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In 2022 is Nederland geconfronteerd met de hoogste consumentenprĳ s infl atie sinds 80 
jaar: 14,3%. Het nieuws is na afl oop van de coronamaatregelen vaak gedomineerd door 
berichten over deze hoge infl atie. En deze hoge infl atie is waarschĳ nlĳ k nog niet snel 
voorbĳ : DNB gaat ervan uit dat we in 2023 en 2024 rekening moeten houden met een in-
fl atie van 5% of meer. Tegelĳ kertĳ d zĳ n er meerdere fondsen die in 2022 gebruik hebben 
gemaakt van de versoepelde indexatiemogelĳ kheid bĳ  een intentieverklaring tot invaren. 
Deze ontwikkelingen roepen de vraag op hoe fondsen in hun beloningsbeleid omgaan met 
het al dan niet indexeren van de beloning voor het bestuur, de interne toezichthouders en 
het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan. 

Deze vraag blĳ kt in de praktĳ k nog weer een bredere vraag op te roepen, namelĳ k: wat 
zĳ n de leidende uitgangspunten en onderliggende waarden/normen bĳ  het geldende be-
loningsbeleid en is dat beleid wellicht aan een herĳ king toe? In dit artikel behandelen wĳ  
ten behoeve van een dergelĳ ke bezinning op het beloningsbeleid het wettelĳ k kader, de 
daaruit voortvloeiende beleidsruimte, vraagpunten en mogelĳ ke antwoordrichtingen die 
hierbĳ  spelen. 

norm mogelijk is, maar dat die afwijking dan ge-
motiveerd dient te worden en in het jaarverslag 
moet worden vastgelegd. In de Code Pensioenfond-
sen zijn vijf normen opgenomen ten aanzien van 
het te voeren beloningsbeleid.
Norm 77 behelst dat het beloningsbeleid beheerst 
en duurzaam moet zijn. En bovendien passend 
moet zijn bij de bedrijfstak, onderneming of be-
roepsgroep waar het pensioenfonds voor werkt.
De tweede norm, nummer 78, stelt de eis dat de 
beloning in een redelijke verhouding dient te staan 
tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de 
functie gestelde eisen en het tijdsbeslag. 
Norm 79 geeft aan dat het bestuur terughoudend 
dient te zijn met prestatie gerelateerde beloningen 
en dat deze in elk geval niet meer dan 20% van de 
vaste beloning mogen zijn en bovendien niet mo-
gen zijn gerelateerd aan de fi nanciële resultaten 
van het fonds.
In norm 80 wordt specifi ek ten aanzien van het in-
tern toezicht bepaald dat voorkomen dient te wor-
den dat de beloning een kritische houding van het 
intern toezicht in de weg staat.  
Ten slotte bepaalt norm 81 dat ontslagvergoedin-
gen slechts aan de orde komen voor bestuurders 
die in loondienst van het fonds werkzaam zijn. 
In het Besluit FTK is vanuit het principe van een 
beheerste bedrijfsvoering bepaald, dat het fonds een 
beleid inzake beloningen voert dat niet aanmoedigt 
tot het nemen van meer risico’s dan voor het fonds 
aanvaardbaar is. Verder is daarin bepaald dat het 
fonds het beleid inzake beloningen schriftelijk 
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In de Pensioenwet is geregeld dat in het kader van 
‘waarborging goed pensioenfondsbestuur’ nadere 
regels kunnen worden gesteld, die in het bijzon-
der betrekking hebben op de naleving van aan te 
wijzen principes voor goed pensioenfondsbestuur. 
Via het Besluit uitvoering Pensioenwet is de Code 
Pensioenfondsen vastgesteld, waarin de principes 
(normen) voor pensioenfondsen zijn vastgesteld. 
Hierbij is het beginsel “pas toe of leg uit” van toe-
passing. Dit houdt in dat een afwijking van de 
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 vastlegt, openbaar maakt en er voor zorg draagt dit 
beleid te implementeren en in stand te houden.

