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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”. Er is geen financiële relatie meer met Atos en het 

bestuur is in zijn besluitvorming geheel onafhankelijk van Atos. 

 

SPA voert 4 uitkeringsovereenkomsten (2 eindloonregelingen 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 ruim 300 miljoen euro. 

 

Het bestuur van SPA is paritair samengesteld en telt maximaal 7 leden. Drie leden worden door verkiezingen gekozen 

door gewezen deelnemers en één lid wordt door verkiezingen gekozen door pensioengerechtigden. Daarnaast wordt 

één lid benoemd door de werkgever. Naast deze 5 leden biedt de statuten de mogelijkheid maximaal twee externe 

bestuursleden te benoemen.  

 

Op termijn van ca. 9 maanden is er één vacature die moet worden ingevuld door gewezen deelnemers, dit geschiedt 

door verkiezingen. Dit betreft de vacature van een bestuurslid, tevens lid van de beleggingsadviescommissie (BAC). 

Vanwege de (verwachte) benodigde tijd voor opleiding en voorbereiding op de functie vindt nu al verkiezing plaats voor 

deze functie. 

 

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

nabestaanden. SPA streeft naar duurzame toeslagverlening (indexatie) op de bestaande pensioenaanspraken van de 

gewezen deelnemers en de pensioenen van de pensioengerechtigden van (ten minste) 100% van de CPI en naar een 

goede kapitaalopbouw binnen de beschikbare premieregeling van de gewezen deelnemers. SPA wil deze doelstellingen 

realiseren op effectieve en efficiënte wijze, met relatief lage uitvoeringskosten, met integere bedrijfsvoering, met 

transparante communicatie, in onafhankelijkheid en met goede afweging van alle belangen. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, 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: de pensioenadministratie, de financiële 

administratie, het vermogensbeheer, risicorapportage, etc.. Het bestuur wordt op het gebied van beleggingsbeleid 

geadviseerd door de Beleggingsadviescommissie (BAC). Het bestuur blijft echter verantwoordelijk voor het beleid en de 

uitvoering daarvan. 

 

Het bestuur wordt gemonitord en met raad bijgestaan door een Raad van Toezicht (RvT). Daarnaast wordt het bestuur 

geadviseerd door het Verantwoordingsorgaan (VO). Vervolgens legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan het VO. 

 

De taken en verantwoordelijkheden van de kandidaat-bestuurder en de eisen die aan hem of haar worden gesteld, 

worden onderstaand toegelicht. 

 

Bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden 

Van bestuursleden worden de volgende bijdragen verwacht: 

1. Het deelnemen aan bestuurs- en andere (overleg)vergaderingen en andere werkzaamheden van het bestuur. Dit 

vereist het bestuderen van alle vergaderstukken voor de vergadering zodat men goed voorbereid is om actief aan de 

discussies deel te nemen en er onderbouwd beslissingen genomen kunnen worden. 



2 

 

2. Het volgen van opleidingen/trainingen/seminars, om up to date te blijven en te bereiken dat: 

- de bestuursleden goed op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving en dat er een goed begrip is van de 

verantwoordelijkheden van het bestuur; 

- er voldoende kennis, binnen het bestuur, is om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van een veelheid 

van vaak gecompliceerde problemen en situaties; 

- het bestuur als geheel over voldoende vaardigheden en deskundigheid beschikt, wat niet betekent dat ieder 

afzonderlijk lid over dezelfde vaardigheden en kennis beschikt. 

3. Het zitting nemen in eventuele ad hoc commissies van het bestuur. 

4. Het waarnemen van een specifiek management/deskundigheidsgebied zoals de uitvoering en administratie, de 

beleggingen, actuariële en pensioenregeling onderwerpen of communicatie naar gewezen deelnemers en de 

pensioengerechtigden. 

 

Eisen die aan de deskundigheid van de kandidaat-bestuurder gesteld worden 

Bestuursleden moeten primair goede bestuurders zijn. De rol van bestuurder van een pensioenfonds is een 

verantwoordelijke positie. Daarnaast is het van belang dat op onderdelen specifieke deskundigheid aanwezig is bij 

individuele leden van het bestuur. Primair zijn op de bestuurder 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 (zie de website); de relevante passages van dit plan worden onderdeel geacht te zijn van dit 

profiel. Aan een bestuurder van het fonds worden deskundigheids-eisen gesteld op het vlak van: 

- Bestuur, organisatie en communicatie (de bestuurder heeft in dit kader o.a. kennis van het toezicht van DNB, AP en 

de AFM);  

- Producten, diensten en markten waarop het fonds actief is (o.a. relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen 

en pensioensoorten); 

- Beheerste en integere bedrijfsvoering (m.n. ‘financiële aspecten’ (actuariële aspecten, verslaglegging en 

vermogensbeheer), ‘administratieve organisatie en interne controle’ (waaronder risicobeheer) en ‘uitbesteden van 

werkzaamheden’); en 

- Besluitvorming: de aard van de werkzaamheden, de verantwoordelijkheden en de beslissingen die moeten worden 

genomen ten aanzien van complexe vraagstukken vereisen een steeds hoger niveau van technische- en 

aansturingscapaciteiten van bestuursleden. Om verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid van het 

fonds over voldoende deskundigheid beschikken om zijn collega bestuurslid te kunnen begrijpen, volwaardig 

gesprekspartner voor zijn adviseurs te kunnen zijn en om zijn eigen afwegingen te kunnen maken bij het bepalen van 

een standpunt door het bestuur. 

