
BELONINGEN (29 jan 2018) 

 

Solvency II verordening (delegated acts) 

HOOFDSTUK IX GOVERNANCESYSTEEM 

AFDELING 1 ELEMENTEN VAN HET GOVERNANCESYSTEEM 

Artikel 258 

Algemene governancevereisten 

1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen voldoen aan alle volgende vereisten: 

(l) zij leggen hun beloningsbeleid schriftelijk vast. 

 

AFDELING 5 BELONINGSBELEID 

Artikel 275 

1. Bij de vaststelling en toepassing van het in artikel 258, lid 1, onder l), bedoelde beloningsbeleid 

nemen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen alle volgende beginselen in acht: 

(a) het beloningsbeleid en de beloningspraktijken worden vastgesteld, geïmplementeerd en 

gehandhaafd in overeenstemming met de bedrijfs- en risicomanagementstrategie, het risicoprofiel, 

de doelstellingen, de risicomanagementpraktijken en de langetermijnbelangen en –prestaties van de 

onderneming als geheel, en omvatten maatregelen die erop gericht zijn belangenconflicten te 

vermijden; 

(b) het beloningsbeleid draagt bij tot een degelijk en doeltreffend risicomanagement en moedigt niet 

aan tot het nemen van zodanige risico’s dat de risicotolerantielimieten van de onderneming worden 

overschreden; 

(c) het beloningsbeleid geldt voor de onderneming als geheel, en voorziet in specifieke regelingen 

waarin rekening wordt gehouden met de taken en prestaties van het bestuurlijk, beleidsbepalend of 

toezichthoudend orgaan, personen die de onderneming daadwerkelijk besturen of andere 

sleutelfuncties vervullen en andere personeelscategorieën waarvan de beroepswerkzaamheden 

wezenlijke gevolgen hebben voor het risicoprofiel van de onderneming; 

(d) het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan van de onderneming dat de 

algemene beginselen van het beloningsbeleid vaststelt voor de personeelscategorieën waarvan de 

beroepswerkzaamheden wezenlijke gevolgen hebben voor het risicoprofiel van de onderneming, is 

verantwoordelijk voor het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan; 

(e) er is sprake van een duidelijke, transparante en doeltreffende governance ten aanzien van de 

beloningen, die onder meer het toezicht op het beloningsbeleid omvat; 

(f) er wordt een onafhankelijke remuneratiecommissie ingesteld, eventueel in verhouding tot de 

significantie van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming qua omvang en interne 

organisatie, die het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan periodiek bijstaat bij het 

toezicht op de vormgeving van het beloningsbeleid en op de beloningspraktijken, alsook op de 

tenuitvoerlegging en werking ervan; 



(g) het beloningsbeleid wordt aan alle personeelsleden van de onderneming bekendgemaakt. 

2. In de in lid 1, onder c), bedoelde regelingen worden alle volgende beginselen in acht genomen: 

(a) wanneer beloningsregelingen zowel een vaste als een variabele component omvatten, zijn beide 

componenten evenwichtig verdeeld, zodat het aandeel van de vaste of gegarandeerde component in 

het totale beloningspakket groot genoeg is om te vermijden dat medewerkers al te zeer van de 

variabele component afhankelijk zijn, en om de onderneming in staat te stellen een volledig flexibel 

bonusbeleid te voeren, inclusief de mogelijkheid om geen variabele component uit te betalen; 

(b) wanneer de variabele beloning prestatiegerelateerd is, is het totale bedrag van de variabele 

beloning gebaseerd op een combinatie van de beoordeling van de prestaties van de betrokken 

persoon, het betrokken bedrijfsonderdeel en de totale resultaten van de onderneming of van de 

groep waartoe de onderneming behoort; 

(c) de betaling van een aanzienlijk deel van de variabele beloningscomponent, ongeacht de vorm 

waarin deze dient te worden betaald, omvat een flexibele, uitgestelde component die rekening 

houdt met de aard en tijdshorizon van het bedrijf van de onderneming: de duur van de uitstelperiode 

is niet korter dan drie jaar en de periode wordt vastgesteld in overeenstemming met de aard van het 

bedrijf, de daaraan verbonden risico's en de werkzaamheden van de werknemers in kwestie; 

