaris bestaat uit twaalf bruto maandsalarissen. Het vaste jaarsalaris wordt in de regel 

per 1 januari van een kalenderjaar aangepast. Het vaste jaarsalaris zal doorgaans op 1 januari van 

ieder jaar worden aangepast met het laagste van de indexering van het vaste jaarsalaris van alle 

andere medewerkers van de vennootschap in enig kalenderjaar of de jaarlijkse indexering van het CPI.  

 

3.3  Het lange termijn aandelenplan (LTAP) beslaat een periode van drie jaar. De uitkering uit hoofde van 

het LTAP is gemaximeerd: voor de algemeen directeur geldt een maximum van 180% van het 

gemiddelde vaste jaarsalaris over de looptijd van het LTAP, voor de commercieel directeur is dit 

maximum 120%, voor de financieel directeur is dit maximum 90%.  

 

3.4  De doelstellingen van het LTAP zijn voornamelijk kwantitatief van aard en gerelateerd aan de 

ontwikkeling van de koers van het aandeel NSI en de uitgekeerde dividenden gedurende de looptijd 

van het LTAP. 80% van de beloning uit hoofde  van het LTAP is daarom gebaseerd op het 

gerealiseerde totale rendement voor de aandeelhouders over de looptijd van het LTAP (de total 

shareholder return of TSR) in vergelijking tot de overeengekomen benchmark. De TSR is gelijk aan het 

gemiddelde jaarlijkse rendement voor aandeelhouders dat berekend wordt als de prijsfluctuaties in de 

koers van het aandeel van de eerste tot en met de laatste dag van de looptijd van het LTAP plus de 

dividenduitkeringen.  

 

3.5  20% van de LTAP-beloning wordt bepaald door persoonlijke doelstellingen die door de raad van 

commissarissen worden vastgesteld.  

 



 

3.6  Uitkering van de beloning uit hoofde van het LTAP vindt plaats in contanten. Het betreffende 

directielid is verplicht om voor 2/3 deel van het netto uit te keren bedrag aandelen NSI te kopen. Ten 

aanzien van deze aandelen zal een lock-up periode van drie jaar gelden.  

 

3.7  De raad van commissarissen heeft te allen tijde de discretionaire bevoegdheid een variabele beloning 

voor leden van de directie vast te stellen. De raad van commissarissen legt daarover in het 

remuneratierapport verantwoording af.  

 

3.8  De raad van commissarissen heeft, in geval een variabele beloning is toegekend op basis van onjuiste 

(financiële) gegevens, de mogelijkheid deze bij te stellen en de vennootschap heeft het recht (dat deel 

van) de variabele beloning, toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens, terug te vorderen 

van de directeur in kwestie (“claw-back”) .  

 

3.9  De raad van commissarissen is bevoegd de LTAP-beloning te wijzigen indien ongewijzigde toepassing 

naar het oordeel van de raad van commissarissen tot een onredelijk en onbedoeld resultaat zou 

leiden. De raad van commissarissen kan in dergelijke gevallen de waarde van de LTAP-beloning 

voorafgaand aan uitbetaling beneden- of bovenwaarts aanpassen. De raad van commissarissen 

gebruikt deze bevoegdheden uitsluitend als “ultimum remedium”.  

 

3.10  Leden van de directie kunnen deelnemen aan de collectieve pensioenregeling van de vennootschap of 

hen wordt een vergelijkbare premie ter beschikking gesteld. De collectieve pensioenregeling ligt vast 

in een pensioenreglement. Deze pensioenregeling is een regeling op basis van het beschikbare 

premiestelsel.  

 

3.11  De vennootschap kent geen aandelen in de vennootschap of opties ter verkrijging van aandelen in de 

vennootschap toe.  

 

3.12  De vennootschap heeft voor de leden van directie net als voor alle andere medewerkers een 

concurrerend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Hieronder vallen ondermeer regelingen 

met betrekking tot (zorg-)verzekeringen, arbeidsongeschiktheid, een autoregeling en een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  

 

Artikel 4. Overige bepalingen  

 

4.1  De vennootschap verstrekt aan de leden van de directie geen persoonlijke leningen, garanties, en 

dergelijke.  



 

4.2  Aan nieuw te benoemen leden van de directie wordt in principe een aanstelling voor bepaalde duur 

(vier jaar) voorgelegd. Met instemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan 

hiervan bij uitzondering worden afgeweken voor bestuurders die vanuit de organisatie worden 

voorgedragen met een lopend arbeidscontract voor onbepaalde duur. Aanstellingen met een 

bepaalde tijd van 4 jaren kunnen met goedkeuring van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders worden verlengd voor een periode van 4 jaren.  

 

4.3  Voor de vennootschap geldt een maximum opzegtermijn van zes maanden. Voor leden van de 

directie geldt een opzegtermijn van maximum drie maanden.  

 

4.4  Met leden van de directie wordt een maximale vergoeding bij voortijdig ontslag afgesproken van 

éénmaal het vast jaarsalaris.  

 

4.5  Het beloningsbeleid van de vennootschap dient in overeenstemming met de Corporate Governance 

Code te zijn.  

 

 

 

***** 

 


