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Publicatievereisten conform de regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014
In het jaarverslag PGGM N.V. 2016 (p. 29) is verwezen naar de publicatievereisten conform de
regeling beheerst belonigsbeleid (Rbb) Wft 2014. Deze staan hieronder weergegeven.
1. De financiële onderneming, voor zover deze niet op grond van artikel 450 van de
verordening kapitaalvereisten gegevens openbaar dient te maken, publiceert jaarlijks ten
aanzien van medewerkers wier beroepswerkzaamheden haar risicoprofiel materieel beïnvloeden
tenminste de volgende informatie:
a. informatie over het besluitvormingsproces voor de vaststelling van het
beloningsbeleid, alsmede over het aantal vergaderingen van de remuneratiecommissie
gedurende het boekjaar, inclusief, indien van toepassing informatie over de
samenstelling en het mandaat van een remuneratiecommissie, de externe adviseur op
wie een beroep is gedaan bij de vaststelling van het beloningsbeleid en de rol van
relevante belanghebbenden;
b. informatie over het verband tussen beloning en prestaties;
c. de belangrijkste kenmerken van het beloningssysteem, met inbegrip van informatie
over de voor prestatiebeoordeling en risicocorrectie gehanteerde criteria, het beleid van
voorwaardelijke toekenning en de criteria voor definitieve verwerving;
d. informatie over de prestatiecriteria op basis waarvan aandelen, opties of variabele
beloningscomponenten worden toegekend;
e. de belangrijkste parameters en de motivering voor elk variabel beloningssysteem en
voor eventuele andere niet-contante voordelen;
f. geaggregeerde kwantitatieve informatie over de beloning, uitgesplitst per
bedrijfsonderdeel;
g. geaggregeerde kwantitatieve informatie over de beloning, uitgesplitst naar hoger
leidinggevend personeel en personeelsleden waarvan de werkzaamheden het
risicoprofiel van de kredietinstelling materieel beïnvloeden, met opgave van de
volgende gegevens:
i.) beloningsbedragen voor het boekjaar, uitgesplitst naar vaste en variabele
beloning, en het aantal begunstigden;
ii.) bedragen en vorm van variabele beloning, uitgesplitst naar contant geld,
aandelen en aan aandelen verbonden instrumenten en overige;
iii.) bedragen van uitstaande voorwaardelijk toegekende beloning, uitgesplitst
naar verworven en niet verworven gedeelten;
iv.) de bedragen van voorwaardelijk toegekende beloning die gedurende het
boekjaar zijn toegekend, uitbetaald en verminderd vanwege aanpassingen aan
de prestatie;
v.) nieuwe betalingen bij indiensttreding en ontslag toegekend gedurende het
boekjaar, en het aantal begunstigden; en
vi.) de bedragen van betalingen bij ontslag toegekend gedurende het boekjaar,
het aantal begunstigden en het hoogste bedrag toegekend aan een individu.



2. De financiële ondernemingen die een website onderhouden, publiceren de informatie als
bedoeld in het eerste lid tenminste hun website en geven in hun jaarverslag aan waar deze
informatie op hun website te vinden is.

