
 
 
Beloningsbeleid QP Advies 
Het salaris voor het personeel en de arbeidsvergoeding voor de vennoten van QP Advies wordt 
vastgesteld aan de hand van ervaring, de genoten opleidingen, de uitgevoerde werkzaamheden, de 
functie en het aantal gewerkte uren. De omzet of winst vormt geen onderdeel van de beloning voor 
het personeel in dienst bij QP Advies. De medewerkers van QP Advies ontvangen geen variabele 
beloning, maar een vast salaris. Vennoten hebben naast de arbeidsvergoeding recht op een aandeel 
in de overwinst. Daarnaast kunnen wij freelancers en tijdelijke arbeidskrachten (waaronder 
zelfstandigen) inhuren. De beloning van freelancers en tijdelijke arbeidskrachten betreft een vast 
bedrag per afgerond adviestraject, waarbij de adviestrajecten moeten voldoen aan de strenge 
voorwaarden die QP Advies hanteert. De adviestrajecten worden gecontroleerd door de directie van 
QP Advies. Op deze wijze wordt het onafhankelijke advies geborgd en niet beïnvloed door bonussen 
en het verkopen van financiële producten.  
 
Risicoanalyse wijze van beloning medewerkers  
Wij hebben getoetst of er negatieve prikkels zijn door de wijze waarop wij onze medewerkers 
belonen. Wij hebben gekeken naar mogelijke prikkels die het gedrag negatief kunnen beïnvloeden en 
het belang van onze klanten kan schaden en/of risico’s voor QP Advies kan hebben.  
Wij hebben vastgesteld dat aan onze wijze van beloning van medewerkers mogelijk de volgende 
risico’s zitten:  

• Het niet zorgvuldig doorlopen van het adviestraject 

• Het adviseren van producten waar de klant geen behoefte aan heeft (indien per product 
aanvullende kosten in rekening worden gebracht) 

• Het meer schrijven aan verrichte werkzaamheden (uren) dan daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden (indien op uurtarief wordt gewerkt) 

 
Risicobeheersing  
Ons beloningsbeleid is altijd gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. 
Maatregelen:  

• Periodiek worden steekproefsgewijs van alle medewerkers, freelancers of tijdelijke 
arbeidskrachten (inclusief directie) de adviestrajecten gecontroleerd op: 

o Kwaliteit (inclusief volledigheid) 
o Passendheid advies op basis van wensen en doelen van de klant 
o Bestede uren 
o In rekening gebrachte kosten 

 
Bij ongewenst gedrag of als blijkt dat het klantbelang is geschaad, neemt de directie van QP Advies 
maatregelen. 


