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Artike
el 1.

Doe
el en werk
king

Het Besluit Beheerstt Beloningsbe
eleid Wft 20 11 vereist daat Duinweide
e (als Beheerrder van
Beleggin
ngsinstellingeen in de zin van
v de Wft) eeen beleid heeft ten aanzien van de bbeloning van
n haar
medeweerkers. Het opgestelde be
eleid heeft aals doel op ko
orte en lange
e termijn gew
wenste posittieve
inspanniing en kwalitteit van de medewerkers
m
s te waarborgen. Het uitg
gangspunt hiierbij dat hett
beloninggsbeleid bij moet
m
dragen aan de kwalliteit van hett beheer, zonder dat de beloning een
negatieff effect heeftt op het risico
oprofiel en ffinanciële gezondheid van DWI, de innzet voor hett
klantenb
belang en dee reputatie va
an de financiiële sector.

Artike
el 2.

Reikwijdte

Dit belon
ningsbeleid behelst
b
de be
ezoldiging vaan de directie van Duinw
weide Investeeringen NV en
e de
werknem
mers die zij in
nhuurt.

Artike
el 3.

Bassisbelonin
ng

De directie van Duinweide is onb
bezoldigd. Dee directieleden kunnen als
a indirect aaandeelhoude
er echter
wel divid
denden ontvvangen.

Artike
el 4.

Inh
huur

Medeweerkers die wo
orden ingehu
uurd conform
m een uitbesstedingsoverreenkomst, oontvangen vo
oor de
werkzaamheden zoaals uitgevoerd voor Duinw
weide en haaar Beleggingsinstellingenn geen vaste dan wel
variabelee compensattie. Ook staa
an er geen ovverige compe
ensaties in re
elatie tot de werkzaamheden
voor Duiinweide. De vergoeding die
d Duinweidde aan een derde
d
voldoe
et inzake eenn
uitbestedingsovereeenkomst dient echter weel marktconform te zijn.
Medeweerkers die zonder een uittbestedingsoovereenkomsst worden ingehuurd, zulllen een
marktconforme belo
oning ontvangen. Deze m
medewerkerss maken even
neens geen aaanspraak op
p een
variabelee beloning.

Artike
el 5.

Risiicoanalysse

Door Duinweide is vaastgesteld da
at de beloninngen geen aaanleiding gevven of incenttives bevatte
en die
qua gedrrag (van zow
wel directie als personeel ) een negatief effect kun
nnen hebbenn op het risicoprofiel
van Duin
nweide en dee Beleggingsinstellingen.
Daarnaaast wordt doo
or het aanste
ellen van eenn Bewaarderr getracht te voorkomen dat beslissin
ngen
oor de Directtie, die niet i n het belangg van de bele
egger zijn, m aar enkel in eigen
worden genomen do
belang.
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De Direcctie van Duin
nweide particcipeert tevenns indirect mee
m in alle Be
eleggingsinsttelling, waard
door de
belangen
n van de Beleggers en de
e Directie pa rallel lopen.

Artike
el 6.

Eva
aluatie en publicatiie

Dit belon
ningsbeleid wordt
w
jaarlijkks geëvalueeerd of vaker indien omsta
andigheden hiertoe aanleiding
geven. D
De meest reccente versie van
v dit belonningsbeleid wordt
w
gepub
bliceerd op d e website va
an
Duinweide.
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