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Voorwoord
De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen een beleid inzake beloningen voeren dat niet aanmoedigt tot
het nemen van meer risico’s dan voor pensioenfondsen aanvaardbaar is. Ook de Code Pensioenfondsen
schrijft voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam Beloningsbeleid voeren. Het Beloningsbeleid
heeft als doel te voorkomen dat beloningselementen, zoals bonussen, kunnen aanzetten tot het nemen
van te grote risico’s of anderszins ongewenste prikkels kunnen opleveren.
SPEY maakt in haar Beloningsbeleid onderscheid tussen de beloningen inzake:
het Bestuur,
het Verantwoordingsorgaan,
het Pensioenbureau,
de Visitatiecommissie,
de uitbesteding
externe deskundigen
Het Beloningsbeleid van SPEY wordt op de website van SPEY gepubliceerd. Ingevolge de aanbevelingen
van de AFM zal het Beloningsbeleid ter kennisgeving aan de compliance officer worden gestuurd.
Het beloningsbeleid is in april 2017 door het Bestuur vastgesteld en in december 2019 geactualiseerd.
De verwijzing naar een specifieke bepaling van de Code Pensioenfondsen is gewijzigd in een algemene
bepaling. Daarnaast is het bedrag inzake de fixed fee van de Visitatiecommissie verwijderd.
Den Haag, 13 december 2019
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Algemeen

Inzake financiële instellingen is er een wettelijk kader waaraan het Beloningsbeleid dient te voldoen: de
Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). Deze wet beoogt te voorkomen dat financiële
prikkels het klantbelang kunnen schaden. Deze wet geldt echter niet voor pensioenfondsen en
beleggingsinstellingen. Het betekent wel dat voor zover Stichting Pensioenfonds Ernst & Young (hierna
SPEY) uitbesteedt aan Nederlandse financiële ondernemingen deze aan dit wettelijk kader zijn
onderworpen, hetgeen SPEY bescherming biedt.
Voor andere partijen waaraan SPEY uitbesteedt (bijvoorbeeld beleggingsinstellingen) gelden deze
wettelijke bepalingen weliswaar niet, maar kunnen ze wel een leidraad bieden voor de beoordeling van
het Beloningsbeleid van de betreffende partijen.
Voor SPEY zelf gelden de meer algemene bepalingen van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen,
die door SPEY zelf nader ingevuld dienen te worden.1 Hiertoe dient deze beleidsnota.
Voor de organen van SPEY zelf geldt een Beloningsbeleid dat geen ongewenste prikkels in zich heeft. Dat
beleid wordt hieronder voor elk orgaan beschreven. Voorts wordt voor de dienstverleners waarvan EY
gebruik maakt per categorie het Beloningsbeleid beschreven dat SPEY hanteert.
Het Beloningsbeleid wordt driejaarlijks geëvalueerd.
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Beloning Bestuur

Het Bestuur bestaat uit zes bestuursleden waarvan er twee worden gekozen door en uit de deelnemers,
één door en uit de pensioengerechtigden en drie worden voorgedragen door de besturen van de LLP’s.
Eén deelnemersbestuurslid vertegenwoordigt de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
gezamenlijk. De door de deelnemers gekozen bestuursleden behoren tot de groep deelnemers, gewezen
deelnemers of pensioengerechtigden. Het Bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester
benoemd.
Werknemersleden
De leden van het Bestuur die in dienst zijn van EY ontvangen geen bezoldiging vanuit SPEY. Zij zijn in
dienstbetrekking van EY en vallen onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van EY. Zij worden
geacht het bestuurslidmaatschap te combineren met hun reguliere werkzaamheden. Er is geen
(aanvullende) beloning vanuit SPEY. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer
risico’s worden genomen dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar zijn.
Werkgeversleden
Voor leden van het Bestuur die de werkgever vertegenwoordigen en die in dienst zijn van EY danwel
partner zijn van een van de maatschappen geldt hetzelfde als voor werknemersleden: zij worden regulier
beloond door EY en worden door EY in staat gesteld hun werkzaamheden voor het pensioenfonds te
verrichten. Deze beloning bevat geen prikkels die zijn gekoppeld aan resultaten van of inzake SPEY. Voor
zover EY externen (bijvoorbeeld ex-partners) inhuurt om als werkgeversbestuurslid te functioneren
1

Waaronder Artikel 14 lid 5 PW (inzake Beloningsbeleid bij uitbesteding) en de Code Pensioenfondsen
inzake Beloningsbeleid.
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worden deze beloond op basis van uren x-tarief, zonder enige resultaatafhankelijke elementen. Het
gehanteerde uurtarief is passend, gelet op de omvang en organisatie van het pensioenfonds. De beloning
en/of een eventuele (onkosten)vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen
verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids-) eisen en het tijdsbeslag.
Gewezen deelnemers
Het bestuurslid dat de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigt, ontvangt op
basis van het beloningsrapport van d’Hooghe Siegman (najaar 2014) een vaste vergoeding per jaar van
€ 8.0002 en/of een eventuele (onkosten)vergoeding.
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Beloning Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers met
twee leden en de pensioengerechtigden en de aangesloten werkgever(s) met ieder een lid
vertegenwoordigd. Het lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, ontvangt op basis van de
verordening van de Sociaal Economische Raad een vaste vergoeding per jaar van € 3.900 3. De overige
leden ontvangen geen vergoeding. Zij zijn in dienstbetrekking van EY of partner en vallen onder het
algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van EY. Zij worden geacht het bestuurslidmaatschap te combineren
met hun reguliere werkzaamheden. Er is geen (aanvullende) beloning vanuit SPEY. Daarmee is geen
sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s worden genomen dan voor het pensioenfonds
aanvaardbaar zijn.
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Beloning Pensioenbureau

