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Kenmerken SPA 

Stichting Pensioenfonds Atos (hierna SPA of het fonds) is een ondernemingspensioenfonds, opgericht in 1990, en voert 

de (gesloten) pensioenregelingen uit voor ongeveer 16.000 (ex-)medewerkers van Atos Nederland B.V. (Atos) en hun 

nabestaanden. Het fonds is per 01-01-2014 een “gesloten fonds”. SPA voert 4 uitkeringsovereenkomsten (2 eindloon-

regelingen en 2 middelloonregelingen) en 2 premieovereenkomsten uit. Het beheerde vermogen voor de 

uitkeringsovereenkomsten is ongeveer 2,4 miljard euro; het beheerde vermogen voor de premieovereenkomsten is 

ongeveer 300 miljoen euro. 

Het grootste deel van de bij SPA betrokken (voormalige) werknemers is ouder dan 45 jaar; deze groep beslaat meer dan 

75% van het gewezen deelnemersbestand. Het aantal vrouwelijke gewezen deelnemers is relatief klein. Het aantal 

gepensioneerden is ook nog beperkt, ongeveer 20% van het bestand. Het fonds heeft een (intern) pensioenbureau voor 

de dagelijkse uitvoerende taken en ondersteuning. 

Het bestuur van SPA is thans paritair samengesteld en bestaat momenteel statutair uit 5 bestuursleden. Daarvan zijn 2 

zetels aan vertegenwoordigers van de werkgever toegewezen (maar er is geen financiële relatie met Atos meer en het 

bestuur is in zijn besluitvorming geheel onafhankelijk van Atos). Er zijn ook 2 zetels aan vertegenwoordigers van de 

gewezen deelnemers toegewezen en 1 zetel aan een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Daarnaast 

bieden de statuten de mogelijkheid maximaal twee externe bestuurders te benoemen. 

 
Algemene taken en verantwoordelijkheden 
SPA stelt zich ten doel pensioenen te verstrekken ten behoeve van (gewezen) werknemers van Atos en hun 

nabestaanden. SPA streeft naar duurzame toeslagverlening (indexatie) op pensioenen welke voortvloeien uit 

uitkeringsovereenkomsten van de gewezen deelnemers van (tenminste) 100% van de CPI en naar optimale pensioenen 

welke voortvloeien uit premieovereenkomsten van de deelnemers. SPA wil deze doelstellingen realiseren op effectieve 

en efficiënte wijze, met lage uitvoeringskosten, met integere bedrijfsvoering, met transparante communicatie en in 

onafhankelijkheid met goede afweging van alle belangen. 

Het bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de realisatie van de doelstellingen en voor het daartoe 

geformuleerde beleid van het fonds en voor de uitvoering daarvan. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een 

eigen pensioenbureau. De diverse uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan professionele dienstverleners: 

pensioenadministratie, financiële administratie, vermogensbeheer, risicorapportage, etc.. Het bestuur wordt op het 

gebied van beleggingsbeleid geadviseerd door de beleggingsadviescommissie (BAC). Het bestuur blijft echter 

verantwoordelijk voor alle beleid en uitvoering. 

Het bestuur wordt gemonitord en met raad bijgestaan door een Raad van Toezicht (RvT) en legt verantwoording af aan 

het Verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur vergadert gemiddeld eens per maand. 

 

Op de voorzitter zijn de algemene eisen t.a.v. deskundigheid en competenties voor fondsbestuurders van SPA van 

toepassing. Deze algemene eisen zijn beschreven in het Deskundigheids- en Geschiktheidsplan SPA; de relevante 

inhoud van dit plan wordt onderdeel geacht van dit profiel. Naast eisen t.a.v. deskundigheid en geschiktheid gelden ook 

hoge eisen t.a.v. (bestuurlijke) integriteit en onbesproken gedrag.  

Daarnaast heeft de voorzitter een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden met bijbehorende specifieke 

vaardigheden en competenties, die hieronder zijn opgenomen. 

 

Voor het kennisdomein “Besturen van een organisatie” uit het Deskundigheids- en Geschiktheidsplan SPA is minimaal 

kennisniveau B+ (expertniveau) vereist. Voor de kennisdomeinen “Relevante wet- en regelgeving”, “Pensioenregelingen 

en pensioensoorten”, “Actuariële begrippen en verslaglegging” en “Vermogensbeheer” is minimaal kennisniveau B 

vereist.  

