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a  Besluitvormingsproces voor de  
vaststelling van het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van CZ groep is vastgesteld binnen de 
kaders van wetgeving en de cao voor de Zorgverzekeraars, 
hoofdstuk 4. Bij iedere functiegroep behoort een salaris-
schaal die is gedefinieerd door een begin- en eindsalaris en 
de groei die kan worden doorgemaakt.

Het salaris van de werknemer wordt bepaald door de zwaarte 
en inhoud van de organieke functie waarin de werknemer is 
aangesteld en de mate waarin is voldaan aan de voor die 
functie gewenste ontwikkeling. Onder organieke functie wordt 
verstaan het van de organisatiedoelstellingen afgeleide geheel 
van taken zoals die naar de visie van de werkgever moeten 
worden verricht. De zwaarte van de organieke functie wordt 
bepaald door een systeem van functiewaardering. CZ groep 
hanteert twee verschillende systemen, afhankelijk of een 
functie binnen of boven het cao-bereik valt. Voor medewerkers 
die wat betreft salarisschalen onder de cao vallen, is het 
functiewaarderings systeem in de cao voorgeschreven. Vanaf 
2012 is dat de Bakkenistmethode voor functiewaardering. 
Voor medewerkers werkzaam in functies boven cao-bereik 
(de M-functies, boven functiegroep 10) gebruikt CZ groep 
sinds 2013 de HAY-methode voor functiewaardering. De 
continuïteit in toepassing van functiewaardering is geborgd 
door beide systeemhouders (Human Capital Group voor 
functies binnen het cao-bereik, Hay Group voor functies boven 
het cao-bereik). Aldus maakt CZ groep bij de vaststelling van 
zijn beloningsbeleid gebruik van Human Capital Group en 
Hay Group als externe adviseurs. 

De vaststelling van de directiesalarissen en hoofden 
concernstafdienst is voorbehouden aan de RvB. De salaris-
vaststelling van de leden en voorzitter van de RvB is 
voorbehouden aan de Remuneratie-/Benoemingscommissie 
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van de RvC. De Remuneratie-/Benoemingscommissie is 
hierbij gebonden aan de normering die gesteld wordt door 
de Wet normering topinkomens.

Aspecten op het gebied van Governance
De interne toezichthouder van CZ groep is de Raad van 
Commissarissen (RvC). De RvC:
• keurt de algemene beginselen van het beloningsbeleid goed;
• toetst de algemene beginselen van het beloningsbeleid 

periodiek;
• is verantwoordelijk voor het toezicht op de tenuitvoer-

legging van het beloningsbeleid;
• draagt zorg voor een jaarlijkse onafhankelijke toetsing van 

het beloningsbeleid.

De RvC houdt toezicht op deze aspecten. De Remuneratie-/
Benoemingscommissie adviseert de RvC hierover. De voor zitter 
en de leden van deze commissie maken allen deel uit van  
de RvC. De Remuneratie-/Benoemingscommissie is onaf-
hankelijk en beschikt over deskundigheid met betrekking tot 
beloningsbeleid en beloningscultuur. De Remuneratie-/
Benoemingscommissie zorgt voor de voorbereiding van de 
besluitvorming ten aanzien van de algemene beginselen 
van het beloningsbeleid, de toetsing daarvan en het toezicht 
op de realisering daarvan door de RvC. De Remuneratie-/
Benoemingscommissie heeft in 2017 drie keer vergaderd.
De Remuneratie-/Benoemingscommissie bestaat uit de 
volgende leden: 
• mw. mr. W.K. Bischot (voorzitter)
• dhr. drs. H.J.G. Hendriks (lid)
• mw. dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit (lid)

Ter zake het interne toezicht voert de Interne Audit Dienst 
(IAD) van CZ groep jaarlijks een audit uit naar de personele 
lasten en de interne beheersing omtrent de gevoerde 