(d) bij de beoordeling van persoonlijke prestaties worden financiële en ook niet-financiële criteria 

gehanteerd; 

(e) bij de beoordeling van prestaties, als grondslag voor de variabele beloning, wordt een 

neerwaartse correctie aangebracht voor de blootstelling aan actuele en toekomstige risico's en 

wordt rekening gehouden met het risicoprofiel van de onderneming en de kapitaalkosten; 

(f) ontslagvergoedingen hangen samen met de tijdens de gehele periode van actieve dienst 

gerealiseerde prestaties en zijn zodanig vormgegeven dat falen niet wordt beloond; 

(g) van personen voor wie het beloningsbeleid geldt, wordt de toezegging verlangd dat zij geen 

gebruik zullen maken van persoonlijke hedgingstrategieën of een aan beloning of aansprakelijkheid 

gekoppelde verzekering die de risicobeheersingseffecten die in hun beloningsregelingen zijn ingebed, 

zouden ondermijnen; 

(h) het variabele deel van de beloning van medewerkers die bij de in de artikelen 269 tot en met 272 

bedoelde functies (risicomanagement, compliance, interne audit en actuariële) betrokken zijn, staat 

los van de prestaties van de bedrijfsonderdelen en -gebieden waarop zij controle uitoefenen. 

3. Het beloningsbeleid is zodanig ontworpen dat rekening wordt gehouden met de interne 

organisatie van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming en met de aard, omvang en 

complexiteit van de risico's die aan haar bedrijf verbonden zijn. 

 

 

 

 

 

 



EIOPA richtsnoeren (EIOPA-BoS-14/253) 

Afdeling 2: Beloning  

Richtsnoer 9 - Toepassingsgebied van het beloningsbeleid  

1.38 De onderneming moet in haar beloningsbeleid in ieder geval waarborgen dat:  

a) de toekenning van beloningen het vermogen van de onderneming om een toereikende 

kapitaalbasis in stand te houden, niet in gevaar brengt;  

b) beloningsovereenkomsten met dienstverleners niet in de hand werken dat risico's worden 

genomen die excessief zijn met het oog op de risicomanagementstrategie van de onderneming.  

1.39 De deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de 

gemengde financiële holding moeten voor de hele groep een beloningsbeleid vaststellen en dit voor 

de hele groep ten uitvoer leggen. Dit beleid moet rekening houden met de complexiteit en 

structuren van de groep teneinde voor de hele groep een consistent beleid vast te stellen, te 

ontwikkelen en ten uitvoer te leggen dat in overeenstemming is met de 

risicomanagementstrategieën van de groep. Het beleid moet worden toegepast op alle relevante 

personen op groepsniveau en op het niveau van individuele entiteiten.  

1.40 De deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de 

gemengde financiële holding moeten hetvolgende waarborgen:  

a) een algehele consistentie van het beloningsbeleid van de groep, door ervoor te zorgen dat dit 

voldoet aan de wettelijke vereisten van ondernemingen die deel uitmaken van de groep en door toe 

te zien op de juiste toepassing daarvan;  

b) dat alle ondernemingen die tot de groep behoren, voldoen aan de vereisten met betrekking tot 

beloningen;  

c) dat materiële risico's op groepsniveau die in verband staan met beloningskwesties in de 

groepsentiteiten worden beheerd.  

Richtsnoer 10 - Remuneratiecommissie  

1.41 De onderneming moet ervoor zorgen dat de remuneratiecommissie zodanig is samengesteld dat 

zij in staat is zich een competent en onafhankelijk oordeel te vormen over het beloningsbeleid en het 

toezicht daarop. Als er geen remuneratiecommissie wordt ingesteld, neemt het AMSB de taken op 

zich die anders zouden zijn toegewezen aan een remuneratiecommissie en zulks op een manier die 

belangenconflicten vermijdt.  

 

 

 

 

 

 

 



Wft 

Hoofdstuk 1.7. Beloningsbeleid 

Afdeling 1.7.1. Definities en reikwijdte 

Artikel 1:111  

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

variabele beloning: het deel van de totale beloning dat geen vaste beloning is; 

vaste beloning: het deel van de totale beloning dat bestaat uit onvoorwaardelijke financiële 

of niet-financiële voordelen zoals uitgewerkt in het beloningsbeleid van de onderneming of 

in overeenkomsten ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor de 

onderneming. 

