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BEHEERST BELONINGSBELEID COMMODITY DISCOVERY MANAGEMENT B.V.  
(ARTT. 14BIS, 14TER EN 69 LID 3 UCITS V, ARTT. 1:111-1:129 WFT, ARTT. 66A LID 1 EN 121 LID 2 
BGFO, ART. 6.7 LID 2 NRGFO,)  
 
Besproken met de Raad van Advies op 5 december 2016 en vastgesteld door de Managing Directors 
op 12 december 2016. 
 
Bijgewerkt tot 25 september 2019 
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Doel beloningsbeleid 

 
Het Commodity Discovery Fund is een kleine onderneming. Buiten de Managing Directors hebben we slechts 

enkele medewerkers in dienst. De medewerkers oefenen geen hogere leidinggevende, risico nemende of 

controle functie uit, ontvangen slechts in uitzonderlijke gevallen een totale beloning van hetzelfde niveau als, 

of een hoger niveau dan de Managing Directors, en hebben geen materiële invloed op het risicoprofiel van het 

Fonds. 

Commodity Discovery Management B.V. (de “Beheerder”), de Beheerder van het Commodity Discovery Fund 

(het “Fonds”), onderschrijft de aan de artikelen 14bis en 14ter van de richtlijn instellingen voor collectieve 

belegging in effecten, de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, de Regeling Beheerst 

Beloningsbeleid Wft 2014 en de ESMA Guidelines on sound remuneration policies ten grondslag liggende 

uitgangspunten: 

• het beloningsbeleid is in overeenstemming met en draagt bij aan een degelijke en doeltreffende 

risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van meer risico's dan voor de Beheerder en het 

Fonds aanvaardbaar zijn; 

• het beloningsbeleid strookt met de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en lange termijn 

belangen van de Beheerder en het Fonds en behelst maatregelen die belangenconflicten moeten 

vermijden; bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de verplichting van de Beheerder om zich in te 

zetten voor de belangen van de Participanten, of andere op de Beheerder rustende 

zorgvuldigheidsverplichtingen. 

 

Een aantal in de bovengenoemde wet- en regelgeving opgenomen voorschriften ten aanzien van een 

mogelijke variabele beloning zijn uitsluitend van toepassing op de Managing Directors en niet op de 

medewerkers, zoals hieronder nader gespecificeerd. 

 

Het beloningsbeleid wordt vastgesteld door de Managing Directors, na bespreking van het voorstel daartoe 

met de Raad van Advies. De Managing Directors evalueren ten minste jaarlijks de algemene beginselen van 

het beloningsbeleid en ziet toe op de toepassing ervan. 

 

Uitgangspunten beloningsbeleid 

Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen: 

• Marktconform en motiverend i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel; 

• Voldoet aan de wettelijke voorschriften; 

• Moedigt niet aan tot het nemen van meer risico's dan voor het Fonds aanvaardbaar zijn; 

• Is in overeenstemming met de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en lange termijn belangen 

en behelst maatregelen die belangenconflicten moeten vermijden;  

• Bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de belangen van de participanten, of andere 

zorgvuldigheidsverplichtingen van het Fonds; 
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• Een aantal wettelijke voorschriften ten aanzien van een variabele beloning is alleen van toepassing 

op de Managing Directors en niet op de medewerkers. 

 

Beloningsmodel onderneming 

Het Fonds is een fonds voor gemene rekening dat gelden van deelnemers (“Participanten”) belegt conform 

de beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeperkingen zoals uiteengezet in het Prospectus. De waarde van 

het Fonds wordt bepaald door de waarde van de beleggingen. De Beheerder van het Fonds ontvangt een 

“management fee” en eventueel een “performance fee”. Er worden geen inkomsten ontvangen uit provisies 

over effectentransacties. Participanten betalen bij beëindiging van hun deelneming uitstapkosten. Verdere 

informatie over de hoogte van de management fee, de performance fee en de uitstapkosten is te vinden in het 

Prospectus. De winst van de onderneming bestaat uit een optelsom van performance fee, management fee en 

uitstapkosten minus alle kosten.  

De Managing Directors, met een beslissende stem van de voorzitter, bepalen na overleg met de Raad van 

Advies of er een variabele bonus wordt uitgekeerd, en eventueel de hoogte hiervan. 

Maximaal tien procent van de winst voor vennootschapsbelasting zullen de Managing Directors ter 

beschikking staan voor een jaarlijkse variabele beloning voor het gehele personeel. De winst voor 

vennootschapsbelasting van het Fonds dient evenwel minimaal vijftien procent hoger te zijn dan alle 

jaarlijkse kosten, inclusief afschrijvingen, willen de Managing Directors overwegen tot het toekennen van een 

variabele beloning. Alle perverse prikkels dienen aldus te allen tijde vermeden te worden. 

