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Beloningsbeleid CZ groep 2019
CZ groep voldoet met zijn beloningsbeleid aan alle daarvoor geldende wetten en
regels, namelijk: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT), Hoofdstuk 1.7 ‘Beloningsbeleid’ van de Wet op het
financieel toezicht (Wft) en het Europees geharmoniseerde toezichtkader Solvency II.
Ook onderschrijven we de Nederlandse Corporate Governance Code en werken we
binnen de kaders van de Cao voor de Zorgverzekeraars. Al deze wetten en regels
hebben als doel een transparant en beheerst beloningsbeleid van ondernemingen,
zodat onder meer bovenmatige beloningen en ongewenste prikkels worden
tegengegaan en een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt gewaarborgd.

1	Vaststelling van het beloningsbeleid
enfunctie-indeling

beheerst beloningsbeleid van CZ groep overeenkomt
met onze strategie, doelstellingen, waarden en
langetermijnbelangen en dat het in overeenstemming
is met en bijdraagt aan een degelijk en doeltreffend
risicobeheer. Ons beloningsbeleid hebben we uitgewerkt
in een beleidsnotitie ‘Beheerst beloningsbeleid en
functie-indeling CZ groep’. Deze notitie is in 2019
geactualiseerd en daarna goedgekeurd door onze Raad
van Commissarissen.

Het beloningsbeleid van CZ groep past bij de positie
die we in het maatschappelijk veld innemen en bij
de omvang en de aard van onze organisatie en de
complexiteit van onze activiteiten. We hebben grote
ambities, onder andere als regisseur in de zorg, en
daarom willen we goede, gekwalificeerde medewerkers
in dienst hebben. Om medewerkers te werven en te
behouden is een marktconforme beloning en een
verantwoord beheerst beloningsbeleid noodzakelijk.
Daarom onderzoeken we onze salarissen iedere drie jaar.
Uitgangspunt hierbij is dat CZ groep zijn medewerkers in
de Cao-functies marktconform wil belonen ten opzichte
van vergelijkbare functies in de algemene Nederlandse
markt. Voor de medewerkers in functies in de boven
Cao-schalen willen we binnen het geldend wettelijk
kader een marktconforme, doch een bescheiden positie
in de financiële dienstverlening of andere passende
referentiemarkt innemen, zonder dat we daarbij uit de
pas gaan lopen met de zorgverzekeraarsbranche in
Nederland. ‘Marktconform’ wil hierbij zeggen dat het
beloningsniveau gelijk is aan de mediaanbeloning van
vergelijkbare functies in de referentiemarkt, voor zover
passend binnen het voor de sector zorgverzekeraars
vastgestelde beloningsmaximum. We vinden het
daarbij belangrijk dat we geen onnodige risico’s nemen
bij het maken van beloningsafspraken. Zo geven we
medewerkers bijvoorbeeld geen variabele beloning en
aandelen of opties. Het voorgaande betekent dat het

Functies binnen en boven het Cao-bereik
Bij iedere functiegroep hoort een salarisschaal die
bestaat uit een begin- en eindsalaris en daartussen de
groei die iemand kan doormaken binnen deze functie.
De indeling in de salarisschaal wordt bepaald door de
zwaarte en inhoud van de functie waarin de medewerker
werkt. Het salaris wordt dan bepaald door de mate van
professionaliteit en ontwikkeling die een medewerker
binnen zijn functie doormaakt. CZ groep gebruikt twee
systemen om de zwaarte van een functie te wegen. Het
ene systeem is voor de medewerkers die binnen de Cao
vallen (functiegroepen 1 tot en met 10). Voor hen
gebruiken we conform de Cao de Bakkenistmethode voor
functiewaardering. Voor medewerkers die een functie
hebben die boven het Cao-bereik valt (de M-functies,
boven functiegroep 10) gebruikt CZ groep de HAYmethode voor functiewaardering. De continuïteit in
de toepassing van de waardering van onze functies is
voor beide systemen geborgd door de systeemhouder
(Human Capital Group en Hay Group).
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Raad van Bestuur, directeuren en stafhoofden
De Raad van Bestuur stelt de beloning vast van de
directeuren en hoofden van de concernstafdienst
(stafhoofden). De beloning van de leden van de Raad
van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van
Commissarissen, met inachtneming van de hierboven
genoemde wetten en regels, waaronder de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT). Het doel van de WNT
is het tegengaan van bovenmatige beloningen en
ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij
instellingen in de (semi)publieke sector. Binnen
CZ groep vallen alleen de leden van onze Raad van
Bestuur onder deze wet. Deze wet stelt een sectoraal
beloningsmaximum voor de topfunctionarissen van
zorgverzekeraars, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

