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BELONINGSBELEID AIFM 

ESMA RICHTLIJNEN 

 

 

Achtergrond 

Op grond van artikel 13 lid 2 van de AIFM Richtlijn heeft ESMA (Europese toezichthouder) richtlijnen 

ontwikkeld ten aanzien van het beloningsbeleid. Graag sturen wij u deze Nieuwsbrief waarin de 

belangrijkste onderwerpen vanuit de ESMA richtlijnen worden samengevat. 

De richtlijnen gelden voor iedere beheerder van beleggingsinstellingen. Zij sluiten in algemene lijnen aan 

op de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 maar kennen een meer gedetailleerde beschrijving 

van de uitvoering. Op grond van diverse factoren is een aantal uitzonderingen en vrijstellingen mogelijk. 

De richtlijnen worden met ingang van 22 juli 2013 van kracht.  

 

1. Welke personeelsleden vallen onder de bepalingen van de ESMA richtlijnen? 

Het gaat hierbij om personeelsleden wier taken en verantwoordelijkheden een materiële impact hebben 

op het risicoprofiel van de beheerder of de beleggingsinstelling(en).  

De volgende categorieën personeelsleden behoren tot deze z.g. identified staff: 
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 directie, partners en interne toezichthouders 

 senior management 

 hogere leidinggevenden in controlerende functies 

 leidinggevende medewerkers verantwoordelijk voor portefeuillebeheer, administratie, 

marketing en HR 

 andere medewerkers die een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de beheerder of 

de beleggingsinstelling(en) 

 medewerkers met een inkomen dat minstens het niveau heeft van een Senior Manager 

Een beheerder moet kunnen aantonen hoe hij tot de selectie van de identified staff is gekomen.  

 

2. Reikwijdte 

Het gaat hierbij om: 

 iedere vorm van beloning door een beheerder van beleggingsinstellingen 

 elke betaling door de beleggingsinstelling zelf, inclusief de z.g. carried interest 

 iedere overdracht van aandelen of vergelijkbare deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling 

gedaan als vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden aan medewerkers die tot de identified staff 

behoren. 

Beloningen kunnen onderverdeeld worden in vast en variabel. Het kan daarbij gaan om geldelijke en 

niet-geldelijke beloningen. 

De entiteit aan wie het portefeuillebeheer of riskmanagement door de beheerder is uitbesteed, dient ook 

onderworpen te zijn aan beloningsrestricties die minstens gelijkwaardig zijn aan de ESMA richtlijnen. In 

de uitbestedingsovereenkomst dient vastgelegd te worden wat de beloningsbepalingen zijn voor de 

identified staff van de entiteit die het portefeuillebeheer of riskmanagement uitvoert. 

Een goed beloningsbeleid houdt rekening met de risico’s die een beheerder in de uitvoering van haar 

verantwoordelijkheden loopt.  Belangrijk hierbij is dat voor het variabele deel van de beloning de 

belangen van de identified staff gelijk lopen met de belangen van de beleggingsfondsen die beheerd 

worden. De beheerder moet er tevens voor zorgen dat de prikkels om risico’s te nemen worden 

gecompenseerd door prikkels om deze risico’s te beheersen en te reduceren. 

 

3. Afwijking van gestelde verplichtingen 

Op een aantal onderdelen van de richtlijnen kan door de beheerder worden afgeweken. Dit kan alleen 

op basis van een gedegen onderbouwing en op basis van het proportionaliteitsbeginsel. Dit laatste  

 



betekent dat afhankelijk van de omvang van de beheerder, de interne organisatie en de aard, reikwijdte 

en complexiteit, niet iedere beheerder aan dezelfde eisen hoeft te voldoen. Sommige beheerders zullen 

een meer verfijnd beloningsbeleid moeten introduceren dan anderen. 

Afwijking is mogelijk voor de gehele identified staff of een of meer categorieën hierbinnen. 