 

Artikel 1:112  

1. De afdelingen 1.7.2 en 1.7.3 zijn van toepassing op financiële ondernemingen waarop artikel 

3:17, 4:14 of 4:15 van toepassing is. 

2. De afdelingen 1.7.4 tot en met 1.7.6 zijn van toepassing op financiële ondernemingen met 

zetel in Nederland en financiële ondernemingen die ingevolge het deel Markttoegang 

financiële ondernemingen vergunningplichtig zijn voor activiteiten van een bijkantoor in 

Nederland. 

 

Artikel 1:113  

1. Een financiële onderneming met zetel in Nederland draagt er zorg voor dat de in de 

afdelingen 1.7.4 tot en met 1.7.6 opgenomen regels ook door haar dochterondernemingen 

worden toegepast. 

2. Een financiële onderneming met zetel in Nederland waarop artikel 3:17, 4:14 of 4:15 van 

toepassing is draagt er tevens zorg voor dat haar dochterondernemingen een 

beloningsbeleid voeren dat in overeenstemming is met de eisen van afdeling 1.7.2. Afdeling 

1.7.3 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat aan de in die afdeling 

geregelde openbaarmakings- en informatieverplichtingen zowel door de financiële 

onderneming als door de dochteronderneming uitvoering mag worden gegeven. 

 

Artikel 1:114  

1. Indien een financiële onderneming met zetel in Nederland behoort tot een groep als bedoeld 

in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de aan het hoofd van die groep 

staande groepsmaatschappij haar zetel eveneens in Nederland heeft, draagt de aan het 

hoofd van de groep staande groepsmaatschappij er zorg voor dat de in de afdelingen 1.7.4 

tot en met 1.7.6 opgenomen regels door alle tot de groep behorende rechtspersonen en 

vennootschappen worden toegepast. 

2. De aan het hoofd van de groep staande groepsmaatschappij draagt er tevens zorg voor dat 

alle tot de groep behorende rechtspersonen en vennootschappen een beloningsbeleid 

voeren dat in overeenstemming is met de eisen die ingevolge afdeling 1.7.2 aan het 

beloningsbeleid van de tot de groep behorende financiële ondernemingen worden gesteld. 

Afdeling 1.7.3 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat aan de in die 

afdeling geregelde openbaarmakings- en informatieverplichtingen zowel door de aan het 

hoofd van de groep staande groepsmaatschappij als door de afzonderlijke tot de groep 

behorende rechtspersonen en vennootschappen uitvoering mag worden gegeven. 



3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing, indien de hoofdactiviteiten van de groep 

niet bestaan uit het aanbieden van financiële producten of het verlenen van financiële 

diensten. 

Artikel 1:115  

1. Het toezicht op de aan het hoofd van een groep als bedoeld in artikel 1:114 staande 

groepsmaatschappij wordt uitgeoefend door de toezichthouder die vergunning heeft 

verleend aan de in artikel 1:114, eerste lid, bedoelde financiële onderneming. 

2. Indien door beide toezichthouders vergunningen zijn verleend aan tot de groep behorende 

financiële ondernemingen, wordt het in het eerste lid bedoelde toezicht uitgeoefend door 

de, gelet op de hoofdactiviteiten van de tot de groep behorende financiële ondernemingen 

met zetel in Nederland, meest betrokken toezichthouder. 

 

Artikel 1:116  

1. Een financiële onderneming of de aan het hoofd van een groep als bedoeld in artikel 1:114 

staande groepsmaatschappij draagt er zorg voor dat geen gebruik wordt gemaakt van 

constructies of methoden die het ontwijken van de in dit hoofdstuk opgenomen eisen 

mogelijk maken. 

2. Een financiële onderneming of de aan het hoofd van een groep als bedoeld in artikel 1:114 

staande groepsmaatschappij draagt er zorg voor dat personen werkzaam onder haar 

verantwoordelijkheid van derden geen financiële of niet-financiële voordelen ontvangen die 

het door de onderneming vastgestelde passende niveau overschrijden. 