 

Specifieke taken en verantwoordelijkheden 

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter behoren: 

• het leiding geven aan het fonds in de brede zin van het woord; 

• het opstellen en voorbereiden van de agenda van de bestuursvergaderingen in overleg met de secretaris en het 

pensioenbureau; 

• het voeren van het dagelijks bestuur, samen met de secretaris, t.b.v. ‘dagelijkse’ operationele zaken; 



• het leiden van en bijdragen aan de bestuursvergaderingen; 

• het stimuleren van goede samenwerking tussen de bestuurders, het streven naar gezamenlijke standpunten, het 

bevorderen van transparantie van besluitvorming en het in het oog houden van alle belangen; 

• het periodiek voeren van functioneringsgesprekken met de bestuurders in het kader van de (zelf)evaluatie; 

• het periodiek voeren van functioneringsgesprekken met de directeur van het pensioenbureau, samen met de 

secretaris; 

• het periodiek evalueren van het functioneren van de BAC, samen met de secretaris; 

• het periodiek evalueren van het functioneren van het pensioenbureau, samen met de secretaris; 

• het behouden van overzicht over de diverse aandachtsgebieden en ontwikkelingen (waaronder wet- en 

regelgeving), het bewaken van consistentie in het beleid op de diverse aandachtsgebieden en het bevorderen van 

bestuurlijke integriteit; 

• het onderhouden van contact met de voorzitters van de RvT en het VO en met de officiële vertegenwoordigers van 

relevante partijen, zoals de voormalige werkgever en externe toezichthouders (m.n. DNB); 

• het vertegenwoordigen van het fonds in de communicatie met belanghebbenden, stakeholders en media. 

 

Specifieke vaardigheden en competenties 

De (kandidaat) voorzitter: 

• heeft ruime ervaring als voorzitter van een (bij voorkeur paritair samengesteld) bestuur van een pensioenfonds; 

• heeft ruime ervaring met het besturen van een pensioenfonds; 

• demonstreert de capaciteiten te hebben om een effectieve vergadercultuur te bevorderen; 

• heeft gedemonstreerd een goede voorzitter van vergaderingen te zijn; 

• weet verbindend op te treden te midden van bestuurders met verschillende achtergronden en is in staat impasses te 

doorbreken en een open sfeer te creëren; 

• weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, neemt verantwoordelijkheid en toont leiderschap; 

• is een goede communicator en straalt ‘wijsheid’ uit; 

• heeft een visie op de toekomst van een gesloten fonds mede in relatie tot aanstaande veranderingen in de 

pensioenwetgeving én is in staat gezamenlijke besluitvorming te realiseren bij verschil van visie in het bestuur; 

• heeft een visie op strategisch beleggingsbeleid mede in relatie tot de aard en de toekomst van dit fonds én is in staat 

gezamenlijke besluitvorming te realiseren bij verschil van visie in het bestuur. 

 
Tijdsbesteding en vergoeding 

De voltijdsequivalent voor de functie van voorzitter is naar verwachting ongeveer 0,25 VTE, ofwel (gemiddeld) 10 uur per 

week. Deze tijdsbesteding is exclusief eventuele benodigde opleidingen; opleidingen dienen in eigen tijd plaats te 

vinden. De kosten van benodigde opleidingen worden door SPA vergoed. De voorzitter dient de vereiste tijd ter 

beschikking te hebben en te stellen. 

De hoogte van de vergoeding voor de voorzitter is vastgelegd in het door het bestuur vastgestelde bezoldigingsbeleid.  

 

Selectieprocedure en benoeming 

Kandidaten worden in de daarvoor geschikte gremia opgeroepen en/of gepolst en vervolgens door het bestuur 

geselecteerd. De uiteindelijke besluitvorming over de gewenste voorzitter geschiedt door het bestuur nadat de RvT heeft 

vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de door de RvT goedgekeurde functiebeschrijving en profiel van de voorzitter. 

De definitieve benoeming vindt plaats conform de statuten na goedkeuring door DNB, voor een periode van 3 jaar. 

Bij een onverhoopt tussentijds ontslag kan geen aanspraak gemaakt worden op een ontslag- of transitievergoeding. 

 