De enige onderdelen waarop mag worden afgeweken, zijn: 

 variabele beloning in instrumenten 

 uitstelperiode en uitgesteld percentage van de variabele beloning 

 retentie periode van de variabele beloning 

 het achteraf toerekenen van risicocomponenten aan variabele beloningen 

 de verplichting om een Remuneratiecommissie in te stellen 

Ten aanzien van de in punt 8 "Uitbetaling van variabele beloningen" genoemde eisen mag alleen in zijn 

geheel worden afgeweken. Het aanpassen naar lagere waarden kan niet (b.v. 20% van de variabele 

beloning als uitgesteld deel is niet toegestaan). 

 

De beheerder heeft de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat haar financiële situatie negatief 

beïnvloed wordt door het totaal bedrag aan variabele beloning dat wordt gereserveerd en door de 

toekenning en uitbetaling hiervan aan medewerkers. Als dit gebeurt, kan het aanleiding zijn voor een 

malus of clawback op deze variabele beloningen. 

 

4. Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de beslissingen over de 

beloningsstructuur door de interne toezichthouder. De commissie kan niet worden voorgezeten door een 

lid van het bestuur die verantwoordelijk is voor uitvoerende taken. 

 

Beheerders die significant zijn qua (1) omvang of omvang van de door hen beheerde 

beleggingsinstellingen, (2) de interne organisatie en (3) door hun aard, reikwijdte en complexiteit, 

dienen een remuneratiecommissie in te stellen. Een beheerder die significant is op een of twee van de 

hiervoor genoemde onderdelen, heeft hier in beginsel geen verplichting toe. 

Ook de volgende beheerders hoeven geen remuneratiecommissie in te stellen: 

 Beheerders waarvan het beheerde vermogen minder dan € 1,25 miljard bedraagt en die 

minder dan 50 personeelsleden in dienst hebben 

 Beheerders die onderdeel zijn van een grotere entiteit die reeds de verplichting heeft een 

remuneratiecommissie voor de hele groep in te stellen. Vanzelfsprekend dient dan ten aanzien  

 



 

van deze beheerders wel aan de specifieke AIFM beloningsverplichtingen voldaan te worden 

De toezichthoudende functies zoals Riskmanagement en Compliance hebben een belangrijke rol in de 

controle op het beloningsbeleid. Zij beoordelen de invloed van het beloningsbeleid op het risicoprofiel 

van de beheerder en of het beloningsbeleid voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. 

 

5. Verantwoordelijkheid interne toezichthouder 

De interne toezichthouder van een beheerder (b.v. de RvC) is verantwoordelijk voor het toezicht op en 

de goedkeuring van het beloningsbeleid. De procedures voor het vaststellen van het beloningsbeleid 

moeten goed gedocumenteerd en transparant zijn. De documentatie betreft onder andere het 

besluitvormingsproces, het vaststellen van de identified staff en de maatregelen die genomen zijn om 

conflicts of interest te voorkomen. De interne toezichthouder dient er op toe te zien dat het 

beloningsbeleid minimaal een keer per jaar beoordeeld wordt. Hierbij wordt onder andere gekeken of 

het beloningsbeleid nog aansluit op het risicoprofiel en de doelstellingen van de beheerder en voldoet 

aan de vigerende wet- en regelgeving. 

De beloning van het bestuur van een beheerder en van de medewerkers die in de hoogste 

beloningsschalen vallen, wordt vastgesteld door de interne toezichthouder.  

 

6. Beloning van leidinggevenden in controlefuncties 

Het beloningsniveau van leidinggevenden in controlefuncties (Riskmanagement, Compliance, Finance) 

moet zodanig zijn dat gekwalificeerde medewerkers voor deze functies kunnen worden aangetrokken. 

De variabele beloningen voor dit type medewerkers moeten vooral gebaseerd zijn op het behalen van 

functiespecifieke doelstellingen en minder op de resultaten van de beheerder. Het beloningsbeleid mag 

de onafhankelijkheid van deze medewerkers niet in de weg staan. Potentiële conflicts of interest 

behoren hierbij vooraf geadresseerd te worden. 

