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1. Inleiding 
 

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (hierna: het pensioenfonds) legt zijn beloningsbeleid in dit 

document schriftelijk vast en draagt er zorg voor dit beloningsbeleid te implementeren en in stand te houden.  

 

Het beloningsbeleid is afgestemd op de aard, de omvang, de organisatie en de complexiteit van het 

pensioenfonds. Het beloningsbeleid omschrijft de beloningscomponenten en beloningsstructuren die ertoe 

kunnen bijdragen dat het pensioenfonds meer risico’s neemt dan voor hem aanvaardbaar is, alsmede de te 

volgen procedures en maatregelen die dergelijke beloningscomponenten en beloningsstructuren voorkomen 

en beheersen. Het beloningsbeleid is een beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en 

consistentie. 

 

2. Uitgangspunten 
 

Het beleid van het pensioenfonds is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 
A. Het pensioenfonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid; 
B. Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de doelstellingen van het pensioenfonds; 
C. Het beloningsbeleid is passend gelet op de bedrijfstak, onderneming of beroepsgroep waarvoor het 

pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert; 
D. De beloningen staan in redelijke verhouding tot verantwoordelijkheid, functie-eisen en tijdsbeslag; 
E. Het bestuur is terughoudend als het gaat om prestatie-gerelateerde beloningen. De verhouding tussen een 

vaste en een prestatie-gerelateerde beloning mag niet leiden tot een te grote afhankelijkheid van de 
prestatie-gerelateerde beloning. De (hoogte van de) prestatie-gerelateerde beloning en de doelstellingen 
voor het verwerven van de prestatie-gerelateerde beloningen mogen niet leiden tot het nemen van 
ongewenste en onverantwoorde risico’s voor (de soliditeit van) het pensioenfonds of tot het 
veronachtzamen van het belang dat belanghebbenden bij het pensioenfonds hebben bij een beheerste en 
integere bedrijfsvoering van de pensioenuitvoering. Ze zijn niet gerelateerd aan de financiële resultaten 
van het fonds; 

F. Het bestuur van het pensioenfonds voorkomt dat door een te hoge beloning van de leden van de 
visitatiecommissie, een financieel belang een kritische opstelling in de weg staat; 

G. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid zonder arbeidsovereenkomst of van een lid van het intern 
toezicht verstrekt het bestuur geen transitie- of ontslagvergoeding. Bij ontslag van een (andere) 
medebeleidsbepaler moet een eventuele transitie- of ontslagvergoeding passend zijn gelet op de functie 
en de ontslagreden. 

 

3. Beloningsbeleid van het Pensioenfonds 
 

3.1 Ten aanzien van bestuur (en secretariaat) 

De leden van het bestuur van het pensioenfonds en het secretariaat die een arbeidsovereenkomst hebben met 

de Werkgever ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor het pensioenfonds. Voor de overige 

leden van het bestuur van het pensioenfonds kan door het bestuur bij besluit een vacatiegeld worden 

vastgesteld. Voor 2020 bedraagt het vacatiegeld EUR 1700,- (2020). Bestuursleden en leden van het 

secretariaat hebben geen arbeidsovereenkomst met het pensioenfonds en hebben bij (tussentijds) aftreden 

geen recht op een transitie- of ontslagvergoeding. 
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3.2 Ten aanzien van toeleveranciers 

 

3.2.1 Externe leden van adviescommissies 

Voor zover gebruik gemaakt wordt van externe leden van adviescommissies of langlopende 

advieswerkzaamheden door derde partijen, vormt het pensioenfonds zich een beeld van de algemene 

uitgangspunten van het beloningsbeleid van de toeleverende partij. Nagegaan wordt of het beloningsbeleid van 

de toeleverende partij niet stimuleert dat door deze partijen risico’s worden genomen die voor het 

pensioenfonds onaanvaardbaar zijn en dat dit beloningsbeleid in de geest is van het beloningsbeleid van het 

pensioenfonds. Voor zover dat niet het geval is, dringt het bestuur van het pensioenfonds erop aan dat 

maatregelen worden genomen.  

 

3.2.2 Uitbesteding aan externe partijen 

Het pensioenfonds kan een deel van zijn activiteiten uitbesteden aan externe partijen. Hierbij kan onder andere 

gedacht worden aan de adviserend actuaris, de certificerend actuaris, de administrateur en de 

vermogensbeheerder.  Voordat het pensioenfonds over gaat tot het uitbesteden van werkzaamheden, 

beoordeelt het pensioenfonds of de externe partij een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert dat aansluit 

op het beloningsbeleid van het pensioenfonds. Voor zover het een gereguleerde partij betreft die onder 

overheidstoezicht staat, wordt vastgesteld dat het beloningsbeleid in lijn is met de geldende wet en regelgeving 

en de toezichtspraktijk.  Indien het pensioenfonds daarover twijfelt, dient de externe partij in ieder geval 

richting het pensioenfonds aan te tonen dat gewaarborgd wordt dat het beloningsbeleid van de externe partij 

niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is.  

