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• Geen dienstbetrekking, deelname pensioen wordt wel mogelijk
Bestuur en
Toezicht

• Waarom pensioen voor een niet-werknemer?
• Deelname niet-werknemer toegestaan door Pensioenfonds?
• Doorsneepremie voor een (oudere) niet-werknemer?
• Solidariteit tussen werknemer en een niet-werknemer?
• Hoe verhoudt verzorgingsgedachte pensioen zich tot een niet-werknemer?
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•
Corporate
Governance
Code

•

Ingeval Opf of verzekeraar:
• verhoudt participatie aan de collectieve pensioenregeling zich tot de Code
omdat RvB met beslissing over collectieve regeling eigen (pensioen)
arbeidsvoorwaarden inkleedt?
Indien regeling niet-IFRS-proof is:
• verhoudt deelname RvB aan collectieve pensioenregeling zich tot de Code
omdat pensioen de beurskoers kan beïnvloeden?

• Pensioen over variabele beloningen: pensioenopbouw terugdraaien indien
zich claw back bonus voordoet?

• In geval van DB-regeling moet in overzicht bezoldigingsbeleid waardering van
in het jaar toegekende pensioenrecht plaatsvinden volgens normen
jaarverslaggeving

• In alle gevallen moeten in overzicht bezoldigingsbeleid geldende regelingen
en gepaard gaande financieringskosten worden vermeld
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Remuneratie
Beleid

•

Wil het RvB-lid een pensioenregeling?

•

Wil het RvB-lid deze pensioenregeling?

• Past de meest paternalistische arbeidsvoorwaarde bij RvB?
• Welk (positief of negatief) signaal wordt er afgegeven als er geen, een
andere of betere pensioenregeling voor RvB geldt?

• Hoe is uniformiteit in bestuurderspensioen te realiseren gegeven
verschillende wensen en nationaliteiten en welke risico’s zijn er bij gebrek
aan uniformiteit?

• Zijn vaste en variabele bezoldiging niet voldoende?
• Ongelijke pensioenpremies zijn actuarieel gezien gelijk, rekenkundig niet. Is
dat passend voor bestuurders, als er leeftijdsverschil is?
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• Kan het RvB-lid zich als evenwichtige belangenbehartiging voor werknemers,
Pension
(Fund)
Governance

slapers, gepensioneerden en werkgever opstellen (principe A5)?

• Zullen overige bestuursleden RvB-lid wegstemmen als hij/zij niet functioneert
(principe A14)?

• Anders gezegd:
• moet het fonds toestaan dat RvB-lid deel uitmaakt van het fondsbestuur
• zonder zijn deelname aan de regeling van het fonds
• met zijn deelname aan de regeling van het fonds
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• De pensioenrichtleeftijd stijgt in 2014 naar 67, waardoor fiscale ruimte met
Fiscaliteit

5% daalt. Per 5 jaar stijgt de pensioenleeftijd in beginsel met 1 jaar
• Wordt er (steeds) gecompenseerd en aangepast?

• Aan pensioen van 100k heeft een belastingplichtige (fiscaal gezien) genoeg
om aftrekmogelijkheden tegen 52% te benutten

• Fiscaal voordeel van pensioenuitkering boven 100k is in beginsel alleen
vermijden vermogensrendementsheffing

• Met pensioen is successieplanning erg lastig en afkoop onmogelijk
• Pensioen moet levenslang duren, uitkering kan alleen in hoogte beperkt naar
voren worden gehaald

• Pensioen in internationale situaties is complex en soms niet goed te regelen
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• Premie blijft gelijk; koppeling aan rendement(sverwachting) en
Pensioen
Akkoord

levensduur(verwachting) zorgt ervoor dat pensioen daalt (of stijgt) ten
opzichte van verwacht pensioen; weinig verschil met (beschikbare)
premieovereenkomst

• Risico voor jongeren / werkenden dat er bij tegenvallende rendementen
minder is dan er voor ouderen / gepensioneerden was

• Pensioen(fondsen)akkoord uitermate lastig te administreren en
communiceren, kostenverhogingen, toename inefficiëntie

• Pensioenakkoord is niet verplichtend en is in varianten toepasbaar
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Pensioen RvB
De premie en het pensioen uit elkaar halen?
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Voordelen toeslag / vrijwillige deelname pensioenregeling
Voor de onderneming / remuneratiecommissie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoud en transparantie in alle opzichten
Onafhankelijkheid RvB ten opzichte regeling werknemers
Onderscheid tussen werknemers en bestuurder/opdrachtnemers
Afwezigheid van solidariteit tussen werknemers en bestuurder/opdrachtnemers
Geen onderscheid tussen zittende bestuurders (pre Bestuur en Toezicht) en nieuwe bestuurders/opdrachtnemers
IFRS-proof zijn van de pensioenregeling
Geen last van Pensioenakkoord, afstempelen, invaren, etc.
Nooit hoeven wijzigen van de pensioenovereenkomst
Aanpassing van hoogte toelage is simpel en gevolgen zijn simpel te overzien

Nadeel is verhoogde zorgplicht werkgever:
• Afstandsverklaringen, procedure en communicatie daaromtrent gedegen vorm geven
• Geen keuzes maken die niet mogelijk (blijken te) zijn en/of (later) nadeel kunnen opleveren
• (adviseur van) de werkgever heeft centrale rol, niet (adviseur van) het RvB-lid
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Voordelen toeslag / vrijwillige deelname pensioenregeling
Voor bestuurslid / opdrachtnemer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen paternalisme
Afzien is mogelijk; ook facultatieve deelname partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen?
Eenvoudige regeling: beleggingssaldo en geprojecteerd pensioen op basis van 4% rendement
Maximale premie mag op basis van 3% verwacht rendement
Gelijke beloning tussen bestuurders
Vanaf de start interesse in het eigen pensioen
Flexibiliteit en keuzemogelijkheden
Altijd waardeoverdracht mogelijk
Een hogere pensioengrondslag
Kosten zijn niet hoger dan die van een complexe collectieve regeling
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Pensioen RvB
Keuzemogelijkheden resulteren in interesse voor en inzicht in eigen vermogenssituatie
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En ons eigen pensioen?
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