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Beloningsbeleid 
Pensioenfonds Kappers 
Per 1 januari 2023 

Het bestuur heeft vastgesteld dat het beloningsbeleid onder meer aan de volgende criteria moet voldoen: 

» passende marktconforme beloning die aansluit bij de kwaliteiten van de bestuurders, de beschikbaarheid 

en de tijdsbesteding; 

» vasthouden aan de richtlijnen zoals die in de pensioenbranche van kracht zijn (DNB, Code 

Pensioenfondsen en Pensioenfederatie); 

» daar waar van toepassing kostendekkend voor de voordragende organisatie (ANKO, FNV Mooi en CNV 

Vakmensen); 

» de druk die de kosten van het nieuwe beloningsbeleid geeft op de kosten van het pensioenfonds ten 

opzichte van de premie moet in verhouding zijn.  

Het bestuur heeft besloten om bestuursleden een vaste jaarlijkse vergoeding toe te kennen. De vaste vergoedingen 

worden met ingang van 2020 jaarlijks verhoogd conform de loonstijging in de kappersbranche (CAO Kappersbedrijf). 

Met ingang van 6 mei 2021 is geen BTW meer verschuldigd over de beloningen. In het beloningsbeleid wordt geen 

rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. 

Bovenop de vaste vergoeding kan aanspraak gemaakt worden op onkostenvergoeding voor alle kosten zoals 

bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, opleidingskosten, kantoorkosten en representatiekosten. Voor opleidingen in 

het belang van of in opdracht van Pensioenfonds Kappers kan aanspraak gemaakt worden op het collectieve 

opleidingsbudget. Voor het verantwoordingsorgaan geldt dat opleidingskosten geen onderdeel uitmaken van de 

onkostenvergoeding.  

De beloning van de leden van de raad van toezicht is per 1 januari 2023 bijgesteld naar een niveau wat aansluit bij 

de mediane beloning van fondsen met een vergelijkbare omvang. 

Het bestuur evalueert het beloningsbeleid jaarlijks. 
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Concrete uitwerking beloningsbeleid 

In onderstaande tabel zijn de afspraken inzake de beloning voor leden van bestuur, raad van toezicht en 

verantwoordingsorgaan opgenomen. 

Tabel 1: Beloningen per 1 januari 2023 

Orgaan Beloning Toelichting 

Bestuursleden € 31.350,- Vaste vergoeding per jaar 

Voorzitters bestuur € 47.025,- Vaste vergoeding per jaar 

Lid raad van toezicht € 11.000,- Vaste vergoeding per jaar 

Voorzitter raad van toezicht € 14.667,- Vaste vergoeding per jaar 

Verantwoordingsorgaan € 3.386,- Vaste vergoeding per jaar 

Onkostenvergoeding 7,5% van de beloning voor bestuur en raad van toezicht 

10% van de beloning voor verantwoordingsorgaan 

Stagiair 1/3 van de reguliere beloning 

 


