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Voorstel bezoldiging raad van commissarissen ForFarmers B.V. 
 
 
In 2010 heeft voor het laatst een onderzoek plaatsgevonden naar de bezoldiging van de leden van 
de raad van commissarissen. Naar aanleiding van dit onderzoek is in september 2010 een voorstel 
aan de Algemene Vergadering voorgelegd en goedgekeurd. 
De remuneratiecommissie van de raad van commissarissen heeft recent een benchmark laten 
uitvoeren bij vergelijkbare bedrijven.  
Naar aanleiding van dit onderzoek wil de remuneratiecommissie de bezoldiging voor de raad van 
commissarissen ForFarmers B.V. met ingang van het boekjaar 2014 aanpassen. Hierbij is 
gekozen voor een bezoldiging die op of onder het gemiddelde ligt van de bezoldiging bij 
vergelijkbare bedrijven. 
 
Voorstel van de bezoldiging voor een periode van drie jaar (gedurende deze periode wordt 
de bezoldiging niet gewijzigd)   
 
 Vaste bezoldiging 

jaarbasis 
Deze bedragen zijn exclusief 

BTW en € 500 
onkostenvergoeding 

Huidige bezoldiging 
(jaarlijks geïndexeerd) 

Deze bedragen zijn 
exclusief BTW en € 500 

onkostenvergoeding 
Raad van commissarissen   

Voorzitter raad van commissarissen € 50.000  € 63.204 
Vicevoorzitter / algemeen 
plaatsvervanger raad van 
commissarissen 

€ 35.000  € 36.869 

Leden raad van commissarissen € 30.000  € 31.602 
   
Commissies   
Voorzitter auditcommissie €  7.500  
Overige leden auditcommissie €  5.000  
   
Voorzitter remuneratiecommissie €  7.500  
Overige leden remuneratiecommissie €  5.000  
   
Voorzitter selectie- en 
benoemingscommissie 

€  7.500  

Overige leden selectie- en 
benoemingscommissie 

€  5.000  

 
Daarnaast het verzoek om in te stemmen dat aan leden van de raad van commissarissen, die een 
extra taak hebben vervuld (bijvoorbeeld met betrekking tot de eventuele overgang van extern 
handelsplatform naar openbare beurs van ForFarmers), waardoor de tijdsbesteding van deze 
commissarissen in geen verhouding staat tot de gebruikelijke tijdbesteding van de 
commissarissen, een extra bezoldiging te geven van maximaal € 15.000 per jaar. Deze 
bezoldiging zal alleen in uitzonderlijke situaties worden toegekend en worden vastgesteld door de 
raad van commissarissen.  
De hoogte van de toegekende bezoldiging zal worden gepubliceerd in de jaarrekening. 
 


