Adfiz 12-Stappenplan Beheerst Beloningsbeleid
De geel gearceerde tekst is nieuw n.a.v. de wet beloningsbeleid (6 februari 2015)
De groen gearceerde tekst is nieuw n.a.v. de SFDR (maart 2021)
Stap 1: Maak een risicoanalyse
Ga na of binnen uw onderneming (arbeidsrechtelijke of arbeidsvoorwaardelijke) afspraken of
toezeggingen bestaan die uw personeel (ﬁnanciële) prikkels kunnen geven tot onzorgvuldige
behandeling van klanten. Maak daarbij onderscheid naar bijvoorbeeld personen, fun es,
(bedrijfs)processen, procedures en eventueel organisa onderdeel.
Ga bij uw analyse in op vragen als:
•
•
•
•

•

•
•

•

Zijn beloningen afhankelijk van (uitsluitend) omzet- en/of productietargets?
Is het variabele deel van de beloning
ankelijk van de omzet/produc e van één speciﬁeke
categorie of soort ﬁnancieel product of van de omzet/produc bij één specifieke aanbieder?
Is de verhouding tussen het vaste en variabele deel van de beloning aan te merken als
passend?
Is bij het variabele deel van de beloning sprake van alles-of-niets? Dat wil zeggen: target
gehaald dan volledige beloning, target (net) niet gehaald, dan geen beloning. Of kan het
variabele deel van de beloning worden verkregen op grond van evenredig gestaffelde
criteria/targets?
Op grond van welke criteria/targets wordt tussen medewerkers gediﬀerentieerd bij de
verhoging van de (vaste) beloning? Of: Waarom krijgt medewerker A een hogere (vaste of
periodieke) beloning dan medewerker B? Is dit omdat medewerker A (uitsluitend) een
hogere productie draait dan medewerker B?
Zijn de (secundaire) arbeidsvoorwaarden (zoals leaseauto’s of onkostenvergoedingen)
gekoppeld aan (uitsluitend) omzetcriteria? En wordt tussen medewerkers bij de (secundaire)
arbeidsvoorwaarden gediff
eerd op basis van (uitsluitend) omzet?
Welke risico’s gaan uit van de criteria voor het toekennen van beloningen? In welke
bedrijfsprocessen doen deze risico’s zich voor? Welke risico’s brengt de
beoordelingsmethodiek met zich mee?
Voor medewerkers die betrokken zijn bij het adviseren over verzekeringsproducten met een
beleggingscomponent: Op grond van welke criteria/targets wordt beoordeeld of medewerker
in zijn advisering goed rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s?

Stap 2 Vastlegging risicoanalyse
Leg de bij stap 1 geïnventariseerde bestaande afspraken of toezeggingen en uw risicoanalyse
schriftelijk vast. Orden uw bevindingen naar dienst of
viteit van de onderneming, per
fun e(groep), per persoon, per (bedrijfs)proces, per procedure en/of per bedrijfsonderdeel .
Stap 3 Breng vaste en variabele beloning in evenwicht
Breng de verhouding tussen vaste deel en het variabele deel van de beloning met elkaar in een
passende overeenstemming.
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Stap 4 Voeg kwaliteitscriteria toe aan beloningen
Voeg (minimum-)kwaliteitscriteria toe aan de criteria/targets voor uitkering van beloningen. Leg dit
schriftelijk vast en zorg ervoor dat de kwaliteitscriteria in ieder geval toetsbaar zijn. Toets vervolgens
daadwerkelijk de dienstverlening aan de kwaliteitscriteria alvorens (een gedeelte van) de beloning
uit te keren.
Stap 5 Maak variabel deel niet verkeerd afhankelijk
Zorg ervoor dat het variabele deel van de beloning niet afhankelijk is van de omzet/productie van
één specifieke categorie of soort financieel product of van de omzet/productie bij één specifieke
aanbieder.
Stap 6 Matig de hoogte van het variabel deel
Zorg ervoor dat het variabele deel van de beloning voor een individuele medewerker niet hoger is
dan 20% van zijn vaste inkomen.
Stap 7 Vermijd alles-of-niets in variabel deel
Zorg er voor dat het variabele deel van de beloning zo min mogelijk in de vorm ‘alles-of-niets’ wordt
uitgekeerd. Het verdient aanbeveling het variabele deel van de beloning zoveel mogelijk op grond
van evenredig gestaffelde citeria/targets vast te stellen.
Stap 8 Stel criteria verhoging beloning vast
Voeg (minimum-)kwaliteitscriteria toe aan de criteria/targets voor verhoging van (vaste) beloningen.
Leg dit schriftelijk vast en zorg ervoor dat de kwaliteitscriteria in ieder geval toetsbaar zijn. Toets
vervolgens daadwerkelijk de dienstverlening aan de kwaliteitscriteria alvorens (een gedeelte van) de
beloning te verhogen (bijv. steekproeven adviesdossiers).
Gebruik de kwaliteitscriteria ook om bij de verhoging van de (vaste) beloning te differentiëren tussen
medewerkers.
De kwaliteitscriteria kunnen opgebouwd zijn rond de volgende vragen:




Heeft de klant alle (wettelijk) vereiste informatie ontvangen?
Zijn de gegevens van de klant en het product goed en compleet vastgelegd?
Past het product bij de klant?

Deze criteria kunt u aanvullen met het criterium ‘klanttevredenheid’.. De AFM is echter van mening
dat het uitsluitend gebruiken van de ‘klanttevredenheid’ niet voldoende is om de kwaliteit van de
dienstverlening te meten. Gebleken is namelijk dat veel klanten niet in staat zijn te beoordelen of
een advies als kwalitatief voldoende of goed is aan te merken. Een tevreden klant betekent dus niet
automatisch dat de klant ook een kwalitatief goed advies of product heeft gekregen.
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Stap 9 Deel wijzigingen beleid mede aan personeel
Communiceer de aanpassingen van de afspraken en/of toezeggingen omtrent uw beleid, alsmede de
redenen voor de aanpassingen, op een goede en heldere wijze met uw personeel. Daar waar sprake
is van aanpassing van arbeidsvoorwaardelijke afspraken of toezeggingen, dient met de medewerker
onderhandeld te worden en eventueel compensatie te worden geboden.
Stap 10 Leg het beleid schriftelijk vast
Leg de uitkomsten van de (gewijzigde) afspraken en/of toezeggingen en de reacties van de personen
binnen de onderneming schriftelijk vast.
Stap 11 Voer het beleid uit
Handel naar het gewijzigde beleid. Maak het (gewijzigde) beloningsbeleid onderdeel van de
bedrijfsprocessen.
Stap 12 Publiceer beloningsbeleid
Maak een beschrijving van het beloningsbeleid openbaar via uw website en/of uw dienstenwijzer of
dienstverleningsdocument.
Klik hier voor voorbeeldteksten om de beschrijving van het beloningsbeleid openbaar te maken.
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