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Nieuwe beloningsregels financiële
ondernemingen per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet nadere beloningsmaatregelen

nanciële ondernemingen in werking.

De wet bevat verschillende maatregelen om zogenoemde 'perverse prikkels' uit de

nanciële sector te

halen.
De Wet nadere beloningsmaatregelen nanciële ondernemingen is door het vorige kabinet ingediend en treedt op 1
januari 2023 in werking, meldt de Rijksoverheid.
"De nanciële sector speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Zo zorgen banken voor het
betalingsverkeer en voor kredietverlening aan consumenten en bedrijven, bieden verzekeraars producten aan die
consumenten en bedrijven verzekeren tegen risico’s die ze zelf niet kunnen of willen dragen en helpen nancieel
adviseurs consumenten en bedrijven bij het maken van keuzes. Dit wetsvoorstel adresseert perverse prikkels in
beloningen met het oog op het belang van de klant en de nanciële stabiliteit, en kan daarmee het vertrouwen van de
burger in de sector vergroten", aldus de overheid.
De wet bepaalt onder meer dat medewerkers van nanciële ondernemingen bij wie de vaste beloning voor een deel uit
aandelen bestaat, die aandelen pas na vijf jaar mogen verkopen. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij
hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken
bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.
In de wet is ook vastgelegd dat handelaren voor eigen rekening uitgezonderd zijn van het bonusplafond. Dit sluit aan
bij nieuwe Europese regelgeving voor beleggingsondernemingen.
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Minister Kaag presenteert agenda voor duurzame
financiering
Als nancier en investeerder is de nanciële sector onmisbaar voor een meer
duurzame economie. Uiterlijk eind dit jaar moeten nanciële instellingen
actieplannen... 
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NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige
aanpak witwassen'
In 2014 trekt de interne accountant bij Rabobank aan de bel over het
tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren
voordat de bank de... 
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CPB: Financiële sector is weerbaar, maar moet waken
voor opeenstapeling risico’s
Het Nederlandse nanciële stelsel heeft de coronacrisis goed doorstaan en
kan toekomstige schokken opvangen. Er zijn wel risico’s die elkaar kunnen
versterken,... 
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Rapport: meeste verzekeraars doen onvoldoende bij
biodiversiteit
De meeste grote verzekeraars in Nederland doen nog onvoldoende op het
gebied van biodiversiteit. Ze beleggen namelijk in voedselbedrijven die de
natuur schaden met... 
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Aandeelhouders Philips stemmen massaal tegen
bonussen directie
De aandeelhouders van Philips hebben hun ongenoegen over het beleid van
het technologiebedrijf geuit door een bonusvoorstel voor de directie massaal
weg te stemmen.... 