 

7. Eisen aan het beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid dient alle vaste en variabele componenten die er zijn te omvatten. Ook 

pensioentoezeggingen horen hier bij. Voor discretionaire pensioentoezeggingen, die onderdeel vormen 

van een variabele beloning, gelden aparte richtlijnen. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan 

om ontslagvergoedingen aan medewerkers te betalen. Dit soort betalingen is echter niet geoorloofd in 

de situatie dat er sprake is van non-performance of falen. 

 

 



Het door medewerkers hedgen of afsluiten van verzekeringen om negatieve ontwikkelingen te 

compenseren van een of meer beloningscomponenten is verboden. De periode waarover een variabele 

beloning verdiend kan worden, is tenminste één jaar. 

 

8. Uitbetaling van variabele beloningen 

Ten aanzien van variabele beloningen gelden drie eisen: 

1. Minimaal 40 tot 60% van de variabele beloning dient uitgesteld betaald te worden. 

2. Er is een uitstelperiode van minimaal 3 tot 5 jaar. 

3. Minstens 50% van de variabele beloning dient in aandelen of vergelijkbare eigendomsbelangen 

van de beleggingsinstelling(en) betaald te worden. Dit percentage is van toepassing op zowel 

het deel van de variabele beloning dat direct wordt uitgekeerd als op het uitgestelde deel. 

De variabele beloning van een medewerker is afhankelijk van het individuele functioneren, het 

functioneren van zijn bedrijfsonderdeel of beheerde beleggingsinstelling en het functioneren van de 

beheerder in zijn totaliteit. 

 

Het uitgangspunt van de beheerder voor de betaling van een variabele beloning is de lange termijn 

performance van de beheerder en de beleggingsinstelling(en). Het uitgestelde deel van de beloning kan 

alleen uitbetaald worden na een hernieuwde beoordeling van performance en risicoprofiel van de 

beheerder en beleggingsinstelling(en). Een negatieve verandering hierin dient invloed te hebben op de 

hoogte van de uitgestelde variabele beloningen.  

 

De individuele performance van een medewerker dient gemeten te worden op basis van kwantitatieve 

en kwalitatieve criteria. De balans hiertussen dient goed onderbouwd en gedocumenteerd te zijn. 

Voorbeelden van kwantitatieve criteria zijn absolute en relatieve opbrengsten, net inflow van vermogen 

en EBITDA marge. Kwalitatieve criteria zijn bijvoorbeeld klanttevredenheid, samenwerking met controle 

functies en het voldoen aan wet- en regelgeving. Met name onethisch gedrag en het zich niet houden 

aan regels en procedures moet leiden tot een vermindering van de variabele beloning voor een 

medewerker, ondanks het feit dat hij een goede financiële performance kan hebben. 

 

Het toekennen van een deel van de variabele beloning in de vorm van aandelen of vergelijkbare 

eigendomsbelangen is alleen toegestaan als hierdoor geen conflicts of interest ontstaan (b.v. bij 

riskmanagers of compliance officers) en dient in beginsel beperkt te worden tot de 

beleggingsinstelling(en) waar een medewerker direct bij betrokken is.  

 

 

 

 



Variabele beloningen mogen niet worden uitgekeerd door middel van vehikels of methoden die het 

ontwijken van de AIFM Richtlijn vergemakkelijken. 

 

9. Toekenning en uitbetaling van variabele beloningen 

Dit proces kent vier aspecten die door de beheerder op een adequate wijze dienen te worden uitgevoerd 

en gedocumenteerd: 

1. Bij het vaststellen van het variabele beloningsbedrag voor alle -en individueel in aanmerking 

komende medewerkers-, is het verplicht de (potentiële) risico’s van de activiteiten van de 

beheerder te beoordelen. Er dienen kwantitatieve en kwalitatieve richtlijnen, welke zoveel 

mogelijk aansluiten op de bestaande riskmanagement procedures, ontwikkeld te worden om 

deze inzichtelijk te krijgen. Op basis hiervan kan het totaalbedrag en het individuele bedrag van 

de variabele beloning naar beneden worden aangepast (ex-ante aanpassing). 