  

Op alle onderdelen hiervan moet voldoende basiskennis aanwezig zijn. Eenieder die over een overtuigend deel van deze 

kwalificaties beschikt, wordt uitgenodigd zich te kandideren en deel te nemen aan de verkiezingen. Een goede 

basiskennis op deze specifieke kennisonderdelen die d.m.v. cursussen e.d. verder uitgebreid kan worden, kan ook 

voldoende zijn om aan het profiel te gaan voldoen.  

 

Aanvullende eisen t.a.v. deze specifieke functie 

Om de nodige complementariteit te waarborgen wordt van de nieuw te benoemen kandidaat verwacht dat hij/zij de 

nodige expertise inbrengt op het gebied van beleggingen (hierbij wordt gestreefd naar minimaal niveau B). Daarbij wordt 

verwacht dat kennis aanwezig is van de financiële aspecten als beleggingsbeginselen, financiële instrumenten en 

afgeleide producten (derivaten); het beoordelen van resultaten, performancemeting, risicokengetallen ed.. De kandidaat 

is bekend met (monitoring van) vermogensbeheerders, beoordelen van vermogensrapportages en resultaten en heeft 

kennis van de actuele ontwikkelingen op financiële markten, het FTK en maatschappelijk verantwoord beleggen.  

De kandidaat heeft kennis van de strategische kanten van vermogensbeheer. 

Eisen die aan de competenties van de kandidaat-bestuurder gesteld worden 

Naast de deskundigheidseisen worden er betrouwbaarheids- en competentie-eisen gesteld. Deze zijn opgenomen in het 

Deskundigheids- en Geschiktheidsplan SPA. Enkele belangrijke daarvan zijn: 

- Integer; 

- Geen belangenverstrengeling (conflict of interest; de bestuurder heeft een scherp oog voor het voorkomen van (de 

schijn van) belangenverstrengeling); 

- Goed denk/oordeelsvermogen; 

- Onafhankelijk opereren; 

- Collegialiteit; 

- Is een prettige persoonlijkheid met goede communicatieve eigenschappen;  

- De bestuurder weet goed hoe hij/zij het fonds extern moet vertegenwoordigen; en 

- Het is noodzakelijk dat elk bestuurslid de Nederlandse taal machtig is en in Nederland gevestigd is of zeer 

frequent aanwezig is in Nederland. Aangezien een aantal werkzaamheden m.b.t. de beleggingen soms 
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internationaal plaatsvinden is een goede beheersing van de Engelse taal van belang. 

 

Tijdsbesteding en vergoeding 

Het voltijdsequivalent voor de functie van bestuurslid is naar verwachting ongeveer 0,2 VTE, ofwel (gemiddeld) 8 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 bestuurder dient de vereiste tijd ter 

beschikking te hebben en te stellen. 

 

De hoogte van de vergoeding is in het door het bestuur vastgestelde bezoldigingsbeleid vastgelegd op € 24.000 per jaar. 

Kosten van (benodigde) opleidingen en seminars, zoals inschrijfkosten, en (noodzakelijke) reiskosten, zijn niet in de 

voorgestelde bezoldigingen inbegrepen en kunnen apart gedeclareerd worden. Bij een onverhoopt tussentijds 

terugtreden of ontslag kan geen aanspraak gemaakt worden op een ontslag- of transitievergoeding. 

 

Procedure en benoeming 

Een door het bestuur benoemde verkiezingscommissie organiseert de verkiezingen voor de beschikbare zetels (zie voor 

de gehele procedure de website en de ter zake verstuurde brieven). De verkiezingscommissie wijst na de verkiezingen 

de kandidaat met de meeste stemmen aan.  

 

Met betrekking tot de kandidaat met de meeste stemmen zal door het bestuur beoordeeld worden of de kandidaat 

voldoet aan het profiel, de deskundigheids- en betrouwbaarheidseisen en in voldoende mate over de gevraagde 

competenties beschikt.  

 

De RvT beoordeelt voorts ook zelfstandig of de kandidaat aan het profiel voldoet. Ten slotte zal De Nederlandsche Bank 

(DNB) nog de wettelijk voorgeschreven toets uitvoeren en besluiten of de kandidaat benoemd kan worden als bestuurder 

van het fonds. 

  
Indien een aangewezen kandidaat door het bestuur, de RvT of DNB niet goedgekeurd wordt, wijst de 

verkiezingscommissie de volgende kandidaat met de daaropvolgende meeste stemmen van de verkiezingen aan.   

 

De definitieve benoeming vindt plaats conform de statuten na goedkeuring door DNB, voor een periode van 4 jaar. 
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