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Achtergrond 

Introductie 

Op 26 november 2013 heeft de Minister van Financiën het conceptwetsvoorstel betreffende het beloningsbeleid 

van financiële ondernemingen gepubliceerd (‘Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen’). Met deze nieuwe 

wetgeving beoogt de regering een breed pakket aan maatregelen te introduceren dat ervoor moet zorgen dat 

ondernemingen in de financiële sector een beheerst beloningsbeleid voeren, en dat tevens het uitkeren van 

excessieve bonussen aan banden legt. Daarnaast wordt met de wetgeving beoogd diverse bestaande 

beloningsregels voor de financiële sector te harmoniseren. 

 
Inhoud van de nieuwe beloningsregels 

Een belangrijke maatregel in de nieuwe wetgeving is het 20%-plafond voor variabele beloningen. Dat deze 

maatregel er zou komen, bleek al uit het regeerakkoord van 29 oktober 2012. Andere onderwerpen die in het 

wetsvoorstel aan de orde komen, zijn:  

 

 Voorwaarden voor retentiebonussen; 

 Verbod op gegarandeerde variabele beloningen; 

 Hoogte van, en voorwaarden voor uitkering van vertrekvergoedingen; 

 Verbod op variabele beloning bij staatssteun; 

 Malus en terugvorderingsbepalingen; 

 Beheerst beloningsbeleid; 

 Publicatieverplichtingen van beloningsbeleid. 

 



Consultatie en de introductie van de nieuwe wetgeving  

Op 26 november 2013 is de internetconsultatie van het wetsvoorstel van start gegaan. Tot 31 december 2013 kan 

een reactie op de voorgestelde nieuwe wetgeving gegeven worden, via de volgende snelkoppeling: 

www.internetconsultatie.nl/wbfo2015.  

 

De voorgenomen startdatum van de nieuwe wetgeving is 1 januari 2015. In deze nieuwsbrief geven we een 

overzicht van de onderwerpen die in het wetsvoorstel worden geadresseerd. 

 

20%-maximum voor variabele beloning 

Algemene strekking van het 20%-plafond voor variabele beloning 

Volgens de nieuwe wetgeving mag de variabele beloning die een financiële onderneming uitkeert aan natuurlijke 

personen die onder haar verantwoordelijkheid vallen, in beginsel niet hoger zijn dan 20% van de vaste jaarlijkse 

beloning van die persoon. Variabele beloning wordt gedefinieerd als dat deel van de beloning dat niet kwalificeert 

als vaste beloning. De vaste beloning is dat deel van de beloning dat bestaat uit onvoorwaardelijke financiële en 

niet-financiële voordelen, zoals uitgewerkt in het beloningsbeleid van de financiële onderneming c.q. in de 

overeenkomst ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor de financiële onderneming. 

 

De voorgestelde Europese kapitaaleisenrichtlijn (CRD IV) heeft reeds regels vastgesteld omtrent maximale 

variabele beloningen. Het plafond is daarin vastgesteld op 100%, en in sommige gevallen 200% van de vaste 

jaarlijkse beloning, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Nederland gaat op drie punten verder dan de 

Europese wetgeving: 

 

i. De maximale variabele beloning wordt gesteld op 20%, in plaats van 100% (of in sommige gevallen 200%) 

van de vaste jaarlijkse beloning; 

ii. De maximale variabele beloning is in beginsel van toepassing op de gehele financiële sector in Nederland; 

iii. De maximale variabele beloning is van toepassing op elke persoon binnen de financiële sector, dus niet enkel 

op de zogenaamde Identified Staff. 

 
Uitzonderingen op het 20% plafond 

De maximering van 20% geldt niet in de volgende zes gevallen: 

 

1. Aan natuurlijke personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming, die 

in hoofdzaak werkzaamheden verrichten binnen Nederland en wier beloningen niet uitsluitend volgen uit een 

collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), mag een hogere variabele beloning worden uitgekeerd, mits het 

gemiddelde voor deze groep werknemers niet meer bedraagt dan de bovengenoemde 20%. Het is expliciet 

verboden om constructies te implementeren waarmee de toepassing van de wetgeving kan worden ontgaan. 

Als voorbeeld wordt genoemd het buiten de CAO plaatsen van werknemers met een relatief lage variabele 

beloning, zodat aan deze groep gemiddeld een hogere variabele beloning kan worden toegekend. 