 ■ BELEIDSRUIMTE

Kijkende naar alle hiervoor genoemde relevante 
wet- en regelgeving kunnen we concluderen dat 
deze ten aanzien van de inhoud van het belonings-
beleid slechts algemene noties bevat op het terrein 
van beloningsbeleid. Het beleid moet er zijn en 
voldoen aan de beschreven algemene open nor-
men (beheerst, duurzaam, passend, niet aanmoe-
digend tot meer dan aanvaardbare risico’s). Noch 
de wetgever noch de sector zelf doen uitspraken 
over de nadere invulling of een (norm)hoogte voor 
de beloningen. Dit wordt aan de pensioenfondsen 
zelf overgelaten. De wijze waarop pensioenfond-
sen in de praktijk invulling geven aan het belo-
ningsbeleid, en de basis die zij hiervoor hanteren, 
varieert.

De invulling van het beloningsbeleid is het onder-
werp van het resterende deel van deze bijdrage. 
Naar onze mening vereist de wettelijk gegronde en 
in de sector steeds meer gebruikelijke en gevraag-
de openheid en transparantie niet alleen zorgvul-
dige vastlegging van de uitkomsten van het belo-
ningsbeleid, maar ook de wijze van invulling. 
Hierna doen wij een voorzet voor de diverse as-
pecten die daarbij de aandacht verdienen.

 ■ VRAAGSTUKKEN EN  
ANTWOORDRICHTINGEN

Het beloningsbeleid is een onderwerp dat per de-
finitie gevoelig is. Het gaat immers om de vergoe-
ding voor de diverse gremia, waaronder de eigen 
bestuursvergoeding. De vergoeding wordt vaak be-
taald vanuit het vermogen van het pensioenfonds 
en heeft daarmee impact op het pensioenresultaat 
van de deelnemers. In een cultuur als de Neder-
landse waarin spreken over beloningen lastig is, 
maakt dit dat beloningsbeleid voor pensioenfonds-
gremia een lastig onderwerp is om in alle open-
heid te bespreken en te bediscussiëren. 
Het helpt om enig houvast te hebben in deze las-
tige discussie. Deze kan gevonden worden via de 
vraag: wat is marktconform? Het antwoord op deze 
vraag geeft enig houvast en een ijkpunt. Het helpt, 
omdat dit het onderwerp objectiever maakt: het 
maakt duidelijk wat de beloning zou zijn indien 
deze in de markt zou moeten worden ingekocht. 

Daarmee is het ook een uiting van een breder 
(maatschappelijk) draagvlak. 
Inzicht in marktconformiteit kan verkregen wor-
den door relevante data van vergelijkbare fondsen 
of de gehele sector af te zetten tegen de eigen ver-
goedingen. Deze analyse kan meerdere dwarsdoor-
snedes bevatten, zoals vergoeding gerelateerd aan 
omvang van het belegd vermogen of het aantal le-
den van het bestuur, raad van toezicht of medezeg-
genschapsorgaan. Een dergelijke rapportage maakt 
duidelijk wat door anderen al gedaan wordt, zodat 
het eigen beleid ertegen geplot kan worden. 
Om die discussie goed te kunnen voeren, blijkt dat 
er meerdere onderwerpen zijn die de aandacht ge-
nieten. In de praktijk zien wij dat het hoofdzake-
lijk draait om de volgende vier onderwerpen: 
1. Vergoedingen: Welke vergoedingen zijn opge-

nomen in het beleid? Omvat het alle gremia? En 
hoe zijn deze onderbouwd?

2. Aanpassingsmechanisme: Is er een aanpas-
singsmechanisme afgesproken om de beloning 
(jaarlijks) te laten stijgen? Zo ja, welk aanpas-
singsmechanisme is opgenomen in het beleid?

3. Benchmark: Wordt er een benchmark gehan-
teerd? Zo ja, welke benchmark? Welke onder-
bouwing is hiervoor passend? Deze vragen spe-
len zowel voor de vergoedingen, als voor het 
aanpassingsmechanisme. 

4. Veiligheidsmaatregelen: Wil het bestuur jaar-
lijks zelf nog beslissen of de vergoeding wordt 
verhoogd? Dat betekent dat nog steeds over het 
precaire onderwerp besloten moet worden. Een 
automatische verhoging is dan ook eenvoudi-
ger. Maar hoe gaat het bestuur dan om met het 
scenario dat de inflatie (wederom) hoger is dan 
10%, terwijl de deelnemers dat zelf niet altijd 
terugzien in hun eigen pensioen? Of drie jaren 
lang hoger dan 5%?

