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Het remuneratierapport behandelt de beloning van de Directie en de vergoeding
van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank N.V. over het jaar 2016.
Voor meer informatie over het beloningsbeleid van de Volksbank verwijzen we
naar het onderwerp ‘Corporate Governance’ op de website www.deVolksbank.nl.
Dit remuneratierapport is als volgt opgebouwd:
1. Uitgangspunten
2. Beloningsbeleid van de Directie
3. Feitelijke beloning van de Directie
4. Beleid vergoeding Raad van Commissarissen
5. Feitelijke vergoeding Raad van Commissarissen
6. Toezicht op beloning
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Het beloningsbeleid is de afgelopen jaren steeds meer in lijn gebracht met de bank
die we willen zijn. Bankieren met de menselijke maat vraagt om een
beloningsbeleid dat daarbij past.
Het beloningsbeleid van de Volksbank is gebaseerd op ons manifest, onze ambitie
van gedeelde waarde , ons profiel van een maatschappelijke bank en het lage
risicoprofiel van de bank. Dat betekent dat we:
• doelen stellen die gericht zijn op het creëren van gedeelde waarde voor alle
stakeholders;
• beloningsrisico’s in kaart brengen en die beheersen en beperken;
• geen variabele beloningen hebben voor de RvC en Directie;
• een beloningsbeleid hanteren waarbij de vergoeding van de RvC en de beloning
van de Directie lager liggen dan de mediaan van de benchmarkgroepen;
• aandacht hebben voor de interne beloningsverhoudingen (de
meestverdienende medewerker verdient maximaal tien keer zoveel als het
gemiddelde binnen de bank).
1
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Het beloningsbeleid voldoet aan de relevante juridische vereisten zoals
weergegeven in onder andere de Nederlandse Corporate Governance Code, de
Code Banken, de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Wet
beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) die per 7 februari 2015 van
kracht is.
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Onder gedeelde waarde verstaan we dat de Volksbank de belangen van klanten,
maatschappij, medewerkers en aandeelhouder(s) als geheel dient.
De actuele beloningsverhoudingen zijn opgenomen onder ‘’Feitelijke beloning van de
Directie over 2016’’
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Beloningselementen

Bij een nieuwe indiensttreding krijgt het directielid een overeenkomst van
opdracht voor vier jaar met de Volksbank.
De beloning van de leden van de Directie (inclusief voorzitter) bestaat uit de
volgende elementen:
• Vast jaarinkomen;
• Pensioenbijdrage;
• Overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals verzekeringen, salaristoeslag als
compensatie voor het wegvallen van de pensioenopbouw boven de € 101.519
en leaseauto.

Vast jaarinkomen

Het vaste inkomen van de voorzitter van de Directie is per 1 april 2016 vastgesteld
op € 400.950. Het vaste inkomen van de overige directieleden is afhankelijk van
hun positie in de salarisschaal. Het maximum van de salarisschaal is per 1 april
2016 € 328.222.
Leden van de Directie hebben geen recht op een verhoging van het vaste
jaarinkomen (met uitzondering van collectieve loonsverhogingen) zolang de
Volksbank valt onder de werking van het bonusverbod als bedoeld in de Wet
beloningsbeleid financiële ondernemingen.

Arbeidsmarktvergelijking

Elke twee jaar laat de Volksbank de beloning van de Directie afzetten tegen
vergelijkbare functies in de markt. Deze arbeidsmarktvergelijking heeft in mei 2015
voor het laatst plaatsgevonden ten opzichte van:
1. De financiële referentiegroep: bestaande uit financiële instellingen die actief
zijn in Nederland of de statutaire zetel in Nederland gevestigd hebben. Gezien
de beperkte omvang van de Volksbank worden de 'grote' financiële
instellingen niet (maar onderdelen daarvan wel) in de analyse meegenomen.
2. De cross-industry referentiegroep: bestaande uit (een selectie van)
ondernemingen zoals opgenomen in de AMX en AMCX index per mei 2015.