3. In afwijking van artikel 1:23 zijn rechtshandelingen in strijd met de bij of krachtens de 

artikelen 1:121, eerste tot en met zesde lid, 1:122, 1:124, 1:125, 1:127, tweede en derde lid 

of 1:128, eerste lid, gestelde regels, nietig. 

Afdeling 1.7.2. Beheerst beloningsbeleid 

Artikel 1:117  

1. Een financiële onderneming waarop artikel 3:17, 4:14 of 4:15 van toepassing is, voert als 

onderdeel van de in die artikelen bedoelde beheerste bedrijfsvoering een beheerst 

beloningsbeleid, dat schriftelijk wordt vastgelegd. 

2. Het beloningsbeleid is afgestemd op de omvang en organisatie van de onderneming en op de 

aard, reikwijdte en complexiteit van haar activiteiten. 

3. De onderneming beschikt over procedures en maatregelen ter implementatie, uitvoering en 

instandhouding van het beloningsbeleid. 

4. De toezichthouder kan nadere regels stellen met betrekking tot: 

a. de wijze waarop het beloningsbeleid wordt opgesteld en vastgesteld of goedgekeurd, 

uitgevoerd, geëvalueerd en aangepast; 

b. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan beloningscomponenten en beloningsstructuren 

en de wijze waarop de risico’s die uit het beleid en de uitvoering daarvan voortvloeien, 

worden beheerst. 

 

Artikel 1:118  

1. Het beloningsbeleid van een financiële onderneming waarop artikel 3:17 van toepassing is, 

omschrijft de beloningscomponenten en beloningsstructuren die ertoe zouden kunnen 

bijdragen dat de onderneming meer risico’s neemt dan voor haar aanvaardbaar is, alsmede 

de te volgen procedures en maatregelen die dergelijke beloningscomponenten en 

beloningsstructuren voorkomen en beheersen. Het beloningsbeleid strookt met de 



bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de waarden en de langetermijnbelangen van de 

onderneming en is in overeenstemming met, en draagt bij aan een degelijk en doeltreffend 

risicobeheer. 

2. Het beloningsbeleid omvat ten minste de volgende elementen: 

a. de binnen de onderneming geldende passende verhoudingen tussen de vaste en variabele 

beloning; 

b. de verhouding tussen de toegekende en uitgekeerde variabele beloning; 

c. de samenstelling van de variabele beloning; 

d. de criteria en prestaties waar de variabele beloning op wordt gebaseerd, waaronder de 

prestaties van een natuurlijk persoon werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, het 

bedrijfsonderdeel en de onderneming. 

3. Bij de beoordeling van de in het tweede lid, onderdeel d, bedoelde prestaties worden zowel 

financiële als niet-financiële criteria gehanteerd. De variabele beloning wordt voor ten 

minste 50% gebaseerd op niet-financiële criteria. 

 

Artikel 1:119  

1. Het beloningsbeleid van een financiële onderneming waarop artikel 4:14 of 4:15 van 

toepassing is, omschrijft onder verwijzing naar de specifieke financiële diensten of andere 

activiteiten die door of in naam van de onderneming worden verleend of verricht, de 

beloningscomponenten en beloningsstructuren die kunnen leiden tot het risico van 

onzorgvuldige behandeling van consumenten, cliënten of deelnemers, alsmede de te volgen 

procedures en maatregelen die dat risico voorkomen en beheersen. Het beloningsbeleid is 

erop gericht te voorkomen dat consumenten, cliënten of deelnemers onzorgvuldig worden 

behandeld. 

2. Artikel 1:118, tweede lid, aanhef en onderdelen a, c en d, en derde lid, zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

Afdeling 1.7.3. Publicatie- en informatieverplichtingen 

Artikel 1:120  

1.  Een financiële onderneming waarop artikel 1:117 van toepassing is, neemt, indien zij 

verplicht is een bestuursverslag op te stellen, in haar bestuursverslag een beschrijving op van 

haar beloningsbeleid. Indien zij over een website beschikt, maakt zij deze beschrijving ook op 

haar website openbaar. 

2. In de beschrijving neemt de onderneming eveneens op: 

a. hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame natuurlijke personen een totale 

jaarlijkse beloning van 1 miljoen euro of meer ontvangen, alsmede het bedrijfsonderdeel 

waar zij in hoofdzaak werkzaamheden voor verrichten; 

b. het jaarlijks aan natuurlijke personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid 

uitgekeerde bedrag aan variabele beloningen. 