2. Van natuurlijke personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming en 

die in hoofdzaak (minimaal 50% van hun tijd) werkzaamheden verrichten in een EU-lidstaat, mag de maximale 

variabele beloning 100% bedragen. 
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3. Van natuurlijke personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming en 

die in hoofdzaak werkzaamheden verrichten buiten een EU-lidstaat, mag de maximale variabele beloning 

200% bedragen. 

4. Indien in een periode van 5 jaren over ten minste 3 (niet noodzakelijkerwijs opvolgende) jaren ten minste 75% 

van het totaal aantal werknemers van de gehele groep (met zetel in Nederland) in hoofdzaak buiten Nederland 

werkt, dan mag de maximale variabele beloning 100% bedragen. 

5. Voor bijkantoren van financiële ondernemingen met hun zetel buiten Nederland, geldt in beginsel ook het 

variabele remuneratieplafond van 20%. Dit geldt niet voor bijkantoren van banken en 

beleggingsondernemingen die onder de CRD IV regels vallen. De regels van CRD IV zullen dan immers van 

toepassing zijn, met een variabele beloning van maximaal 100% (en in sommige gevallen 200%), tenzij in de 

andere lidstaat een lager maximum van toepassing is. Omdat verzekeraars in beginsel niet onder de CRD IV 

vallen, geldt voor de Nederlandse bijkantoren van verzekeraars met zetel in een andere lidstaat weer wel het 

20%-maximum. 

6. Ten slotte geldt de maximering van 20% variabele beloning niet voor (i) beheerders van 

beleggingsinstellingen, (ii) beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten en (iii) 

beleggingsondernemingen die uitsluitend met eigen middelen en kapitaal voor eigen rekening handelen en die 

geen externe cliënten hebben. 

 

Indien de financiële onderneming haar zetel in Nederland heeft, gelden de regels in beginsel voor de gehele groep. 

Echter, wanneer de hoofdactiviteit van de groep niet bestaat uit activiteiten die binnen de financiële onderneming 

worden verricht, gelden de regels in beginsel niet voor die entiteiten die geen financiële activiteiten verrichten.  

 
Introductie van de maximering en overgangsregeling.  

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2015. Er zijn drie perioden relevant voor de implementatie van de 

regels: 

 

1. Gedurende 2014 mag de variabele beloning boven het 20% plafond liggen; 

2. Overgangswetgeving geldt voor medewerkers die op 1 januari 2015 reeds werkzaamheden verrichten voor de 

onderneming. In 2015 kan nog een variabele beloning van meer dan 20% worden toegekend, wanneer deze 

voortvloeit uit afspraken van vóór 1 januari 2015; 

3. Vanaf 1 januari 2016 is het niet langer mogelijk om een hogere variabele beloning toe te kennen. 

 

Retentiebonus 

Onder bepaalde voorwaarden kan onder de nieuwe wetgeving worden afgeweken van de maximering van de 

variabele beloning, namelijk indien: 

 

1. De betaling kwalificeert als variabele beloning; 

2. De variabele beloning noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met een fusie, overname of beursgang); 

3. De variabele beloning uitsluitend strekt tot het behouden van de betreffende persoon; 

4. De variabele beloning er niet toe leidt dat niet aan de kapitaalvereisten worden voldaan; 

5. De toezichthouder schriftelijk instemt met de toekenning van deze variabele beloning. 

 



Als een retentiebonus aan de bovenstaande criteria voldoet, lijkt het op basis van deze regelgeving dat die bonus 

dan in aanvulling op de maximale variabele beloning mag worden uitgekeerd.  

 

Gegarandeerde variabele beloningen 

Onder de nieuwe regelgeving mogen ondernemingen geen gegarandeerde variabele beloningen aan natuurlijke 

personen toekennen, tenzij: 

 

a. De gegarandeerde variabele beloning betrekking heeft op het aanvangen van de werkzaamheden (sign-on 

bonus); 

b. De betreffende persoon op het moment van toekenning niet langer dan één jaar bij de onderneming werkt; 

c. De onderneming over een solide eigen vermogen beschikt. 