Hierna behandelen wij deze vier onderwerpen, 
met de bijbehorende oplossingsrichtingen. 

Welke vergoedingen?
Het is aan te raden om de beloning van het bestuur, 
indien van toepassing de raad van toezicht en het 
medezeggenschapsorgaan, in het beleid op te ne-
men. Zeker als ook de medewerkers van het be-
stuursbureau opgenomen worden, biedt het beleid 
een zo volledig mogelijk overzicht. Daarnaast ra-
den wij aan om ook inzicht te bieden door de op-
genomen bedragen te onderbouwen. Wij zien dat 
het beloningsbeleid niet altijd een onderbouwing 
bevat van de opgenomen bedragen. Een onderbou-
wing helpt om meerdere redenen. Het maakt de 
besluitvorming van het pensioenfonds over wijzi-
gingen in het beleid zuiverder. Ook kan het bestuur 
dan beter beoordelen of het beloningsbeleid be-
heerst is. En mede daardoor is het beleid ook be-
ter uitlegbaar. Bij deelnemersvragen kan het pen-
sioenfonds dus voor de beantwoording putten uit 
een eigen ‘leidraad’, namelijk de onderbouwing in 
het eigen beleid. Ongeacht wat het pensioenfonds 
besluit te publiceren over het beloningsbeleid op 

De wĳze waarop pensioenfond-

sen in de praktĳk invulling geven 

aan het beloningsbeleid, en de 

basis die zĳ hiervoor hanteren, 

varieert.
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beloningsbeleid

de eigen website. Een handzame basis is het han-
teren van de formule ‘tijdsbeslag x vervangings-
waarde’, met een onderbouwing van zowel het 
tijdsbeslag en de vervangingswaarde. 
In het beleid is het verstandig om stil te staan bij 
de onderbouwing van iedere rol. Per rol kan na-
melijk een afwijkende onderbouwing gelden voor 
de toegekende vergoedingen. Zo kan het pensioen-
fondsbestuur meewegen dat er geen geschikt-
heidseisen gesteld worden aan leden van het ver-
antwoordingsorgaan, of juist strengere eisen aan 
professionele (uitvoerende) bestuursleden. Derge-
lijke onderbouwingen zijn echter niet altijd geëx-
pliciteerd. Het beargumenteren en uitschrijven 
maakt bespreekbaar in hoeverre de vergoeding 
voor wezenlijk andere rollen – zoals de raad van 
toezicht of het verantwoordingsorgaan – vergelijk-
baar zijn, ook als de functie-eisen en verantwoor-
delijkheden dat niet zijn.
 
Welk aanpassingsmechanisme?
Niet ieder beloningsbeleid bevat een duidelijke af-
spraak hoe de beloningen periodiek verhoogd wor-
den. Dat is ook niet gek, nu we hebben geconsta-
teerd dat er geen vergaande regels gelden voor de 
invulling van het beloningsbeleid. Dit kan opge-
lost worden door een aanpassingsmechanisme in 
het beleid op te nemen. Met een aanpassingsme-
chanisme bedoelen wij dat op voorhand duidelijk 
is:
 – of de beloningen stijgen;
 – op basis waarvan (welke trigger) de beloningen 

stijgen;

 – met welk bedrag of percentage de beloningen 
stijgen, indien de trigger zich voordoet.

Er zijn duidelijke voordelen te behalen bij het af-
spreken van een duidelijk mechanisme om de be-
loningen (jaarlijks) te laten stijgen. Het verlaagt na-
melijk de bestuurlijke druk. Ongewenste en 
tijdrovende bestuurlijke discussies worden voor-
komen. En er hoeft minder vaak besloten te wor-
den over wijzigingen in het beloningsbeleid. 

Welke benchmark(s)?
Voor zowel de hoogte van de vergoedingen als het 
aanpassingsmechanisme komt de vraag naar voren: 
waarmee vergelijk je het? De meest heldere en uit-
legbare mogelijkheid is het hanteren van een bench-
mark, bijvoorbeeld een index. Voor de hoogte van 
de vergoeding is dat in ieder geval een eenmalige 
vergelijking, die opnieuw bekeken kan worden in 
een evaluatie. Voor het aanpassingsmechanisme is 
het een doorlopende vergelijking: als de index stijgt 
of daalt, dan stijgen of dalen de beloningen respec-
tievelijk ook. 