3. De toezichthouder kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van 

openbaarmaking van het beloningsbeleid. 

4. Een financiële onderneming die artikel 1:121, derde of vierde lid toepast, en bank of 

verzekeraar is, verstrekt jaarlijks aan de toezichthouder informatie over de wijze van 

toepassing van artikel 1:121 door de financiële onderneming. De toezichthouder kan nadere 

regels stellen met betrekking tot de te verstrekken informatie ingevolge de eerste volzin. 

 

Afdeling 1.7.4. Maximale variabele beloning 



Artikel 1:121  

1. De variabele beloning die een financiële onderneming met zetel in Nederland toekent aan 

een natuurlijk persoon werkzaam onder haar verantwoordelijkheid, bedraagt ten hoogste 

20% van de vaste beloning van die persoon op jaarbasis. 

2. 2. In afwijking van het eerste lid kan een financiële onderneming aan een natuurlijk persoon 

werkzaam onder haar verantwoordelijkheid, die in hoofdzaak werkzaamheden binnen 

Nederland verricht en wiens beloning niet of niet uitsluitend volgt uit een collectieve 

arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op de collectieve 

arbeidsovereenkomst, een variabele beloning toekennen die hoger is dan het in het eerste 

lid bedoelde percentage, mits: 

a. het gemiddelde van de verhoudingen tussen de vaste en variabele beloningen van alle 

onder verantwoordelijkheid van de onderneming werkzame personen die in hoofdzaak 

werkzaamheden binnen Nederland verrichten en wier beloning niet uitsluitend uit een 

collectieve arbeidsovereenkomst als hiervoor omschreven volgt, niet meer dan 20% 

bedraagt; en 

b. de in de aanhef bedoelde variabele beloning niet meer dan 100% bedraagt van de vaste 

beloning op jaarbasis. 

3. In afwijking van het eerste lid bedraagt de variabele beloning van een natuurlijk persoon 

werkzaam onder verantwoordelijkheid van de onderneming ten hoogste het percentage 

bedoeld in artikel 94, eerste lid, onderdeel g, onder i, eerste volzin, van de richtlijn 

kapitaalvereisten, indien deze persoon zijn werkzaamheden in hoofdzaak uitoefent in een 

andere staat. 

4. In afwijking van het eerste lid kunnen aandeelhouders, eigenaren of leden van de financiële 

onderneming in overeenstemming met de procedure, bedoeld in artikel 94, eerste lid, 

onderdeel g, onder ii, van de richtlijn kapitaalvereisten, goedkeuren dat de variabele 

beloning van een natuurlijk persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van de 

onderneming ten hoogste het percentage bedoeld in artikel 94, eerste lid, onderdeel g, 

onder ii, van de richtlijn kapitaalvereisten bedraagt, indien deze persoon zijn 

werkzaamheden in hoofdzaak uitoefent in een staat die geen lidstaat is. 

5. Indien over een periode van vijf aaneengesloten kalenderjaren ten minste 75% van alle 

onder de verantwoordelijkheid van de tot een groep als bedoeld in artikel 1:114 behorende 

rechtspersonen en vennootschappen werkzame natuurlijke personen gedurende ten minste 

drie van die vijf jaren in hoofdzaak werkzaam waren buiten Nederland, bedraagt in afwijking 

van het eerste lid de variabele beloning van een natuurlijke persoon werkzaam onder 

verantwoordelijkheid van de aan het hoofd van die groep staande groepsmaatschappij ten 

hoogste het percentage, bedoeld in artikel 94, eerste lid, onderdeel g, onder i, eerste volzin, 

van de richtlijn kapitaalvereisten. 

6. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen 

bijkantoren van financiële ondernemingen met zetel in een andere staat, niet zijnde een 

financiële onderneming waarop de artikelen 92 tot en met 96 van de richtlijn 

kapitaalvereisten van toepassing zijn. Het toezicht op het bijkantoor dat geen ingevolge het 

deel Markttoegang financiële ondernemingen vergunningplichtige activiteiten verricht, 

wordt uitgeoefend door de toezichthouder die, indien de onderneming haar zetel in 

Nederland had gehad, op grond van het Deel Markttoegang tot vergunningverlening bevoegd 

zou zijn geweest. 

7. Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. beheerders van beleggingsinstellingen; 

b. beheerders van icbe’s; en 



c. beleggingsondernemingen die uitsluitend voor eigen rekening handelen met eigen 

middelen en kapitaal, geen externe cliënten hebben en plaatselijke onderneming zijn. 

 

Artikel 1:122  

1. Een financiële onderneming kan, in afwijking van artikel 1:121, eerste lid, aan een onder haar 

verantwoordelijkheid werkzame natuurlijk persoon een variabele beloning toekennen die 

hoger is dan het in dat artikel bedoelde percentage, indien: 

a. de variabele beloning noodzakelijk is in verband met een duurzame organisatiewijziging 

van de onderneming; 

b. de variabele beloning uitsluitend strekt tot het behouden van de in de aanhef bedoelde 

persoon voor de onderneming; 

c. de variabele beloning niet tot gevolg heeft dat de som van variabele beloningen de 

percentages bedoeld in artikel 94, eerste lid, onderdeel g, onder i, eerste volzin en onder ii 

van de richtlijn kapitaalvereisten overschrijdt; en 

d. de toezichthouder schriftelijk heeft ingestemd met de toekenning van de variabele 

beloning. 

2. Op de aanvraag om instemming, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt door de 

toezichthouder binnen zes weken beslist. 

Artikel 1:123  

Artikel 1:121 is tot en met 31 december 2015 niet van toepassing op de toekenning van 

variabele beloningen die voortvloeien uit een door een financiële onderneming 

voorafgaande aan 1 januari 2015 aangegane verplichting. 

 

Afdeling 1.7.5. Verbod op gegarandeerde variabele beloningen 

 

Artikel 1:124  

1. Een financiële onderneming kent aan natuurlijke personen werkzaam onder haar 

verantwoordelijkheid geen gegarandeerde variabele beloningen toe. 

2. In afwijking van het eerste lid kan een financiële onderneming aan een natuurlijk persoon 

werkzaam onder haar verantwoordelijkheid een gegarandeerde variabele beloning 

toekennen, indien: 

a. de gegarandeerde variabele beloning van die persoon betrekking heeft op het aanvangen 

van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de onderneming; 

b. die persoon op het moment van toekenning niet langer dan één jaar werkzaam is onder 

verantwoordelijkheid van de onderneming; en 

c. de onderneming over een gezond toetsingsvermogen, gezonde solvabiliteitsmarge of 

gezond eigen vermogen beschikt. 

 

Afdeling 1.7.6. Maximale vertrekvergoeding 

 

Artikel 1:125  

1. Een financiële onderneming keert aan een natuurlijk persoon werkzaam onder haar 

verantwoordelijkheid geen vertrekvergoeding uit, indien sprake is van: 

a. voortijdige beëindiging van de arbeidsrelatie op initiatief van de in de aanhef bedoelde 

natuurlijk persoon, tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 

werkgever; 



b. ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de vervulling van zijn functie door de in de 

aanhef bedoelde natuurlijk persoon; of 

c. falen van de onderneming, indien de in de aanhef bedoelde natuurlijke persoon het 

dagelijks beleid van de onderneming bepaalt. 

2. De onderneming keert aan een persoon die het dagelijks beleid van de onderneming bepaalt 

geen vertrekvergoeding uit die meer dan 100% bedraagt van de vaste beloning op jaarbasis. 

3. Het tweede lid is tot en met 1 juli 2015 niet van toepassing op aan personen die het dagelijks 

beleid van de onderneming bepalen, niet zijnde bestuurders van een bank of verzekeraar, uit 

te keren vertrekvergoedingen die voortvloeien uit een door de onderneming voorafgaande 

aan 1 januari 2015 aangegane verplichting. 

Afdeling 1.7.7. Terugvordering en aanpassing van variabele beloningen 

Artikel 1:126  

1. De bevoegdheden van artikel 135, zesde en achtste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek gelden, voor zover niet reeds op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van 

toepassing, tevens voor: 

a. financiële ondernemingen met zetel in Nederland; 

b. dochterondernemingen als bedoeld in artikel 1:113; 

c. de tot een groep waarop artikel 1:114, eerste lid, van toepassing is behorende 

rechtspersonen en vennootschappen. 

