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Pensioenfonds UWV, hierna te noemen het pensioenfonds heeft de operationele 

werkzaamheden, waar mogelijk, zo veel mogelijk uitbesteed aan externe gespecialiseerde 

uitvoerders 

 

Voor een zorgvuldig proces heeft het bestuur van het pensioenfonds het uitbestedingsbeleid 

vastgesteld. Het uitbestedingsbeleid is bedoeld als algemeen kader voor alle soorten 

uitbestedingen van het pensioenfonds.  

 

De uitbesteding aan uitvoerders moet in overeenstemming zijn met missie, visie, 

doelstellingen en uitbestedingsbeleid van het pensioenfonds en met wet- en regelgeving.  

Onderdeel van het uitbestedingsbeleid zijn de eisen die het fonds stelt aan het 

beloningsbeleid en het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van de uitvoerder. 

Deze eisen zijn: 

 

Het beloningsbeleid van de uitvoerder is marktconform en moedigt niet aan om risico’s te 

nemen die niet aansluiten bij het doel van het pensioenfonds en tot het nemen van meer 

risico’s dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is. De beloning van bij het pensioenfonds 

betrokken medewerkers van de uitvoerder is overeenkomstig dit beleid. Dit beloningsbeleid 

van het pensioenfonds is van toepassing, tenzij de uitvoerder valt onder een richtlijn, 

genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van Richtlijn 2016/2341/EU. Is een richtlijn 

van toepassing dan moet het beloningsbeleid voor het pensioenfonds zichtbaar zijn en 

betrekt het fonds het beloningsbeleid bij de selectie.  

 

Het aanbod van de uitvoerder moet bijdragen aan de doelstelling van het fonds om op 

lange-termijn waarde te creëren in financiële en maatschappelijke zin, op de wijze zoals 

beschreven in het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB) van het fonds. 

Daarbij dient de uitvoerder in staat te zijn om MVB-risico’s van onderliggende beleggingen 

of uitbestedingen aan derden te identificeren en waar nodig de partij waarin belegd is of 

waaraan is uitbesteed aan te sporen tot risico- mitigatie of remediëring indien een recht op 

herstel en/of verhaal bestaat. De uitvoerder dient voorgaande aspecten te beoordelen door 

middel van een ESG due diligence. De uitvoerder dient daarnaast bij te dragen aan het 

voorkomen van negatieve impact op de MVB-aandachtsgebieden zoals vastgelegd in het 

MVB-beleid van het fonds. Uitvoerder dient minimaal jaarlijks over de genoemde eisen in 

deze paragraaf op adequate wijze te rapporteren. 

 

 

 