 

Bij de selectie van externe partijen of wijziging dan wel verlenging van een bestaande uitbestedings-

overeenkomst neemt het pensioenfonds de bevindingen ten aanzien van het beloningsbeleid mee in zijn 

afwegingen.  

 

3.2.3 Beleggingsfondsen 

De reikwijdte van het beloningsbeleid stopt bij directe uitbestedingspartners en hun onderaannemers en is in 

beginsel niet van toepassing op het beloningsbeleid van beleggingsfondsen waarin SPAN belegt. Gezien de 

beleggingsstrategie van Atradius van passief (tenzij), kan het beloningsbeleid bij passief beheerde fondsen 

geen perverse prikkels bevatten. Indien SPAN om moverende reden besluit te beleggen in actief beheerde 

fondsen dan dient in de investment case beschreven te worden of het beloningsbeleid van het fonds is getoetst 

aan dat van SPAN, of te motiveren waarom dit niet nodig is. 

 

 

3.3 Ten aanzien van de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan 

 

3.3.1 Visitatiecommissie 

Het pensioenfonds heeft een sobere en pragmatische insteek gekozen voor de jaarlijkse visitatie. De beloning in 

de vorm van vacatiegeld per visitatie, reflecteert deze sobere insteek. Hiermee voorkomt het pensioenfonds dat 

een te hoge beloning van de leden van de visitatiecommissie een financieel belang een kritische opstelling in de 

weg staat.  
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3.3.2 Verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. De leden van het VO worden benoemd voor een periode van 

vier jaar en vormen een evenredige vertegenwoordiging van deelnemers en pensioengerechtigden. De leden 

van het verantwoordingsorgaan ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor het pensioenfonds.    

 

4. Beheersmaatregelen 
Het pensioenfonds kent onder andere de volgende beheersmaatregelen: 

• Bij gebruikmaking van extern ingekochte adviestrajecten, de aanstelling van externe leden van 

adviescommissies en uitbesteding aan externe partijen toetst het bestuur van het pensioenfonds of de 

overeenkomsten conform dit beloningsbeleid zijn;  

• Bij betaling van facturen wordt door het bestuur van het pensioenfonds nagegaan of deze in lijn zijn met 

de aangegane overeenkomsten;  

• Gedurende de looptijd van (uitbestedings)overeenkomsten wordt gemonitord of het beloningsbeleid bij 

externen blijft aansluiten bij het beloningsbeleid van het pensioenfonds. Mocht dit niet het geval zijn, dan 

dringt het bestuur van het pensioenfonds bij de externe erop aan om maatregelen te nemen; 

• De externe accountant toetst de interne beheersing van het beloningsbeleid en rapporteert daarover aan 

het bestuur van het pensioenfonds;   

• De visitatiecommissie van het pensioenfonds beoordeelt in haar jaarlijkse visitatie of het beloningsbeleid 

van het pensioenfonds zorgvuldig wordt toegepast. 

Afweging van eventuele duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces worden niet beïnvloed door het 

beloningsbeleid voor bestuurders aangezien bestuurders die in dienst zijn van de Werkgever geen bezoldiging 

ontvangen. Bestuurders die niet in dienst zijn van de Werkgever ontvangen alleen een onkostenvergoeding in 

de vorm van een vacatiegeld en (de hoogte van) dit vacatiegeld  is onafhankelijk van het rendement van de 

portefeuille. Derhalve geldt ook voor het vacatiegeld dat afweging van eventuele duurzaamheidrisico’s in 

het beleggingsproces hierdoor niet wordt beïnvloed. 

 

5. Vaststelling, instandhouding, Evaluatie en Wijziging 
 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het implementeren en de uitvoering van het beloningsbeleid. Het bestuur 

evalueert het beloningsbeleid jaarlijks, beoordeelt of het beloningsbeleid gehandhaafd blijft en rapporteert 

hierover in het bestuursverslag. Indien de (markt)omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bestuur 

van het pensioenfonds het beloningsbeleid aanpassen. In dat geval wordt het verantwoordingsorgaan in de 

gelegenheid gebracht hierover vooraf advies uit te brengen. 

 

6. Inwerkingtreding  
 

Het beloningsbeleid is vastgesteld op 23 mei 2019, gewijzigd per 1 maart 2021 en treedt ook per 1 maart 2021 

in werking. 

 