 
 

Vertrekvergoedingen 

De onderneming mag geen vertrekvergoeding uitbetalen die hoger is dan 100% van de reguliere vaste jaarlijkse 

beloning. Het maximum van 100% komt overeen met de zelfreguleringsprincipes onder bepaalde eerdere codes 

(bijvoorbeeld de Code Frijns, de Code Banken en de Code Verzekeraars). De toepassing hiervan zal onder de 

nieuwe wetgeving echter verplicht worden gesteld, en kan bestaande (arbeids-)overeenkomsten tussen de 

onderneming en bestuurders aantasten. Bovendien zijn vertrekvergoedingen onder de nieuwe wetgeving 

verboden, indien: 

 

a. De dienstbetrekking voortijdig is beëindigd op initiatief van de betreffende persoon; of 

b. De dienstbetrekking is beëindigd op basis van het verwijtbaar tekortschieten van de betreffende persoon in de 

vervulling van zijn functie; of 

c. De dienstbetrekking is beëindigd als resultaat van het falen van de onderneming, indien de betreffende 

persoon in die periode het dagelijks beleid van de onderneming bepaalde. 

 

Staatssteun 

Het verbod op variabele beloning voor bestuurders en beleidsbepalers van financiële ondernemingen die steun 

ontvangen van de Staat in verband met de stabiliteit van het financiële stelsel, wordt gehandhaafd. Er zijn geen 

materiële wijzigingen ten opzichte van de huidige bepalingen.  

 

Malus en terugvordering 

In dit conceptwetsvoorstel is de bevoegdheid opgenomen tot het terugvorderen (clawback) en aanpassen (malus) 

van variabele beloningen en vertrekvergoedingen. Onder de nieuwe wetgeving wordt de reikwijdte van malus en 

clawback verbreed naar alle personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de onderneming. De 

oorspronkelijke bevoegdheid was echter beperkt tot dagelijkse beleidsbepalers. 

 

In aanvulling op het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 BW, kan een malus op de variabele beloning van 

toepassing zijn, indien: 



 

a. De persoon niet heeft voldaan aan passende normen inzake bekwaamheid en correct gedrag; 

b. De persoon verantwoordelijk is voor gedragingen die ertoe hebben geleid dat de positie van de onderneming 

aanmerkelijk is verslechterd; of 

c. De onderneming geringe of negatieve prestaties levert ten opzichte van het vorige boekjaar. 

 

In aanvulling op het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 BW, kan een clawback op de variabele beloning van 

toepassing zijn, indien: 

 

a. De persoon niet heeft voldaan aan passende normen inzake bekwaamheid en correct gedrag; of 

b. De persoon verantwoordelijk is voor gedragingen die ertoe hebben geleidt dat de positie van de onderneming 

aanmerkelijk is verslechterd. 

 

Beheerst beloningsbeleid 

De financiële onderneming dient een schriftelijk vastgelegd beheerst beloningsbeleid te hebben. Het beleid mag 

niet tot meer risico’s leiden dan acceptabel is voor de onderneming, en mag niet resulteren in een nadelige positie 

voor haar klanten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de principes van de Regeling beheerst 

beloningsbeleid, Wft en CRD IV, die onder meer inhouden dat: 

 

 Het beloningsbeleid afgestemd moet zijn op de aard, reikwijdte en complexiteit van de activiteiten; 

 De onderneming procedures en maatregelen moet hebben om het beloningsbeleid te implementeren, uit te 

voeren en te handhaven; 

 Het beloningsbeleid minstens moet bevatten een passende verhoudingen tussen vast-variabel beloning, een 

verhouding tussen het toekennen en uitkeren van variabele beloning, de samenstelling van de variabele 

beloning en geschikte prestatiecriteria die zowel van financiële als niet-financiële aard moeten zijn. 

 

Publicatieverplichtingen beloningsbeleid 

Op grond van de nieuwe wetgeving moet het beloningsbeleid beschreven worden in het jaarverslag en op de 

internetpagina van de onderneming. De volgende elementen moeten in ieder geval vermeld worden: 

 

 De wijze waarop het beloningsbeleid voldoet aan de regels voor een beheerst beloningsbeleid; 

 Het aantal natuurlijke personen dat een variabele beloning kan ontvangen, en het bedrijfsonderdeel waar de 

werkzaamheden in hoofdzaak worden verricht; 

 Het aantal personen dat jaarlijks meer dan €1 miljoen aan totale beloning ontvangt, en het bedrijfsonderdeel 

waar de werkzaamheden in hoofdzaak worden verricht; 

 De procedure en criteria voor het toepassen van de malus en de clawback. 
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