Beloningsbeleid de Volksbank afgezet tegen de benchmark

in duizenden euro's

Mediaan
Beloningsbeleid
Mediaan
crossde
financiële industry
Volksbank referentiegroep
referentiegroep

VOORZITTER VAN DE DIRECTIE
Vast
Variabele kort en lang
Totaal vast + variabel kort en lang

401
-401

540
110
650

455
340
795

LID VAN DE DIRECTIE
Vast1
Variabel kort en lang
Totaal vast + variabele kort en lang

328
-328

380
75
455

330
200
530

1 Voor de Volksbank is bij de vergelijking voor het vaste salaris uitgegaan van het schaalmaximum van € 328.222. De
salarissen van de leden van de Directie liggen nog onder het schaalmaximum.

Uit de arbeidsmarktvergelijking blijkt dat het beloningsbeleid (en de feitelijke
beloning) voor alle leden van de Directie soberder is dan voorgeschreven in de
Code Banken (dat wil zeggen beneden de mediaan van vergelijkbare functies
binnen en buiten de financiële sector).

de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2016
Inleiding

7

Prestatiedoelstellingen

De RvC stelt de prestatiedoelstellingen vast voor de Directie. De
prestatiedoelstellingen zijn jaarlijkse doelstellingen die zijn afgeleid van de lange
termijn strategische doelen van de Volksbank en houden rekening met het
gewenste risicoprofiel.
Bij de vaststelling van de prestatiedoelstellingen worden de belangen van alle
stakeholders van de Volksbank in aanmerking genomen, waaronder klanten,
maatschappij, medewerkers en de aandeelhouder.
De prestatiedoelstellingen worden voorafgaand aan het jaar waarop ze betrekking
hebben door de controleafdelingen risk en compliance en de stafafdelingen
finance en HR&C gecontroleerd. De bevindingen worden gerapporteerd aan de
remuneratie en nominatie commissie (ReNomCo), waarna bijstelling van de
prestatiedoelstelling kan plaatsvinden.
Na afloop van elke prestatieperiode stelt de RvC de mate vast waarin de Directie
de prestatiedoelstellingen heeft gerealiseerd.
Op onderstaande thema's zijn de prestatiedoelstellingen 2016 van de Directie
gebaseerd.

Prestatiedoelstellingen Directie
Prestatiejaar 2016
Thema's
1 Netto compliant klantgroei
2 Klantbeleving
3 Medewerkersbetrokkenheid
4 Integrated Control Framework
5 Strategie van de Volksbank
6 Manifest
7 Balans tussen sparen/hypotheken

Weging
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
100%

Pensioenbijdrage

De Directie neemt deel aan dezelfde pensioenregeling als alle medewerkers van de
Volksbank, zoals vastgelegd in de cao van de Volksbank. De eigen bijdrage van
4,5% over de pensioengrondslag geldt ook voor de Directie. Er is geen sprake van
aanvullende pensioentoekenningen.

De pensioenopbouw voor het pensioengevend inkomen boven de € 101.519
(2016) is op grond van wetgeving vervallen. Voor iedere medewerker op wie dat
van toepassing is, inclusief de Directie, wordt dat gecompenseerd met een bruto
toeslag van 16,35% van het inkomen boven de € 101.519. De afspraak over deze
toeslag wordt eind 2017 geëvalueerd. In de tabel met de beloning van de Directie
maakt deze toeslag onderdeel uit van het element 'Overig'.

Overig

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met de secundaire
arbeidsvoorwaarden die gelden voor de medewerkers van de Volksbank.
Bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de Volksbank ontvangt het
lid van de Directie of de voorzitter van de Directie een vergoeding van maximaal
eenmaal het vaste jaarinkomen.
De Volksbank heeft in het verleden voor de Directie twee verzekeringen afgesloten,
een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. De
Volksbank betaalt de premies hiervoor. Nieuwe leden van de Directie komen hier
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niet voor in aanmerking. In de tabel met de beloning van de Directie maken deze
premies onderdeel uit van het element 'Overig'.

de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2016
Inleiding

9

Feitelijke beloning
van de Directie

10

de Volksbank N.V. Remuneratierapport 2016
Inleiding

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de feitelijke beloning per lid van
de Directie.

