
 
 

januari 2021 

Algemeen 
DCA Finance B.V. (DCA) faciliteert handel in termijncontracten voor agrarische grondstoffen. De 
cliënten van DCA bestaan onder andere uit particulieren, handelaren en verwerkende industrieën. 
DCA is een besloten vennootschap die beschikt over een vergunning van Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) en is geregistreerd in het register als beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 
2:96 van de Wet op het financieel toezicht voor het in Nederland verlenen van beleggingsdiensten als 
bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel a en b van de definitie van het verlenen van beleggingsdiensten. 
 
De vergunning strekt tot het mogen ontvangen en doorgeven van orders van cliënten en het uitvoeren 
van orders van cliënten (execution only). DCA verzorgt uitsluitend beleggingen voor rekening van haar 
cliënten. DCA handelt niet voor eigen rekening. Voor grensoverschrijdende dienstverlening beschikt 
DCA over een Europees Paspoort. 
 
Orgaan 
DCA heeft naast de twee directeuren twee medewerkers in dienst. Dit betreft een medewerker 
administratieve ondersteuning zonder enig klantcontact en één medewerker die contacten onderhoudt 
met cliënten. De twee directeuren en medewerker die cliëntencontact hebben, hebben de 
‘Bankierseed’ afgelegd.  
 

 
 
 
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van DCA Finance B.V. Hieronder vallen 
het uitdenken en uitvoeren van de strategie, de financiële administratie en verslaglegging. De directie 
is verder verantwoordelijk voor het voeren van een beheerst risicobeleid. Meer specifiek is de heer 
E.P. Burgers verantwoordelijk voor: 

• Compliance  

• Interne Controle 

• Administratieve Organisatie 

• ICT 
en de heer C.P. Maas voor: 

• Personeelszaken 
 
Beloningsbeleid 
Klik hier voor de actuele versie van ons beloningsbeleid. 
DCA hanteert een conservatieve en voorzichtig dividendbeleid. Dit houdt in dat na de uitkering DCA 
duurzaam kan blijven voldoen aan de van toepassing zijnde kapitaaleisen. Ook wanneer de 
onderneming te maken krijgt met financiële tegenslagen en/of onverwachte ontwikkelingen met 
negatieve effecten op de kapitaalbuffers. 
 
  

https://www.afm.nl/nl-nl/zoeken?q=D.C.A.+Finance
https://www.toezicht.dnb.nl/2/2/50-202494.jsp
https://www.toezicht.dnb.nl/2/2/50-202494.jsp
http://maxius.nl/wet-op-het-financieel-toezicht/artikel1:1/
https://www.dca-finance.nl/beloningsbeleid
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Publicatie 
DCA verstrekt jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een afschrift van de 
jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in 4:85 Wft aan de AFM. Daarnaast 
wordt deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 
Met deze toelichting geven we invulling aan de eis van artikel 31g Bgfo. 
 

http://maxius.nl/wet-op-het-financieel-toezicht/artikel4:85
https://maxius.nl/besluit-gedragstoezicht-financiele-ondernemingen-wft/artikel31g