2. In aanvulling op artikel 135, zesde en achtste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn 

de in dat artikel bedoelde bevoegdheden van overeenkomstige toepassing op alle natuurlijke 

personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van: 

a. financiële ondernemingen met zetel in Nederland; 

b. dochterondernemingen als bedoeld in artikel 1:113; 

c. tot een groep waarop artikel 1:114, eerste lid, van toepassing is behorende rechtspersonen 

en vennootschappen. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden komen, voor zover door artikel 135, 

zesde en achtste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet in een 

bevoegdheidstoedeling is voorzien, toe aan het orgaan dat of degene die binnen een in het 

eerste lid bedoelde onderneming, rechtspersoon of vennootschap de beloning vaststelt. 

Artikel 1:127  

1. Een financiële onderneming met zetel in Nederland beschikt over procedures en criteria 

betreffende de toepassing van de in artikel 1:126 en het tweede en derde lid van dit artikel 

bedoelde bevoegdheden. 

2. In aanvulling op artikel 135, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verlaagt de 

financiële onderneming de hoogte van een aan een natuurlijk persoon werkzaam onder haar 

verantwoordelijkheid toegekende variabele beloning in ieder geval, indien: 

a. de persoon niet heeft voldaan aan passende normen inzake bekwaamheid en correct 

gedrag; of 

b. de persoon verantwoordelijk was voor gedragingen die ertoe hebben geleid dat de 

financiële positie van de onderneming aanmerkelijk is verslechterd. 

3. In aanvulling op artikel 135, achtste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vordert een 

financiële onderneming een aan een natuurlijk persoon werkzaam onder haar 

verantwoordelijkheid uitgekeerde variabele beloning in ieder geval terug, indien die persoon: 

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



b. verantwoordelijk was voor gedragingen die ertoe hebben geleid dat de positie van de 

onderneming aanmerkelijk is verslechterd. 

4. Het eerste tot en met derde lid is van overeenkomstige toepassing op: 

a. dochterondernemingen als bedoeld in artikel 1:113; 

b. de tot een groep waarop artikel 1:114, eerste lid, van toepassing is behorende 

rechtspersonen en vennootschappen. 

5. De in artikel 1:113, eerste lid, bedoelde financiële onderneming of de aan het hoofd van een 

groep als bedoeld in artikel 1:114, eerste lid, staande groepsmaatschappij draagt zorg voor 

de naleving van de ingevolge het vierde lid op dochterondernemingen, onderscheidenlijk de 

tot een groep behorende rechtspersonen of vennootschappen, rustende verplichtingen. 

 

Afdeling 1.7.8. Verbod op variabele beloning bij staatssteun 

 

Artikel 1:128  

1. Indien een financiële onderneming in verband met de stabiliteit van het financiële stelsel 

steun geniet of heeft genoten in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, worden de door die onderneming aan 

personen die haar dagelijks beleid bepalen en aan personen die een leidinggevende functie 

vervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en verantwoordelijk zijn 

voor natuurlijke personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming 

wezenlijk kunnen beïnvloeden over de periode, waarin steun wordt of is genoten, toe te 

kennen of uit te keren beloningen, alsmede de door die onderneming aan personen die haar 

dagelijks beleid bepalen en aan personen die een leidinggevende functie vervullen direct 

onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en verantwoordelijk zijn voor natuurlijke 

personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen 

beïnvloeden over de periode, voorafgaande aan de steunverlening, toe te kennen of uit te 

keren beloningen, voor zover die beloningen op het tijdstip dat de steunverlening aanving 

nog niet waren toegekend of uitgekeerd, van rechtswege: 

a. op een waarde van € 0 gesteld, voor zover het betreft variabele beloningen; en 

b. op de waarde gesteld die zij hadden op het moment, onmiddellijk voorafgaand aan het van 

kracht worden van de steunmaatregel, voor zover het betreft vaste beloningen. 

2. Een financiële onderneming kent geen beloningen toe en keert geen beloningen uit in strijd 

met het eerste lid. 

3. Het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van 

de onderneming, ziet toe op de naleving van het tweede lid. 