2. De uitstelperiode voor de variabele beloning heeft betrekking op zowel beloning in cash als in 

aandelen of vergelijkbare eigendomsbelangen in de beleggingsinstelling(en). De uitstelperiode 

van 3 tot 5 jaar kan worden verminderd als de levenscyclus van de belegginginstelling(en) 

korter is. Een uitgestelde betaling kan niet eerder plaatsvinden dan 12 maanden na toekenning 

van de variabele beloning. 

3. Vaststellen van een retentieperiode waarbinnen toegekende aandelen of vergelijkbare 

eigendomsbelangen niet verkocht kunnen worden. Deze retentieperiode moet samenvallen met 

de lange termijn belangen van de beheerder, de beleggingsinstelling(en) en de cliënten.  

Medewerkers wier activiteiten de meest materiële impact hebben op de beheerder en de 

beleggingsinstelling(en) dienen een langere retentieperiode te krijgen.  

4. Toepassing van een eventuele malus of clawback gebaseerd op een actuele risicobeoordeling 

van de uitgevoerde werkzaamheden door een medewerker. Hier moet aansluiting gevonden 

worden bij de richtlijnen die bij de ex-ante beoordeling (zie onderdeel 1 van deze paragraaf) 

zijn betrokken. Een malus op de uitgestelde beloning of een clawback op al toegekende 

beloningen kan toegepast worden in bijvoorbeeld de volgende situaties: 

 Bij duidelijk bewijs van misgedragingen van een medewerker zoals het niet volgen van 

procedures 

 Als het fonds, de beheerder of de business unit waarin de medewerker werkzaam is te kampen 

heeft met een aanzienlijke daling van het financiële resultaat of een aanzienlijk probleem heeft 

gekend in haar risicobeheersing 

 Een verslechtering van de financiële situatie van de beheerder 

Het ligt voor de hand om een clawback toe te passen in de situatie dat er fraude wordt vastgesteld of 

dat er op basis van misleidende informatie een variabele beloning is uitgekeerd.  

 



 

De ex-post beoordeling zoals in dit punt geschetst, kan nooit leiden tot een verhoging van de uitgestelde 

beloning.  

PSO Management BV 

PSO heeft jarenlange ervaring op het gebied van riskmanagement en compliance. De afgelopen jaren 

zijn verschillende financiële instellingen begeleid bij de aanvraag van een (Wft) vergunning. Hiervoor 

heeft PSO Management een eigen instrument ontwikkeld waarmee instellingen compliance aspecten, 

risico’s en processen afzonderlijk, maar ook geïntegreerd, kunnen monitoren. 

 

PSO kan u ondersteunen in het hele traject om AIFM compliant te worden en eventueel een vergunning 

aan te vragen. Graag zijn wij bereid een en ander in een gesprek toe te lichten.  

Binnenkort bellen wij u om eventuele vragen en vervolgstappen met u te bespreken. Uiteraard kunt u, 

indien u dat wenst, ook zelf contact opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Drs Jeannette Homan 

Managing partner 

 

 PSO EEN STERKE PARTIJ IN DE MARKT  
 

 

PSO Management is gespecialiseerd in riskmanagement en compliance. Onze klanten 

bevinden zich in de financiële dienstverlening: met name beleggingsinstellingen, 

vastgoedbedrijven en pensioenfondsen. Onze consultants zijn nuchtere, prettige mensen 

met kennis van de business. Wij werken op een transparante wijze en zorgen daarmee 

voor een goede aansluiting met de organisatie. Ondertussen worden de projecten 

conform planning, op tijd, opgeleverd. 

 

 
PSO Management BV – Zwarteweg 6D – 1412 GD Naarden - Postbus 426 - 1400 AK Bussum 
T (035) 53 94 635 - F (035) 698 07 77 - info@psomanagement.nl - www.psomanagement.nl  

 
WANNEER U DEZE NIEUWSBRIEF NIET LANGER WILT ONTVANGEN KUNT U ZICH HIER AFMELDEN. 
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