Het kiezen van de juiste benchmark is een dilem-
ma op zich. Wat past bij het pensioenfonds? Wij 
zien meerdere benchmarks, die om uiteenlopende 
redenen gekozen kunnen worden. In schema 1 wij 

Voorbeelden van benchmarks Voorbeelden van relevante overwegingen

De salarissen van de onderneming / sector Maakt duidelĳk wat het ´kost´ om de functie uit te oefenen door hui-

dige werknemers van de onderneming of uit de sector. Sluit in dat 

opzicht aan bĳ de bedrĳfstak, onderneming of beroepsgroep van het 

pensioenfonds.

Voor een goede vergelĳking zou rekening moeten worden gehouden 

met een volledige vergelĳking van de arbeidsvoorwaarden, zoals de 

pensioenregeling. 

De Wet normering topinkomens (WNT) Past binnen trend in pensioensector, bĳvoorbeeld in evaluaties of 

benchmarks wordt de WNT steeds vaker gehanteerd.

Kan door naamgeving ´topinkomens´ associatie wekken met hoge 

inkomens. 

De beloningen van vergelĳkbare fondsen Geeft weer hoe peer fondsen belonen, en daarmee de meest verge-

lĳkbare marktwaarde.

De beloningen van alle pensioenfondsen in Nederland Kan zinvol zĳn als het bestuur geen visie heeft op wat de peer fond-

sen zĳn, of als de groep van peer fondsen te klein is.

De zakelĳke dienstverlening index Heeft ook betrekking op CAO’s van niet-financiële sectoren, sluit dat 

aan bĳ de bedrĳfstak, onderneming of beroepsgroep van het pensi-

oenfonds?

De financiële dienstverlening index Sluit aan bĳ pensioenfonds als entiteit, omdat de pensioensector on-

derdeel is van de financiële sector. 

De SER-vacatieregeling Is niet ongebruikelĳk voor een raad van toezicht, verantwoordings-

orgaan of belanghebbendenorgaan.

Is minder gebruikelĳk voor een raad van bestuur.

Schema 1: overwegingen voor keuze beloningsbenchmark

Het kiezen van de juiste  

benchmark is een dilemma op zich.
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schematisch enkele overwegingen weer die van be-
lang zijn voor de keuze van de benchmark.

De keuze van de juiste benchmark kan mede her-
leid worden in de gehanteerde missie, visie en 
strategie van het pensioenfonds. Zo is het aanhou-
den van de jaarlijkse stijgingen in de Wet norme-
ring topinkomens (WNT) meer voor de hand lig-
gend, als het fondsbestuur primair overtuigd is van 
de fiduciaire rol van het pensioenfonds. Als de 
overtuiging van het pensioenfonds eerder is dat 
excellente dienstverlening en klantervaring wordt 
nagestreefd, dan is dat een argument voor bijvoor-
beeld de zakelijke dienstverlening index. De na-
druk ligt dan meer op de aangeboden en geperci-
pieerde dienstverlening, dan de maatschappelijke 
rol van het pensioenfonds. 
De verhoging van de eigen beloningen kan ook nog 
rechtstreeks gekoppeld worden aan de indexatie 
voor de deelnemers. Het lijkt ons echter onwense-
lijk om het aanpassingsmechanisme zo in te rich-
ten. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Al-
lereerst koppelt het pensioenfonds in dat geval de 
beloning in ieder geval indirect aan de financiële 
resultaten van het fonds. Een koppeling aan de fi-
nanciële resultaten is echter niet toegestaan op 
grond van norm 79 van de Code Pensioenfondsen. 
Daarnaast introduceert het pensioenfondsbestuur 
hiermee in het beloningsbeleid een ongewenste 
prikkel. Is het beloningsbeleid daarmee nog wel 
beheerst? En staat het een kritische houding niet 
in de weg? Immers, de eigen beloning stijgt mee 
met de stijging van de beheerde pensioenen. Daar-
door heeft het pensioenfondsbestuur een persoon-
lijke, financiële prikkel om eerder/meer indexatie 
te verlenen aan de eigen deelnemers. Dat er enige 
wettelijke begrenzing geldt door de eis van het toe-
komstbestendig indexeren, doet hier niet aan af. 
Een evenwichtige belangenafweging is in onze 
ogen lastig, als het eigen financiële gewin zo recht-
streeks gekoppeld wordt aan de indexatie van de 
deelnemer.  

