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Het huidige bezoldigingsbeleid voor de
directie van Nedap is op 2 april 2015
(“Bezoldigingsbeleid Directie”) door de
algemene vergadering vastgesteld. Het
huidige bezoldigingsbeleid voor de raad van
commissarissen (“Bezoldigingsbeleid RvC”) is
op 16 april 2013 door de algemene vergadering vastgesteld. Het Bezoldigingsbeleid
Directie en het Bezoldigingsbeleid RvC,
hierna tezamen ook te noemen “Bezoldigingsbeleid”.
De raad van commissarissen heeft inmiddels
het proces gestart om het Bezoldigingsbeleid
te herijken en, daar waar nodig, aan te passen
zodat deze voldoet aan implementatie wet
van de Herziene Aandeelhoudersrichtlijn. Dit
herziene bezoldigingsbeleid zal aan de
aandeelhouders ter vaststelling worden
voorgelegd op de jaarvergadering van 2021.
Tot die tijd verzoeken wij de aandeelhouders
in te stemmen met de handhaving van het
huidige Bezoldigingsbeleid.
Het Bezoldigingsbeleid waarin het doel, de
relatie met de strategie, het lange termijn
belang en de duurzaamheid is beschreven, is
terug te vinden in het jaarverslag 2019 op de
pagina’s 94 t/m 102 en de website
https://nedap.com/nl/investeerders. Ter
aanvulling van hetgeen is opgenomen in de
Toelichting op de Agenda onder punt 3.
worden enkele principes en procedures
hieronder gegeven en voor zover dat mogelijk
is worden deze waarden ook toegepast op de
bezoldiging van de raad van commissarissen.
 . Relatie tussen identiteit, missie en
1
waarden met de beloningsprincipes.
Nedap’s identiteit, missie en waarden zoals
lange termijn perspectief, waardecreatie en
focus op medewerkers (zoals beschreven in
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het Jaarverslag 2019 op pagina 10, 21 t/m
25) zijn als volgt vertaald in het bezoldigingsbeleid voor de statutaire directie en de raad
van commissarissen:
Het bezoldigingsbeleid ziet op:
a. beloningsinstrumenten, die zo veel als
mogelijk ook toegepast worden in het
reguliere personeelsbeleid, zodat
b. de bezoldiging van de statutaire directie
gericht is op lange termijn waardecreatie,
met
c. een beloning die gericht is op de voort
durende ontwikkeling van medewerkers
en de organisatie zodat de producten en
technologieën van Nedap succesvol zijn
en blijven in de verschillende markten
waar Nedap actief is.
Bij het opstellen en herzien van het Bezoldigingsbeleid wordt rekening gehouden met het
maatschappelijk draagvlak door middel van
het voeren van gesprekken over het bezoldigingsbeleid en de uitvoering ervan met verschillende stakeholders, waaronder in het
bijzonder onze aandeelhouders en onze
medewerkers.
2. Relatie externe arbeidsmarkt met
Nedap’s beloningsbeleid.
De doelstelling van het totale beloningspakket is dat de totale beloning voldoende
concurrerend is en in verhouding staat tot het
niveau en de complexiteit van de gevraagde
verantwoordelijkheden. Daarbij moet het
beloningspakket een verantwoorde resultante zijn voor de taken en verantwoordelijkheden die de statutaire directie als geheel en
individueel heeft ten aanzien van de organisatie.
Voor het niveau en de samenstelling van het
beloningspakket wordt bij een vergelijking

Bijlage
Nadere toelichting Bezoldigingsbeleid 2020

met de externe markt gekeken naar andere
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde
ondernemingen met vergelijkbare producten,
markten, diensten en omvang als die van
Nedap N.V.
Voor de beoordeling van ondernemingsresultaten in relatie tot de (met name variabele)
beloning wordt bij een vergelijking met de
externe markt gekeken naar de resultaten en
beloning van andere beursgenoteerde
ondernemingen. Dit heeft te maken met het
ontbreken of het slechts beperkt beschikbaar
zijn van ondernemingsresultaten van niet
beursgenoteerde ondernemingen. Om te
bepalen welke beursgenoteerde ondernemingen in ogenschouw worden genomen zijn
de volgende handvatten opgesteld:
• AScX genoteerde ondernemingen aange
vuld met enkele relevante AMX genoteerde
ondernemingen,
• met uitzondering van financiële ondernemingen als banken, verzekeraars, handelshuizen en vastgoedondernemingen.
De oorspronkelijke referentiegroep bestaat
uit de volgende ondernemingen: TKH, Beter
Bed, Kendrion, Accell, Unit4, Exact, Ordina,
ICT Automatisering en Fagron.
De raad van commissarissen is bevoegd om
de referentiegroep te wijzigen en evalueert
periodiek of de referentiegroep aanpassing
behoeft. Een wijziging van de referentiegroep
zal worden opgenomen in het bezoldigingsverslag over het jaar waarop de wijziging
betrekking heeft.
Voor 2020 worden geen aanpassingen in het
niveau of in de samenstelling van het beloningspakket voor de statutaire directie
toegepast met uitzondering van een eventuele CAO-verhoging. Wanneer deze is toegek-

3

end aan alle medewerkers van Nedap zal
deze ook worden toegepast op het salaris van
de CEO. Voor verdere informatie hierover
verwijzen we naar het bezoldigingsverslag
2019, pag. 96 e.v. Voor de bezoldiging van de
te benoemen CFO, verwijzen wij u naar (de
toelichting bij) agendapunt 4.
3. Duur, afwijking en besluitvorminsproces.
a. Duur van het beleid
Het huidige Bezoldigingsbeleid zal in
principe worden gehandhaafd voor een
periode van 1 jaar (2020-2021). Zoals
hiervoor reeds is aangegeven zal op de
jaarvergadering van 2021 een herzien
bezoldigingsbeleid ter vaststelling worden
voorgelegd aan de aandeelhouders.
b. Afwijkingen van het bezoldigingsbeleid.
De raad van commissarissen kan besluiten
om onder uitzonderlijke omstandigheden,
tijdelijk en uiterlijk tot dat een nieuw
bezoldigingsbeleid is vastgesteld, af te
wijken van een of meer onderdelen van
het Bezoldigingsbeleid. Onder uitzonderlijke omstandigheden worden verstaan
omstandigheden waarin afwijking van het
Bezoldigingsbeleid noodzakelijk is om de
lange termijnbelangen en duurzaamheid
van Nedap als geheel te dienen of haar
levensvatbaarheid te garanderen. Een
eventuele afwijking zal worden opgenomen in het bezoldigingsverslag over het
jaar waarin is afgeweken. Mogelijkheden
om af te kunnen wijken van het huidige
Bezoldigingsbeleid zouden kunnen zijn:
het aantrekken van een nieuw directielid,
een interim aanstelling of een tijdelijke
vervanging van een statutair directielid of
RvC-lid. Dit zal dan worden gedaan om de
continuïteit van de bedrijfsvoering of de
toezichthoudende functie te kunnen
garanderen.
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c. Besluitvormingsproces en uitvoering van
het Bezoldigingsbeleid.
De raad van commissarissen geeft uitvoering aan het Bezoldigingsbeleid. Een
herziening van het bezoldigingsbeleid zal
worden voorbereid door de raad van
commissarissen en zal ter advies worden
voorgelegd aan de ondernemingsraad,
alvorens het herziene bezoldigingsbeleid,
tezamen met het advies van de ondernemingsraad, ter vaststelling zal worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
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