2

administratie, waaronder een toets van het gevoerde 
beloningsbeleid. Tevens wordt naar excessen in toegekende 
beloningen gezocht en indien aanwezig gesignaleerd. Ook 
voert de IAD specifiek onderzoek uit naar het gevoerde 
beloningsbeleid ten aanzien van de functionarissen die 
vanwege hun werkzaamheden het risicoprofiel van CZ groep 
materieel beïnvloeden. Deze jaarlijkse audit van de IAD 
wordt aan de Remuneratie-/Benoemingscommissie van de 
RvC aangeboden.

b  Informatie over het verband tussen 
beloning en prestatie

Het salaris van de werknemer wordt bepaald door de zwaarte 
en inhoud van de organieke functie waarin de werknemer is 
aangesteld en de mate waarin is voldaan aan de voor die 
functie gewenste ontwikkeling. Hiertoe is een beoordelings-
systeem ontwikkeld: de performance cyclus. In deze jaarlijkse 
cyclus wordt het functioneren beoordeeld aan de hand van 
de vereisten voor en taken van de functie. In artikel 1:120 lid 2 
Wft is bepaald dat een financiële onderneming als bedoeld in 
dat artikel in de beschrijving van het beloningsbeleid dient 
aan te geven hoeveel onder haar verantwoordelijkheid 
werkzame natuurlijke personen een totale jaarlijkse beloning 
van 1 miljoen euro of meer ontvangen en het jaarlijks aan 
natuurlijke personen werkzaam onder haar verantwoorde-
lijkheid uitgekeerde bedrag aan variabele beloningen. Geen 
van de onder de verantwoordelijkheid van CZ groep werkzame 
natuurlijke personen ontvangt een totale jaarlijkse beloning 
van 1 miljoen euro of meer. 

CZ groep kent geen variabele beloning, noch worden aandelen 
of opties aan medewerkers toegekend. Afhankelijk van het 
beoordelingsresultaat komt de werknemer in aanmerking 
voor een groei in het salaris door middel van een vooraf 
bepaalde vaste normgroeistap (voor zover het schaalmaximum 
nog niet is bereikt) voor functies met salarisschalen binnen het 
cao-bereik of door middel van een beoordelingsafhankelijke 
beloning aan de hand van de methodiek van de Relatieve 
Salaris Positie (RSP) voor de functies boven het cao-bereik 
(M-functies, inclusief CMT-leden), hetgeen geborgd is in de 
performancecyclus. Bij een meer dan goede beoordeling 
(beoordelingsscore 2 of 1) wordt bij functies binnen het 
cao-bereik eveneens een incidentele beloning toegekend ter 
hoogte van 2,5% respectievelijk 5% van het bruto jaarsalaris. 
Een incidentele beloning van 2,5% of 5% van het bruto jaar- 
 salaris geldt bij uitzonderlijke resultaten eveneens voor 
M-functies (inclusief CMT-leden), maar niet voor topfunctio-
narissen en is voor de M-schalen (inclusief CMT-leden) niet 
automatisch gekoppeld aan de beoordelingsscore. Hierbij 
geldt als voorwaarde dat dit op MT-niveau wordt besproken 
en de divisiedirecteur dat accordeert. 

Naast de salarisschalen en de incidentele beloning heeft de 
leidinggevende de mogelijkheid, met toestemming van de 
naaste hogere leidinggevende, een medewerker te kwalificeren 
als excellent presteerder als deze het einde van zijn salaris-
schaal heeft bereikt. De excellent beloning is voor de functies 
binnen cao-bereik een structurele beloning die maximaal 
twee stappen kent van 5% en 10% van het maximum maand - 
salaris conform de cao-schaal, hetgeen leidt tot maximaal 
10% extra salaris. 

c  De belangrijkste kenmerken van het 
beloningssysteem

Het beloningssysteem van CZ groep kenmerkt zich als volgt:
• basis in wetgeving, de cao voor de Zorgverzekeraars en de 

HAY-methode;
• een beoordelingssysteem dat voorziet in richtlijnen om 

jaarlijks te bepalen of groei in het salaris mogelijk is en/of 
eventueel een incidentele beloning wordt verstrekt;

• geen variabele beloning;
• een aparte Excellent regeling van 5% of 10% boven het 

schaalmaximum (voor het cao-bereik) en een in de 
(Relatieve Salaris Positie) RSP-tabel ingebouwde doorgroei 
tot 110% van het normsalaris bij zeer goed of excellent 
presteren (voor het boven cao-bereik).