Bruto beloning van de Directie
Vaste beloning1
in duizenden
euro's

Pensioen2

Overig3

Totaal

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

M.B.G.M.
Oostendorp
(voorzitter)4
V.A. Baas
R.G.J. Langezaal
A.T.J. van Melick
J.R. Dijst5

400

154

20

7

85

32

505

193

256
307
307
123

252
302
302
--

20
20
20
8

18
18
18
--

60
75
72
17

53
72
72
--

336
402
399
148

323
392
392
--

M. Wissels6
D.J. Okhuijsen
Totaal Directie

170
-1.563

284
278
1.572

12
-100

18
11
90

40
-349

67
59
355

222
-2.012

369
348
2.017

1 De vaste beloning is het vaste jaarsalaris inclusief vakantiegeld en dertiende maand.
2 Het pensioen betreft de werkgeversbijdrage verminderd met de eigen bijdrage. De salaristoeslag als compensatie
voor het wegvallen van de pensioenopbouw boven de € 101.519 is in de tabel opgenomen onder 'Overig'.
3 Onder “overig” vallen de resterende beloningen waaronder de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en premie
overlijdensrisicoverzekering, de salaristoeslag als compensatie voor het wegvallen van de pensioenopbouw boven de
€ 101.519, de bijtelling voor het privégebruik van de leaseauto (of de vergoeding in contanten) verminderd met de
eigen bijdrage(n), de bijdrage in de ziektekostenverzekering en sociale lasten.
4 De beloning 2015 van de heer Oostendorp gaat over de periode 17 augustus tot en met 31 december. De periode
daarvoor in 2015 maakte de heer Oostendorp geen onderdeel uit van de Directie.
5 De beloning 2016 van de heer Dijst gaat over de periode 1 augustus tot en met 31 december. De heer Dijst was al
eerder in dienst maar heeft per 1 augustus de heer Wissels opgevolgd als CRO en lid van de statutaire directie van de
Volksbank.
6 De beloning 2016 van de heer Wissels gaat over de periode 1 januari tot 1 augustus. Zijn tijdelijke
arbeidsovereenkomst liep tot 1 november. De heer Wissels is per 1 augustus afgetreden als CRO.

De beloning van de heer Wissels als voormalig bestuurder over de periode
1 augustus tot 1 november, in de rol van senior sponsor van het ICF programma,
bedroeg in totaal € 94.938, waarvan € 72.846 vast, € 4.993 pensioen en € 17.099
overig. De totale beloning van de bestuurders en voormalige bestuurders komt
daarmee op € 2.107.000.
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Beloningsverhoudingen

Jaarlijks toetst de Volksbank de verhouding vast tussen het salaris van de
voorzitter van de Directie (hoogste salaris) en:
1. de mediaan (middelste waarneming) van de salarissen bij de Volksbank;
2. het laagste salaris bij de Volksbank.
Het salaris bestaat uit de volgende componenten vast salaris, variabel inkomen
(indien van toepassing), pensioen en sociale lasten.
De verhouding tussen het salaris van de voorzitter van de Directie van de
Volksbank in relatie tot de mediaan van de salarissen bij de Volksbank was per
31 december 2016 1:7
De verhouding tussen het salaris van de voorzitter van de Directie van de
Volksbank in relatie tot het laagste salaris bij de Volksbank was per 31 december
2016 1:15

Aandelenbezit

De directieleden houden geen aandelen in de Volksbank, alle aandelen worden
gehouden door NLFI.

Leningen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningen die zijn verstrekt aan de
Directie en die op 31 december open stonden.

