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Het beloningsbeleid van Towers Watson Netherlands B.V. 
(“de relevante entiteit”) waarop de EU Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (“SFDR”) van toepassing is bevat 
informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s 
in het beloningsbeleid van de relevante entiteiten, zoals 
voorgeschreven door de SFDR.

De relevante entiteit bevestigt dat dit beleid en de beloning 
van een individuele werknemer, consistent moeten zijn  
en solide en effectief risicobeheer moeten bevorderen  
en niet het nemen van risico’s moet aanmoedigen dat  
het niveau van het getolereerde risico van de relevante 
entiteit overstijgt.

De risicobeperkende kenmerken van dit beleid omvatten 
onder andere de toepassing van niet-financiële maatstaven, 
zoals een beoordeling van de naleving door een werknemer 
van het risicobeheer en het nalevingsbeleid van de 
relevante entiteit, inclusief het duurzaamheidsrisicobeleid. 

De relevante entiteit voert een beoordeling uit van  
de prestaties van een individu bij het beoordelen  
en bepalen van variabele beloning. Voor relevante 
individuele werknemers omvatten de kwalitatieve  
criteria die worden gebruikt een beoordeling of de  
relevante individuele werknemer heeft voldaan aan  
het duurzaamheidsbeleid van de relevante entiteit,  
inclusief het duurzaamheidsrisicobeleid.

Deze beoordeling van de naleving van het 
duurzaamheidsrisicobeleid wordt uitgevoerd door 
een senior manager die verantwoordelijk is voor de 
medewerker. Als er een negatieve beoordeling is 
van de algehele naleving door een persoon van het 
duurzaamheidsrisicobeleid, kan dit resulteren in een 
verlaging van het variabele beloningsbedrag dat anders  
aan die persoon zou zijn toegekend.



About Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) is a leading global advisory, broking and solutions company that helps clients around the world  
turn risk into a path for growth. With roots dating to 1828, Willis Towers Watson has 45,000 employees serving more than 140 countries  
and markets. We design and deliver solutions that manage risk, optimise benefits, cultivate talent, and expand the power of capital to 
protect and strengthen institutions and individuals. Our unique perspective allows us to see the critical intersections between talent, assets 
and ideas — the dynamic formula that drives business performance. Together, we unlock potential. Learn more at willistowerswatson.com.
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