Welke veiligheidsmaatregelen?
Het hanteren van een mechanisme en een onder-
bouwde benchmark levert ook mogelijke nadelen 
op. Het roept namelijk de vraag op hoe omgegaan 
wordt met extreme uitslagen. Denk hierbij aan de 
genoemde consumentenprijsinflatie van 14,3% in 

oktober 2022. Het is de verwachting van onder 
meer DNB dat een relatief hoge inflatie nog zeker 
twee jaar aanhoudt.
Het is dan ook aan te raden om een veiligheidsmaat-
regel in te bouwen. Een dergelijk slot op de deur 
kan op meerdere manieren geplaatst worden. Het 
bestuur kan de details hiervoor uitwerken, zoals: 
 – het beperken van de verhoging tot een vooraf 

bepaald percentage;
 – het begrenzen van de verhoging tot maximaal 

de hoogte van een andere index, als die andere 
index lager uitvalt;

 – het afzien van de verhoging bij een korting van 
pensioenrechten en aanspraken. 

Een alternatief is dat een stijging die het bestuur 
niet uitlegbaar vindt, eerst ter besluitvorming 
wordt voorgelegd. En eventueel eerst ter goedkeu-
ring wordt voorgelegd aan de interne toezichthou-
ders. Daarbij kunnen de genoemde criteria ook ge-
hanteerd worden, bijvoorbeeld in geval van 
stijgingen van meer dan 10 procent. Daardoor 
wordt de bestuurlijke druk zoveel mogelijk be-
perkt, met alleen een pas op de plaats bij mogelijk 
niet-uitlegbare uitschieters. 

 ■ CONCLUSIES EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

We zien meerdere voordelen van het duidelijker 
uitwerken, onderbouwen en benchmarken van het 
beloningsbeleid. Zo helpt het uitschrijven en con-
creter maken van het beloningsbeleid bij de eigen 
besluitvorming (is het beloningsbeleid beheerst?) 
en de verantwoording (met name bij deelnemers-
vragen). Daarnaast kan de evaluatie van belonings-
beleid veel doelmatiger ingezet worden. De evalu-
atie kan zich dan namelijk meer richten op 
bestuurlijke aspecten: welke eisen stelt het bestuur 
aan haar leden, specifiek ten aanzien van geschikt-
heid? En welke beloning past daarbij? Klopt de 
tijdsinschatting nog? Welke maatschappelijke ont-
wikkelingen spelen er, in de pensioensector of die 
van de deelnemers? Ook past een eenvoudig belo-
ningsbeleid in een toenemende trend van kwalita-
tief hoogwaardige transparantie. Daarmee kan het 
de basis zijn voor een meer concrete verantwoor-
ding in het jaarverslag. 
De geboekte tijdswinst kan bovendien gericht wor-
den op onderwerpen die meer bestuurlijke aan-
dacht behoeven, zoals de implementatie van de 
Wet toekomst pensioenen. In de behandeling van 
deze wet in de Tweede Kamer is ook aandacht ge-
weest voor de stijging van de kosten in de pensi-
oensector. De primaire aandacht in de parlemen-
taire behandeling ging ten tijde van het schrijven 
van artikel vooral naar de vermogensbeheerkosten. 
Er is echter meermaals verwezen naar een begren-
zing van de vergoedingen van bestuurders, bijvoor-
beeld door een koppeling aan de WNT. Het is niet 
uit te sluiten dat de politiek ook nadrukkelijker zal 
kijken naar de toegekende beloningen aan onder 
meer pensioenfondsbestuurders. Door het belo-
ningsbeleid tijdig te herzien, zou het bestuur deze 
ontwikkeling voor kunnen zijn. 

Het hanteren van een mechanis-

me en een onderbouwde bench-

mark levert ook mogelĳke nade-

len op. Het roept namelĳk de 

vraag op hoe omgegaan wordt 

met extreme uitslagen.
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