4. Indien de steun is verleend aan een groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek of een tot zodanige groep behorende rechtspersoon of vennootschap, 

wordt de aan het hoofd van die groep staande groepsmaatschappij voor de toepassing van 

het eerste tot en met derde lid aangemerkt als de in die leden bedoelde financiële 

onderneming en gelden die leden tevens voor de tot die groep behorende banken en 

verzekeraars met zetel in Nederland. 

5. Indien de aan het hoofd van een groep als bedoeld in het vierde lid staande 

groepsmaatschappij haar zetel buiten Nederland heeft, wordt in afwijking van het vierde lid 

de binnen de groep hiërarchisch hoogste groepsmaatschappij met zetel in Nederland 

aangemerkt als de in het eerste tot en met derde lid bedoelde financiële onderneming. 

 

Artikel 1:129  



1. Met steun aan een financiële onderneming wordt voor de toepassing van artikel 1:128 

gelijkgesteld: 

a. een deelneming van de Staat der Nederlanden in verband met de stabiliteit van het 

financiële stelsel in die onderneming, of: 

b. indien de onderneming deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek: een deelneming van de Staat der Nederlanden in verband met 

de stabiliteit van het financiële stelsel in een andere tot die groep behorende 

groepsmaatschappij. 

2. De gelijkstelling, bedoeld in het eerste lid, eindigt zodra de Staat der Nederlanden geen 

aandelen van de onderneming meer bezit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q&A DNB 

Nadere interpretatie van de uitzondering op het bonusplafond van 20% voor de moedermaatschappij 

van een groep, 3 maart 2017 

Vraag: 

Onder welke voorwaarden valt een moedermaatschappij van een groep niet onder het bonusplafond 

van 20%? (artikel 1:121, lid vijf, Wft). 

Antwoord: 

In artikel 1:121 is het Nederlandse bonusplafond voor de financiële sector geregeld. De hoofdregel 

van het bonusplafond is in het eerste lid opgenomen. Een financiële onderneming mag aan 

natuurlijke personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid geen variabele beloningen 

toekennen die meer bedragen dan 20% van de vaste beloning op jaarbasis. Dit bonusplafond is van 

toepassing op alle werknemers van de onderneming en niet alleen op ‘identified staff’. 

Het vijfde lid voorziet in een uitzondering op deze hoofdregel voor in Nederland gevestigde 

moedermaatschappijen van internationale groepen. Op deze moedermaatschappijen kan een 

bonusplafond van 100% van toepassing zijn. Artikel 1:121, vijfde lid, Wft bepaalt dat personen die 

werken voor de moedermaatschappij in Nederland van dit afwijkende bonusplafond gebruik mogen 

maken indien:  

 ten minste 75% van het totaal aantal werknemers vallend onder de verantwoordelijkheid van 

de groep; 

 in de afgelopen vijf jaar; 

 gedurende ten minste drie jaar voor ten minste 50% van hun tijd in het buitenland werkzaam 

is geweest. 

De volgende punten verdienen nadere toelichting: 

 Dient de moedermaatschappij in NL de hoogste entiteit van de wereldwijde groep te zijn? 

Nee. Van belang is dat er in de groepsstructuur binnen de Europese Economische Ruimte 

geen hogere moedermaatschappij is boven de Nederlandse moedermaatschappij. De 

Nederlandse moedermaatschappij hoeft dus niet de hoogste maatschappij wereldwijd te 

zijn, zolang zij maar hoofd van de Europese groep is. 

 Dient de holding een vergunninghoudende entiteit te zijn? 

De aan het hoofd van de groep staande groepsonderneming hoeft zelf geen (Wft)vergunning 

te hebben als bijvoorbeeld bank of beleggingsonderneming, maar dat kan wel. 

 Wanneer vangt de vijfjaarsperiode aan?  

Deze vangt aan vijf jaar voorafgaand aan het moment dat de uitzondering wordt toegepast. 

Als in die vijf jaar ten minste drie jaar meer dan 75% van het totale personeel van de groep 

buiten Nederland werkt, kan de uitzondering worden toegepast. Een holding hoeft niet eerst 

minimaal drie jaar in Nederland te zijn gevestigd om van de uitzondering gebruik te maken. 

Tevens hoeven de drie jaar niet opeenvolgend te zijn.  


