Stichting

Will Niemeijer Pensioenfonds

Beloningsbeleid
Inleidende bepalingen
Een deugdelijk beloningsbeleid past binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en is gericht op de lange
termijn. Het beloningsbeleid van Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (verder: SNP) moedigt niet aan tot het
nemen van meer risico’s dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is. Het beleid is afgestemd op de omvang
en organisatie van het fonds en op de aard en complexiteit van zijn werkzaamheden.
Het pensioenfonds hanteert de volgende uitgangspunten voor het beloningsbeleid:
a. Het beloningsbeleid moet proportioneel zijn, dat wil zeggen dat het in overeenstemming is met de
werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële stabiliteit en de
prestaties van het pensioenfonds als geheel.
b. Het beloningsbeleid moet bijdragen aan een deugdelijk, prudent en doeltreffend bestuur van het
pensioenfonds.
c. Indien een beloning wordt verleend, dan staat deze in redelijke verhouding tot het tijdsbeslag en de
verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het uitoefenen van de door de betrokkene te verrichten
werkzaamheden. Voor het bepalen van de tijdsbesteding voor het uitoefenen van een functie in het
bestuur van het pensioenfonds wordt uitgegaan van de VTE‐score.
Artikel 1

Toepassing

1.

Het beloningsbeleid van het fonds als bepaald in artikel 2 is van toepassing op:
a. de leden van het bestuur;
b. de leden van het verantwoordingsorgaan;
c. externe leden van bestuurscommissies;
d. de leden van de visitatiecommissie.

2.

De eisen die het fonds stelt aan het beloningsbeleid van dienstverleners is opgenomen in artikel 3.

Artikel 2

Beloningsbeleid interne organisatie

1.

De leden van het bestuur en van het verantwoordingsorgaan van het fonds ontvangen geen beloning
(variabel noch vast) voor de uitoefening van hun functie.

2.

Daadwerkelijk gemaakte onkosten ten behoeve van de uitoefening van diens functie, worden aan het
betreffende lid van het bestuur of verantwoordingsorgaan vergoed. Voor reiskosten geldt een vergoeding
van € 0,29 per gereden kilometer. Daarnaast vergoedt SNP de daadwerkelijke reiskosten indien met het
openbaar vervoer wordt gereisd, op basis van2e klas.

3.

Een lid van het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en secretaris van het bestuur, dat niet
werkzaam is bij Theodorus Niemeyer B.V., kan ten behoeve van een goede uitoefening van diens functie
aanspraak maken op een vaste maandelijkse onkostenvergoeding ad €100,‐ ter dekking van kosten
betreffende infrastructuur (waaronder telefonie, internet en printkosten).

4.

De leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van
declaraties voor de in lid 2 en 3 bedoelde onkosten. Voor het indienen van declaraties dient het
voorgeschreven declaratieformulier te worden gehanteerd. Declaraties van onkosten als bedoeld in lid 2
dienen te worden voorzien van de relevante betaalbewijzen, indien het feitelijk betaalde kosten betreft.

