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Pensioenfondsbestuurders en hun
beloning. Het blijft een heet hangijzer,
zowel aan de bestuurstafel als in het
maatschappelijk debat. De hoge inflatie
maakt de vaststelling van de beloning
dit jaar extra lastig en stelt bestuurders
voor een moeilijke kwestie: passen zij
de beloning aan met de inflatie of niet?
En wat is nu eigenlijk de onderbouwing
van de beloning? In dit blog helpen we
bestuurders een eind op weg. In
Pensioenmagazine verschijnt de
integrale visie. 

Wat mag?

Wat moet?

Het wettelijk kader wordt grotendeels
gevormd door de Code Pensioenfondsen.
Die omvat een aantal normen ten aanzien
van het te voeren beloningsbeleid: zo
moet het beloningsbeleid beheerst en
duurzaam zijn, moet de beloning in
redelijke verhouding staan tot
verantwoordelijkheden, functie-eisen en
tijdsbeslag en moet het bestuur
terughoudend zijn met
prestatiegerelateerde beloningen. Van
deze normen kan worden afgeweken,
maar dit moet dan wel gerapporteerd en
uitgelegd worden.

Het Besluit FTK stelt verder dat het
beloningsbeleid niet mag aanmoedigen
tot het nemen van meer risico dan voor
het fonds aanvaardbaar is, schriftelijk

Dit wettelijk kader biedt besturen
behoorlijk wat (beleids)ruimte. Ook vanuit
de pensioensector zijn geen stringente
regels gesteld. Tegelijkertijd is er de
toenemende maatschappelijke vraag om
openheid en transparantie. Daaraan
voldoen vraagt niet alleen om goede
vastlegging van de uitkomsten van het
beloningsbeleid, maar ook van de wijze
van invulling. Belangrijk is dus dat kan
worden onderbouwd hoe men tot de
beloning komt. Marktconformiteit is
daarbij een goed aanknopingspunt.

Welke marktconformiteit? 

Een beloningsbenchmark geeft een
objectieve indicatie van de beloning die
in de markt zou worden betaald voor
bepaalde werkzaamheden. Je kunt ermee
vaststellen of de beloning marktconform.
Dit inzicht wordt verkregen door relevante
data van vergelijkbare fondsen en/of de
gehele pensioensector af te zetten tegen
de eigen vergoedingen. Denk bij het
hanteren van vergelijkbare fondsen na wat
de onderbouwing is van deze selectie van
peerfondsen. peer

wordt vastgelegd, openbaar wordt
gemaakt en wordt geïmplementeerd en in
stand gehouden.



Voor het onderzoek naar
marktconformiteit is het van belang om
de omvang van het onderzoek helder te
hebben. Worden alle vergoedingen
onderzocht, of alleen die van bijvoorbeeld
het bestuur? Waarom valt een vergoeding
buiten het onderzoek? En nu toch naar de
vergoedingen wordt gekeken – wat is de
onderbouwing van de vergoeding? Is die
voor ieder gremium evident, of ontbreekt
er nog een onderbouwing? En welke
verhoging wordt toegepast? Blijft die
toegepast, ook bij extreme verhogingen?
En wat is dan een extreme verhoging?

Wij adviseren inzicht te bieden in zowel
de concrete bedragen als de
onderbouwing daarvan. Dat maakt het
beloningsbeleid beter te beoordelen én
uit te leggen. Daarbij kunnen per rol
andere factoren relevant zijn. Het is
daarom verstandig voor iedere rol stil te
staan bij de precieze onderbouwing van
de toegekende beloning. 

Verder kunnen zowel de beloningen als
de verhogingen gekoppeld worden aan
een benchmark. Het is verstandig om te
bepalen welke benchmark passend is, en
wat de onderbouwing daarvan is. En
binnen welke afspraken deze benchmark
gevolgd wordt.

De beloning van pensioenfondsen belandt
al enige tijd onder een vergrootglas. De
maatschappelijke aandacht voor het
onderwerp – gepaard met de
maatschappelijke roep om transparantie –
maakt dat het verstandig is om het beleid
uit te werken, te onderbouwen en te
benchmarken. 

Het is bovendien niet uit te sluiten dat dit
onderwerp meer (politieke) aandacht zal
krijgen. Door nu een beheerst
beloningsbeleid te voeren en transparant
te zijn over die beloningen, kan de sector
ongewenste ontwikkelingen proberen te
voorkomen en kunnen
pensioenfondsbesturen zelf de regie
houden. 
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