 

Beschrijving beloning 

Het beloningsbeleid is van toepassing op medewerkers en de Managing Directors van de Beheerder. Zowel 

medewerkers als de Managing Directors ontvangen een vast salaris dat marktconform is. Daarnaast kunnen 

zij onder omstandigheden in aanmerking komen voor een variabele beloning. Een eventuele variabele 

beloning is bedoeld als beloning van en aanmoediging tot goede prestaties, rekening houdend met de aard en 

het niveau van verantwoordelijkheid van de functie. Voorop staat dat het aandeel van de variabele 

component in het totale beloningspakket voldoende laag zal zijn om een volledig flexibel beleid inzake die 

component te kunnen voeren, inclusief de mogelijkheid om geen variabele vergoeding uit te keren indien de 

individuele prestaties dan wel de financiële ontwikkelingen van de Beheerder en/of het Fonds daartoe 

aanleiding zouden geven.  

De Managing Directors zijn in dienst van de Beheerder en ontvangen een marktconform vast  salaris. Een van 

hen is tevens aandeelhouder van de Beheerder. Middels zijn aandeelhouderschap in de Beheerder profiteert 

hij derhalve van een eventuele toename van de intrinsieke waarde van het Fonds (ongeacht of en in hoeverre 

deze waarde toename aan hem wordt uitgekeerd middels een dividend), doordat een toename van de 

intrinsieke waarde van het Fonds leidt tot een toename van de door de Beheerder te ontvangen management 

fee en, onder omstandigheden, de performance fee. Een eventuele afname van de intrinsieke waarde van het 

Fonds vertaalt zich echter ook in een afname van de door de Beheerder te ontvangen fee of fees en derhalve 

in een afname van de waarde van het aandeelhouderschap van de betreffende Managing Director. De 

Managing Directors kunnen onder omstandigheden in aanmerking komen voor een variabele beloning, zoals 

hieronder nader omschreven.  
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Ieder jaar zullen de Managing Directors bepalen of een percentage van de nettowinst van de Beheerder 

beschikbaar zal zijn voor een variabele beloning met betrekking tot dat jaar. Of dit het geval is en zo ja, welk 

percentage daarvoor beschikbaar zal zijn zal worden beoordeeld op basis van de hoogte van de nettowinst 

van de Beheerder (zodra deze met een grote mate van zekerheid kan worden bepaald) en de algemene 

financiële toestand van de Beheerder en het Fonds. De performance van de medewerker en Managing 

Directors speelt een doorslaggevende rol bij de hoogte van de beloning, en hierover worden vooraf afspraken 

gemaakt. 

Variabele beloningen toegekend aan Managing Directors worden voor 50% uitgekeerd in contanten en voor 

50% in participaties (deelnemingsrechten) in het Fonds. In het geval van participaties in het Fonds dienen 

deze voor minimaal drie jaar na uitkering te worden aangehouden, ook bij eventueel vertrek uit de 

onderneming. Dit geldt ook voor medewerkers. Maximaal 60% zal direct worden uitgekeerd en minimaal 

40% zal worden verdeeld over een periode van drie jaar daarna. In geval de variabele beloning een bijzonder 

hoog bedrag is zullen deze laatste twee percentages worden omgedraaid en zal het uitgestelde gedeelte 

worden verdeeld over tenminste vier jaar.  

Het uitgestelde gedeelte van de variabele beloning kan worden gereduceerd indien de individuele prestaties 

en/of de financiële ontwikkelingen van het Fonds en Beheerder daartoe aanleiding zouden geven. De 

beoordeling van individuele prestaties en de financiële situatie en prestaties van het Fonds zal plaatsvinden 

in een meerjarenkader zodat rekening kan worden gehouden met de langere termijn effecten en 

ontwikkelingen. 

 

Risicobeheersing 

Naar het oordeel van de Managing Directors is het beloningsbeleid volledig in overeenstemming met de 

hierboven omschreven uitgangspunten. Het beloningsbeleid is in overeenstemming met en draagt bij aan een 

degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van meer risico's dan voor het 

Fonds aanvaardbaar zijn. 

 

Transparantie beloningsbeleid 

Iedere medewerker en Managing Director wordt een kopie van dit reglement ter hand gesteld. Tevens zijn de 

relevante delen van de tekst opgenomen in het Prospectus en vermeld op de website van het Fonds. Tevens is 

de Essentiele Beleggersinformatie geactualiseerd.  

 

Evaluatie beloningsbeleid 

Elk jaar, in het laatste kwartaal, zal de voorzitter van de Managing Directors salarissen en variabele 

beloningen overleggen met de Raad van Advies. 

 

 


