Beloningsbeleid
Transparant en
zorgvuldig
Univé Groep kiest voor een beloningsbeleid dat
integer handelen bevordert. Dat voorkomt dat we
onverantwoorde risico’s nemen, en dat past bij onze
coöperatieve identiteit. Ons beloningsbeleid is in de
eerste plaats bedoeld om goede mensen aan te
trekken en aan ons te binden. Mensen die onze
strategie helpen te realiseren. Alleen zo kunnen we
op de lange termijn de belangen van Univé – en die
van onze leden – waarborgen.

Dit betrof de uitgekeerde RCP over 2018.
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Governance beloningsbeleid

De Raad van Bestuur van de Coöperatie
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uitvoeren van het beloningsbeleid van
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Coöperatie Univé en haar dochtermaat
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schappijen, zijn binnen Univé Groep belegd

Selectie-, Benoemings- & Remuneratiecom

Raad van
Bestuur

bij de volgende partijen:

missie. Deze commissie bereidt de besluit

• Raad van Bestuur Coöperatie Univé

vorming van de Raad van Commissarissen

• Raad van Commissarissen Coöperatie
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• Afdeling Internal Audit
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Tabel 7: Geaggregeerde beloningsinformatie Univé Groep (in duizenden euro’s)
Remuneratie-

Aantal

Beloning

Beloning

Pensioen

Overig

Totaal 2019

Totaal 2018

Vast

Variabel

3

€ 752

€ 20

€ 126

€ 77

€ 974

€ 1.048

Directie

2

€ 385

€ 10

€ 55

€ 60

€ 512

€ 747

Raad van
Commissarissen

4

€ 204

 -

 -

-

€ 204

€ 209

Voormalige
leden RvB en
Directie

2

-

€ 17

-

-

€ 17

-

€ 1.341

€47

€ 181

€ 137

€ 1.707

€ 2.004

Beloning

Totaal

Daarnaast stelt de Raad van Commissaris
sen de bezoldiging en de verdere arbeids
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Tabel 8: Hoogste en gemiddelde salaris Univé Groep
Beloningsverhoudingen

2019

Verhouding hoogste fulltime salaris en
gemiddelde fulltime salaris

4,8

2018
4,8

Remuneratiecommissie. De hoogte van de

Bestuur besproken in de Selectie-,

remuneratie is gebaseerd op een periodiek

Benoemings- en Remuneratiecommissie

uitgevoerd benchmarkonderzoek door

en de Raad van Commissarissen. Tabel 7

Human Capital Group. Dit onderzoek is

geeft informatie over de beloningen van de

uitgevoerd in 2019. Bij het bepalen van de

Raad van Bestuur, directie en Raad van

hoogte van de remuneratie houden we

Commissarissen in 2019. Onder ‘Overig’

rekening met het coöperatieve karakter van

vallen de sociale lasten, de kosten voor

Univé. De Raad van Commissarissen voert

leaseauto’s, en onkostenvergoedingen.

jaarlijks een beoordelingsgesprek met de

Tabel 8 laat de verhouding zien tussen het

leden van de Raad van Bestuur. Daarin

hoogste en het gemiddelde salaris binnen

komt ter sprake in hoeverre de vooraf

Univé Groep.

overeengekomen doelstellingen zijn gerea

De cijfers zijn gebaseerd op het (niet-

liseerd. De remuneratie van het senior

gemaximeerde) fulltime pensioengevend

management van Univé Groep wordt

jaarsalaris.

jaarlijks op voorstel van de Raad van
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