• bij wijze van uitzondering mogelijk om beargumenteerd 
op individueel niveau van het salaris af te wijken zoals dat 
geldt conform de functieschaal (maatwerk). Zowel het 
lijnmanagement als HRM zijn dan bij deze beslissing 
betrokken waarbij aangesloten moet worden bij het kader 
van het beloningsbeleid. Voor dergelijke maatwerkafspraken 
is vooraf goedkeuring nodig van de directeur HRM. De 
directeur HRM legt halfjaarlijks verantwoording af aan de 
RvB over maatwerk salarisafspraken als gevolg van 
marktwerking. 

d/e  Prestatiecriteria/variabele beloning
CZ groep kent geen variabele beloning. Wel is er de mogelijk-
heid medewerkers in de FWF-functies (cao-schalen) 
incidenteel een extra bedrag toe te kennen bij een meer dan 
goede beoordeling (beoordelingsscore 2 of 1). Deze incidentele 
beloning bedraagt respectievelijk 2,5% of 5% van het bruto 
jaarsalaris. Voor medewerkers werkzaam in M-functies 
(inclusief CMT-leden) is het in geval van uitzonderlijke 
resultaten tevens mogelijk een incidentele bonus van 2,5% 
of 5% van het bruto jaarsalaris toegekend te krijgen, die 
onafhankelijk is van de beoordelingsscore. Hierbij geldt als 
voorwaarde dat dit op MT-niveau wordt besproken en de 
divisiedirecteur dat accordeert.  
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f  Geaggregeerde kwantitatieve informatie 
over de beloning per bedrijfsonderdeel

Bruto beloningen en beloningen betaalbaar op termijn in 2017: 

g  Geaggregeerde kwantitatieve informatie 
over de beloning uitgesplitst naar hoger 
leidinggevend personeel en personeels
leden van wie de werkzaamheden het 
risicoprofiel van de kredietinstelling 
materieel beïnvloeden

i.)  Belastbaar jaarloon:
 

 ** dit bedrag is exclusief pensioenen

In Euro
Bruto 

beloning

Beloning  
betaalbaar  
op termijn 
(pensioen

premies)
Concernstaf * 1.220.543 310.785

Juridische Zaken 1.976.1 1 8 402.680

Label Contact Centrum 221.1 2 1 57.032

Interne Auditdienst 1.791.605 370.806

Governance, Risk & 
Compliance

1.397.927 312 .051

Human Resource 
Management

1.731.233 351.902

Financiën 6.889.229 1.524.266

ICT / Informatie Project 
Management

14.748.332 3.300.736

Marketing en Verkoop 8.238.301 1.690.980

Operations 26.637.953 4.944.465

Verzekerden & Service 22.392.210 4.076.356

Zorg 12.590.154 3.301.952

Zorgkantoren 4.965.638 405.728

* Concernstaf bestaat o.a. uit Raad van Bestuur, Secretariaat 

Raad van Bestuur, Secretaris Raad van Bestuur, Woordvoering 

& Reputatiemanagement en beleidsmedewerkers. 

Aantal
Belastbaar 
jaarloon**

RvB, CMT, Hoofden van 
Stafdiensten

12 2.220.623

Personeelsleden waarvan 
de werkzaamheden het 
risicoprofiel van de 
organisatie materieel 
beinvloeden

17 1.103.428

ii.)  Er zijn geen bedragen aan variabele beloning betaald
iii.)   Er is geen sprake van uitstaande voorwaardelijke 

toegekende beloningen 
iv.)   Er zijn geen voorwaardelijk toegekende beloningen 

uitbetaald
v.)    Er zijn geen nieuwe betalingen bij indiensttreding en 

ontslag toegekend
vi.)  Er zijn geen bedragen van betalingen bij ontslag betaald 

aan hoger leidinggevend personeel en personeelsleden 
van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van CZ groep 
materieel beïnvloeden. 