Leningen aan de leden van de Directie
Openstaande per
31 december
in duizenden
euro's
V.A. Baas
R.G.J. Langezaal
Totaal

2016

2015

223
761
984

232
766
998

Gemiddelde
rentevoet

20161
5,12%
2,88%

Aflossing
hypothecaire lening

2015

2016

2015

3,65%
2,54%

9
5
14

110
78
188

1 In plaats van een personeelskorting op de hypotheekrente is er vanaf 1 januari 2016 sprake van een belastbare
vergoeding ter grootte van de korting. Deze verandering zorgt voor een stijging van de hier opgenomen rentevoet en
een stijging van de overige beloning.
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Beleid vergoeding
Raad van
Commissarissen
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse bruto vergoeding
exclusief 21% btw van de RvC, de vergoeding per commissie en de
onkostenvergoeding.

Beleid vergoeding Raad van Commissarissen
in duizenden euro's
Vaste jaarlijkse beloning voorzitter Raad van Commissarissen
Vaste jaarlijkse beloning lid Raad van Commissarissen
Lid audit commissie
Lid remuneratie en nominatie commissie
Lid risico commissie
Onkostenvergoeding voorzitter Raad van Commissarissen
Onkostenvergoeding lid Raad van Commissarissen

45
30
7
3
3
2
2

Voor de RvC heeft in november 2016 een marktvergelijking plaatsgevonden ten
opzichte van de algemene markt, bestaande uit een combinatie van vergelijkbare
financiële ondernemingen en ondernemingen uit de cross-industry.

Beleid vergoeding de Volksbank afgezet tegen de benchmark
in duizenden euro's

Beleid de
Volksbank

Mediaan
algemene
markt

VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN
Vaste vergoeding
Vergoeding audit commissie
Vergoeding remuneratie en nominatie commissie
Vergoeding overige commissies1
LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
Vaste vergoeding
Vergoeding audit commissie
Vergoeding remuneratie en nominatie commissie
Vergoeding overige commissies1

45
7
3

45
9
7

3

9

30
7
3
3

32
6
5
6

1 Bij de Volksbank is dit alleen de risico commissie.
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Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de feitelijke vergoeding per lid
van de RvC.

Bruto vergoeding excl. 21% btw van de Raad van Commissarissen
Als lid van de Raad
van Commissarissen1
in duizenden
euro's
J.C.M. van Rutte
(voorzitter)
C.M. Insinger
M.R. Milz
J.A. Nijhuis
L.J. Wijngaarden
Totaal

2016

Q4 20153

Als lid van een
commissie2

2016

Totaal

Q4 20154

2016

Q4 20154

45

11

16

4

61

15

30
30
30
30
165

8
8
8
8
43

5
8
9
12
50

3
2
3
3
15

35
38
39
42
215

11
10
11
11
58

1 Betreft vaste jaarlijkse vergoeding voor het lidmaatschap/voorzitterschap van de Raad van Commissarissen.
2 Betreft de jaarlijkse vergoeding voor één of meerdere commissies, inclusief onkostenvergoeding.
3 De vergoedingen 2015 zijn gebaseerd op het laatste kwartaal 2015. De vergoeding over de perioden daarvoor is
meegenomen bij SRH N.V., op dat moment de aandeelhouder van SNS Bank N.V.
4 De vergoedingen 2015 zijn gebaseerd op het laatste kwartaal 2015. De periode daarvoor is meegenomen bij SRH N.V.,
op dat moment de aandeelhouder van SNS Bank N.V.

In 2016 zijn geen leningen verstrekt aan de leden van de RvC en op 31 december
2016 stonden geen leningen aan leden van de RvC open.
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Toezicht op
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De RvC en Directie hebben een belangrijke rol met betrekking tot het toezicht op
beloning binnen de Volksbank. In het beloningsbeleid van de Volksbank is een
overzicht opgenomen waarin de verdeling van taken en verantwoordelijkheden
met betrekking tot het beloningsbeleid en het toezicht op beloning voor de
Volksbank is vastgelegd.
Betrokken partijen zijn de RvC, de ReNomCo, de Directie en diverse stafafdelingen
waaronder de controleafdelingen risk, compliance en audit. Daarnaast bespreekt
de Risico Commissie eenmaal per jaar het beloningsbeleid van de Volksbank
vanuit het perspectief van risicobeheer.
In 2016 is besloten om alle regelingen variabele beloning per 1 januari 2017 af te
schaffen. Alleen cao medewerkers kunnen op basis van hun beoordeling nog een
eenmalige beoordelingstoeslag van maximaal 6,75% (gemiddeld 2,25%) van het
jaarsalaris ontvangen. We zijn met de vakbonden en ondernemingsraad in overleg
om ook deze laatste vorm van variabele beloning per 1 januari 2018 af te schaffen.
Het toezicht van de RvC en Directie op variabele beloningen richt zich vanaf dat
moment op vrijval van toekenningen uit eerdere jaren.
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Raad van Commissarissen