in drie jaar terugbrengt naar de WNT-norm voor
zorgverzekeraars van dat moment. Voor de in 2019 uit
dienst getreden voorzitter van de Raad van Bestuur is
de WNT-norm (2013: 300.000 euro, WNT 1 wetgeving)
overschreden in 2013 en is de afbouw gestart in 2017.
Voor het andere lid van de Raad van Bestuur is de norm
overschreden in 2014 en is de afbouw gestart in 2018.
De opvolgend voorzitter is per mei 2019 in deze functie
bij CZ groep gestart en zijn beloning valt binnen de
toepasselijke WNT-norm, waardoor geen overgangsregeling met afbouw van toepassing is.
Directie en stafhoofden
De beloning van de divisiedirecteuren en stafhoofden
is afhankelijk van een aantal zaken: de zwaarte van
de portefeuille, inschaling bij de start in de functie en
eventuele structurele loonsverhogingen op basis van
de beoordelingsscore. Op de beloning zijn eventuele
Cao-verhogingen van toepassing. Hierbij geldt dat de
beloning kan stijgen tot maximaal 75 procent voor
directeuren of 55 procent voor stafhoofden van de
(maximaal) op basis van de WNT toegelaten beloning
van de Raad van Bestuur. In 2019 betekende dat
(inclusief onkostenvergoeding en leaseauto) een
maximumbeloning mogelijk is van 211.500 euro voor
directeuren en 155.100 euro voor stafhoofden. Hierop is
een uitzondering mogelijk: de Raad van Bestuur kan
besluiten dat de beloning verder mag stijgen, vanwege
marktomstandigheden en/of een excellente prestatie.
Dan kan de beloning oplopen tot maximaal 80 procent
(directeur) of 60 procent (stafhoofd) van de maximaal
toegelaten (WNT) beloning van de Raad van Bestuur.
Van deze laatste mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Beloningen voor nevenfuncties die uitgevoerd worden
vanwege of via CZ groep, worden geheel afgedragen
aan CZ groep.

CZ groep heeft een beloningsbeleid voor bestuur en
directeuren/stafhoofden. Hiermee is het beloningsgebouw voor Raad van Bestuur, directeuren en
stafhoofden van CZ groep ingekaderd en wordt
voorkomen dat de verhouding tussen de beloning
van de leden van de Raad van Bestuur enerzijds en
de directie/stafhoofden anderzijds uit balans loopt.
Daarnaast bevat dit beloningsbeleid een toekomstbestendig ontwikkelmodel voor directeuren en
stafhoofden.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van CZ groep bestaat uit
twee functionarissen. In 2019 heeft een wisseling
plaatsgevonden in het voorzitterschap van de Raad
van Bestuur, waardoor er twee functionarissen zijn
die in 2019 achtereenvolgens de functie van voorzitter
hebben vervuld. De beloning van iedere functionaris
van de Raad van Bestuur zal maximaal kunnen bedragen
de maximale sectorale beloningsnorm die volgens de
WNT voor zorgverzekeraars geldt (2019: 282.000 euro).
De beloning van de functionarissen van de Raad van
Bestuur voldoet ook in 2019 aan de wettelijke regels,
inclusief de wettelijke overgangsregeling die inhoudt
dat bestaande beloningsafspraken gedurende vier jaar
na de overschrijding van de geldende norm worden
gerespecteerd en die de beloning vervolgens stapsgewijs

Raad van Commissarissen
Volgens de WNT mag een lid van de Raad van Commissarissen van CZ groep maximaal 10 procent of 15 procent
(voorzitter) van de maximaal toegelaten bezoldiging
vermeerderd met de beloning betaalbaar op termijn van
een lid van de Raad van Bestuur ontvangen. De beloning
van de commissarissen van CZ groep voldoet hieraan.
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Governance

verantwoordelijkheid van CZ groep werkzame natuurlijke
personen ontvangt een totale jaarlijkse beloning van
1 miljoen euro of meer.

De Raad van Commissarissen speelt als interne
toezichthouder een belangrijke rol binnen het
beloningsbeleid van CZ groep, want de Raad van
Commissarissen:

CZ groep kent geen variabele beloning en we kennen
evenmin aandelen of opties aan medewerkers toe.

• keurt de algemene beginselen van het beloningsbeleid
goed;
• toetst de algemene beginselen van het beloningsbeleid
periodiek;
• is verantwoordelijk voor het toezicht op de
tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid;
• zorgt voor een jaarlijkse onafhankelijke toetsing
van het beloningsbeleid.

Structurele beloning
Een medewerker die onder de Cao valt en een voldoende
beoordeling ontvangt, komt in aanmerking voor
salarisgroei. Die groei is vooraf bepaald via een vaste
normgroeistap (voor zover het schaalmaximum nog niet
is bereikt). Het salaris van de medewerker in een functie
boven het Cao-bereik groeit door middel van een
beoordelingsafhankelijke beloning. Dit doen we aan de
hand van de methodiek van de Relatieve Salaris Positie
(RSP). CZ groep heeft in het ‘Beleid beloning bestuur en
directie/stafhoofden’ een beoordelingsafhankelijk
beloningsbeleid voor bestuur en directie/stafhoofden
vastgesteld. Dit beleid is in 2018 geïmplementeerd. Aan
de jaarlijkse beoordeling van directeuren en stafhoofden
wordt vanaf een goede beoordeling een structurele
salarisstijging gekoppeld, tot aan een vooraf bepaald
maximum.

