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1.6 Uitbesteding van werkzaamheden 
 
Overeenkomst en SLA 

Met iedere uitvoerder aan wie werkzaamheden worden uitbesteed wordt een 
uitbestedingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan de aard, de omvang en 
de beschrijving van de werkzaamheden. Daarnaast worden in een Service Level Agreement 
(SLA) de meer gedetailleerde werkzaamheden omschreven. Daarin wordt tevens ingegaan 
op de beoordeling van de presentaties van de uitbestedingsorganisatie. De beoordeling van 
de presentaties maakt onderdeel uit van de periodieke interne controle die door het bestuur 
plaatsvindt. Op basis van de presentaties stuurt het bestuur indien nodig de 
uitbestedingsrelatie bij, stelt nieuwe doelen vast of maakt nieuwe afspraken. Indien de 
prestaties de beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds in gevaar brengt kan het 
bestuur besluiten de uitbestedingsrelatie te beëindigen.  
 

Beheersing uitbestedingsrelatie 

Het bestuur houdt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor de naleving van wet- en 
regelgeving. Deze eindverantwoordelijkheid blijft aanwezig bij uitbesteding van 
werkzaamheden.  
De beheersing van de uitbesteding houdt voor het bestuur daarom het hele traject van 
doelstellingen, beleid en processen rond uitbesteding in. Dit betreft de volgende cyclus: 

• het vaststellen van het uitbestedingsbeleid; 
• de keuze van de uitvoerder; 
• de governance rond uitbesteding; 
• de monitoring van de uitbesteding  
• en de evaluatie van de uitbesteding. 

Door het bestuur wordt de wet- en regelgeving rond uitbesteding opgevolgd, waarbij met 
name artikel 143 van de Pensioenwet en artikel 12 tot en met 14 van het Besluit uitvoering 
Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling van belang zijn.  

Het bestuur heeft een uitbestedingsbeleid opgesteld (bijlage 2). Dit beleidsdocument is 
onder andere gebaseerd op de door DNB in juni 2014 beschikbaar gestelde guidance voor 
uitbesteding. Onderwerpen uit de guidance, die al voor een deel in deze Abtn zijn 
opgenomen, komen aan bod in dit uitbestedingsdocument. Meer concreet zullen de 
onderwerpen, aansluitend op de cyclus zijn: 

• de doelstellingen die het fonds heeft ten aanzien van uitbesteding; 
• een expliciete uiteenzetting van wat wordt uitbesteed en wat niet; 
• de voorwaarden of selectiecriteria voor de uitvoerder; 
• hoe en wanneer het fonds de prestaties van de uitvoerder, aan de hand van vooraf 

vastgestelde indicatoren en rapportages monitort; 
• hoe en wanneer het fonds de uitbestedingsrelatie en het uitbestedingsbeleid in zijn 

geheel evalueert. 
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