De RvC stelt het remuneratierapport vast. Het remuneratierapport is een
verslaglegging van zowel het beloningsbeleid als de feitelijke beloning (de
uitvoering van het beleid). Eventuele bijzonderheden in de feitelijke beloning
worden in het remuneratierapport toegelicht. Het remuneratierapport gaat over
de RvC en de Directie.
De RvC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beloningsbeleid
voor de leden van de Directie en ook voor de evaluatie van dat beleid. Ook keurt
de RvC het door de Directie voorgestelde beloningsbeleid voor het senior
management goed en ziet de RvC toe op de uitvoering daarvan door de Directie.
De RvC is verder verantwoordelijk voor het goedkeuren van de door de Directie
voorgestelde hoofdlijnen van het beloningsbeleid voor de medewerkers van de
Volksbank.
De RvC zorgt ten minste één keer per jaar voor een centrale en onafhankelijke
interne beoordeling door audit ter toetsing van de uitvoering van het
beloningsbeleid van de Volksbank op naleving van wetgeving, het beleid en de
procedures voor de beloning.
De RvC ziet erop toe dat de Directie zorgt dat (vrijval van eerder toegekende)
variabele beloningen passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de
Volksbank en in het bijzonder of deze voldoen aan de in de Code Banken
genoemde principes inzake beloningsbeleid. Ook bespreekt de RvC materiële
retentie-, welkomst- en exitvergoedingen en ziet erop toe dat deze passen binnen
het vastgestelde beloningsbeleid van de Volksbank en niet excessief zijn. Deze
vergoedingen komen overigens zeer beperkt voor.
De RvC houdt rechtstreeks toezicht op de beloning van de eindverantwoordelijke
directeuren van risk, compliance en audit. De RvC laat zich indien gewenst
ondersteunen door onafhankelijke beloningsdeskundigen.

Directie

De Directie is verantwoordelijk voor het beloningsbeleid van de Volksbank en de
uitvoering daarvan met uitzondering van het beloningsbeleid voor de Directie zelf
en van het senior management. De Directie doet voorstellen aan de RvC voor het
beloningsbeleid van het senior management en voor de hoofdlijnen van het
beloningsbeleid van de medewerkers.
De Directie heeft de discretionaire bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties (daar
waar het niet de Directie zelf betreft) gemotiveerd af te wijken van het vastgestelde
beloningsbeleid, voor zover dit binnen wet- en regelgeving toelaatbaar is.
Afwijkingen worden vooraf ter toetsing voorgelegd aan de RvC. Afwijkingen komen
zelden voor.
De Directie heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden ten aanzien van
beloningen, zoals besluitvorming over de toepassing van de redelijkheidstoets
voor het senior management en overige medewerkers met materiële invloed op
het risicoprofiel van de organisatie (identified staff), de goedkeuring van
benchmarks voor het senior management en de overige medewerkers
(marktcompetiviteit van de totale beloning) en de goedkeuring van niet materiële
retentie-, welkomst- en exit vergoedingen (verantwoordelijkheid voor materiële
vergoedingen ligt bij de RvC) voor alle medewerkers met uitzondering van de leden
van de Directie.
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Stafafdelingen

De stafafdelingen risk, compliance, finance, juridische & fiscale zaken en human
resources & communicatie houden via een werkgroep beloning gezamenlijk
toezicht op het beloningsbeleid en de naleving daarvan.
De afdeling audit verricht periodiek onafhankelijk onderzoek naar de opzet en
uitvoering van het beloningsbeleid.
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