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Uitgangspunten

Beloningsbeleid

lnleiding

ln dit document verschaffen wij duidelijkheid ten aanzien van het beloningsbeleid voor onze
medewerkers, Het doel van het publiceren van het beloningsbeleid is duidelijkheid te geven aan
klanten en andere belanghebbende. Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het
bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een
beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent dat we waar
mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot
onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht. Daarnaast willen
we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op
de langere termijn.

. Marktconforme beloning voor behoud en verkriiging gekwalificeerd personeel
o Klantbelang centraal
r Maatschappelijkverantwoord en gerechtvaardigd
r Voldoen aan wetgeving
r Lange termijn doelstelling
r Voorkomen van perverse prikkels
o Vaste beloning

Beschrijving beloning

Salaris. Een marktconforme beloning is voor ons het uitgangspunt. lnschaling is afhankelijk van
onder meer leeftijd, kennis en ervaring. Er geldt een vakantietoeslag vanB0/o per jaar. Jaarlijks kan er
op basis van persoonlijke en algemene ontwikkeling een loonsverhoging worden toegekend.
Onkostenvergoeding. Wij vergoeden bepaalde onkosten die verband houden met werk.
B ijvoorbee ld, stud iekosten.

Publicatie

Dit document wordt op de website van Rien regelt geplaatst, zodat alle belanghebbenden daar
kennis van kunnen nemen. Op grond van art r:rzo Wft dient expliciet te worden vermeld hoeveel
onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen
of meer ontvangen en welk bedrag de onderneming in totaal heeft uitgekeerd aan variabele
beloningen. ln het geval van Rien regelt zijn beiden niet van toepassing.