Het Beloningsbeleid voor de werknemers van het Pensioenbureau is uitbesteed aan EY en behelst een
vast salaris met eventueel een bonus voor goed functioneren, zoals vastgesteld in de jaarlijkse
beoordelingsronde binnen EY. Voor via EY ten behoeve van het Pensioenbureau ingehuurde externen
gelden de zelfde regels als onder 7 “Beloning van externe deskundigen”.

5

Beloning Visitatiecommissie

Het fonds kent als bestuursmodel het Paritair model. In dit model wordt intern toezicht gehouden middels
een Raad van Toezicht of een Visitatiecommissie. Het Bestuur heeft zorggedragen voor de organisatie
van een transparant intern toezicht door het instellen van een Visitatiecommissie. De Visitatiecommissie
vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het
Pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het Pensioenfonds. De
Visitatiecommissie krijgt jaarlijks van het Bestuur de opdracht tot het verrichten van een onderzoek en
het vervaardigen van een rapport met de bevindingen van de commissie. De Visitatiecommissie (als
totaal) kent een fixed fee.

2

Naar de stand van 2016. Dit bedrag kan aangepast worden op basis van de zwaarte van de functie, het
tijdsbeslag en de koopkracht.
3 Idem als voetnoot 2.
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Uitbesteding

Algemeen
Door SPEY vindt uitbesteding4 plaats van diverse taken, waaronder pensioenuitvoering en
vermogensbeheer. Deels geschiedt dit door Nederlandse financiële ondernemingen waarvoor de Wbfo
geldt, waarmee het interne Beloningsbeleid van deze partijen in principe aan voor SPEY acceptabele eisen
voldoet. In het kader van een aanbesteding zal SPEY echter wel kennis nemen van het Beloningsbeleid van
betreffende partijen om te verifiëren dat inderdaad geen ongewenste prikkels bestaan of kunnen ontstaan,
dan wel om te kunnen vaststellen of een partij zich met haar Beloningsbeleid positief onderscheidt.
Het interne Beloningsbeleid van andere partijen waaraan wordt uitbesteed dient door SPEY zelfstandig te
worden beoordeeld op ongewenste prikkels. Het stappenplan (zie bijlage) zoals door AFM ten aanzien van
het Beloningsbeleid gepubliceerd kan daarbij als leidraad dienen. Deze beoordeling van het
Beloningsbeleid maakt onderdeel uit van de selectie van partijen waaraan wordt uitbesteed en wordt in
dat kader vastgelegd. Bij de periodieke evaluatie van de uitbesteding (zie Uitbestedingsbeleid) worden
wijzigingen in het Beloningsbeleid van deze partijen meegenomen.
Het is wellicht niet altijd mogelijk om voldoende inzicht te verkrijgen in het Beloningsbeleid van externe
partijen, SPEY dient dan een afweging te maken van de mogelijke risico’s als onderdeel van het
selectieproces.
Daarnaast dient de pricing door de uitvoerder van de diensten die zijn uitbesteed geen voor SPEY
ongewenste prikkels te bevatten. Ook dit maakt onderdeel uit van het selectieproces van de uitbesteding
(inclusief vastlegging en periodieke evaluatie).
Beleggingsinstellingen
Het selecteren van beleggingsinstellingen als onderdeel van de belegging van de eigen middelen is te zien
als de uitbesteding van een deel van het beleggingsbeleid. Bij de selectie van beleggingsfondsen vinden
daarom dezelfde beoordelingen (Beloningsbeleid en pricing) plaats als bij de andere uitvoerders die niet
onder de Wbfo vallen, zoals in de vorige paragraaf beschreven. Deze beoordelingen worden vastgelegd als
onderdeel van de verantwoording van de keuze voor een beleggingsfonds.

7

Beloning van externe deskundigen

Het pensioenfonds zet externe deskundigen in, bijvoorbeeld voor het inhuren van specialistische
juridische of actuariële kennis. Er wordt door het Bestuur besloten tot de inhuur van een externe
deskundige nadat er een offertetraject heeft plaatsgevonden. In principe wordt daarbij ten minste aan
drie partijen gevraagd om een offerte uit te brengen. In de uiteindelijke keuze voor een partij worden
naast aspecten als deskundigheid ook de marktconformiteit van prijzen c.q. tarieven meegenomen.
Partijen worden in de regel beloond op basis van een fixed fee danwel (uur)tarieven en vooraf
overeengekomen budgetten voor urenbesteding. Er is geen sprake van bonussen of andere
resultaatafhankelijke beloningen (zoals bijvoorbeeld no cure/no-pay).

4 Aan uitbesteding is voor SPEY een aantal risico’s verbonden. Het bestuur van SPEY heeft daarom beleid

vastgesteld met betrekking tot de beheersing van risico’s die samenhangen met uitbesteding van (delen
van) bedrijfsprocessen.
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