Binnen de Raad van Commissarissen bestaat er een
Remuneratie-/Benoemingscommissie, die onafhankelijk
is en beschikt over deskundigheid met betrekking tot
beloningsbeleid en beloningscultuur. Deze commissie
zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming over
het beloningsbeleid, de toetsing daarvan en het toezicht
erop door de Raad van Commissarissen.
De Interne Audit Dienst (IAD) van CZ groep voert jaarlijks
een audit uit naar de personele lasten en de interne
beheersing van de gevoerde administratie, waaronder
een toets naar het gevoerde beloningsbeleid. Daarnaast
zoekt de IAD naar eventuele excessen in toegekende
beloningen en signaleert ze indien aanwezig. Ook voert
de IAD specifiek onderzoek uit naar het gevoerde
beloningsbeleid van functionarissen die vanwege hun
werkzaamheden het risicoprofiel van CZ groep materieel
beïnvloeden. Deze jaarlijkse auditrapportage van de IAD
wordt aan de Remuneratie-/ Benoemingscommissie van
de Raad van Commissarissen aangeboden.
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Met instemming van de hogere leidinggevende mag
een leidinggevende een medewerker in een functie
binnen het Cao-bereik kwalificeren als ‘excellent
presteerder’ als deze het einde van zijn salarisschaal
heeft bereikt. Aan die kwalificatie is een ‘excellente
beloning’ gekoppeld: een structurele beloning die
maximaal twee stappen kent van 5 procent en 10 procent
van het maximum maandsalaris conform de Cao-schaal.
Dat kan dus leiden tot maximaal 10 procent extra salaris.
Voor medewerkers in functies boven het Cao-bereik geeft
de Relatieve Salaris Positie een bepaalde positie binnen
de salarisschaal aan. De bovengrens van de schaal
bedraagt 100 procent, met een uitloop tot 110 procent bij
excellent functioneren. In deze functies is dus eveneens
een vorm van de Excellentregeling geïntegreerd.

Beloning en prestatie

Het salaris wordt bepaald door de zwaarte en inhoud
van de functie waarin de medewerker werkt en de
mate waarin hij of zij heeft voldaan aan de voor die
functie gewenste ontwikkeling. In onze jaarlijkse
performancecyclus beoordelen we het functioneren
van onze medewerkers aan de hand van de functieeisen en de bijbehorende taken. Geen van de onder de

Incidentele beloning
Bij een meer dan goede beoordeling (beoordelingsscore
1 of 2, van de zes mogelijke scores) wordt bij functies
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binnen het Cao-bereik automatisch een incidentele
(eenmalige) beloning toegekend ter hoogte van
2,5 procent respectievelijk 5 procent van het bruto
jaarsalaris. Een incidentele beloning van 2,5 procent of
5 procent van het bruto jaarsalaris kan bij uitzonderlijke
resultaten eveneens gelden voor de functies boven het
Cao-bereik, inclusief divisiedirecteuren/stafhoofden,
maar niet voor topfunctionarissen in de zin van de WNT.
Bovendien is deze beloning voor functies boven het
Cao-bereik en divisiedirecteuren/stafhoofden niet
automatisch gekoppeld aan de beoordelingsscore.
Hierbij geldt als voorwaarde dat deze beslissing ligt bij
de leidinggevende en op managementniveau wordt
besproken, en de divisiedirecteur de beslissing
accordeert. Bij divisiedirecteuren/stafhoofden ligt
deze beslissing bij de Raad van Bestuur.

4	Overige kenmerken van het
beloningssysteem
• Bij uitzondering is het mogelijk om op individueel
niveau af te wijken van het bij de functieschaal
behorende salaris. De maatwerkafspraak moet
uiteraard wel aansluiten bij het kader van het
beloningsbeleid. Voor zulke maatwerkafspraken is
vooraf goedkeuring nodig van de directeur HRM. Over
maatwerkafspraken als gevolg van marktwerking legt
de directeur HRM halfjaarlijks verantwoording af aan
de Raad van Bestuur.
• CZ groep is voor de uitvoering van de pensioenregelingen aangesloten bij SBZ Pensioen. Dat is het
pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector en
daaraan verwante organisaties. De pensioenregeling
bestaat uit een Middelloonregeling voor medewerkers
met een salaris tot 107.593 euro bruto (2019). Ook
medewerkers met een salaris boven de fiscale grens
van 107.593 euro nemen tot aan deze fiscale grens deel
aan de Middelloonregeling. Voor het salarisdeel boven
deze fiscale grens kunnen zij deelnemen aan de
Nettopensioenregeling.
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