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L. lnleiding

Het statutaire doelvan de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (hierna: SPAWW) is om zorg te
dragen voor een toekomstbestendige uitvoering van de door Cao-partijen overeengekomen

bovenwettelijke WW- en WGA-uitkering. Het bestuur van SPAWW (hierna: het bestuur) kan de

uitvoering van het beleid uitbesteden.

SPAWW heeft zich vrijwillig gecommitteerd aan hoge standaarden voor een beheerste en integere

bedrijfsvoering zoals die gelden voor pensioenfondsen en binnen de sector geldende standaarden.l ln

navolging daarvan heeft het bestuur van SPAWW ervoor gekozen om een uitbestedingsbeleid op te
stellen.2

Het bestuur streeft de doelstellingen van SPAWW na met betrekking tot onder meer kwaliteit,
betrouwbaarheid en integriteit van de dienstverlening. Dit uitbestedingsbeleid heeft als doel te
waarborgen dat ook bij uitbesteding van werkzaamheden de doelstellingen van SPAWW gewaarborgd

blijven. Het uitbestedingsbeleid wordt via de website beschikbaar gesteld.

2. Doel en randvoorwaarden

Het bestuur wil met de uitbesteding van werkzaamheden gebruik kunnen maken van externe kennis,

ervaring en beschikbaarheid van producten, markten en systemen waarmee de doelstellingen van

SPAWW beter kunnen worden gerealiseerd dan wanneer deze in eigen beheer worden uitgevoerd.

De belangen van belanghebbenden van SPAWW mogen geen gevaar lopen doordat SPAWW delen van

haar werkzaamheden heeft uitbesteed. De kosten dienen in verhouding te staan tot het profiel en de

taakopdracht van SPAWW. SPAWW besteedt verder niet uit als door de uitbesteding het operationele

risico onnodig toeneemt of door de uitbesteding de continuiteit en de toereikendheid van de

dienstverlening van SPAWW aan de betrokkenen wordt ondermijnd.

3. Reikwijdte

Het uitbestedingsbeleid is aanvullend van toepassing op het inkoopbeleid van SPAWW en is van

toepassing op alle door derden in opdracht van SPAWW te verrichten werkzaamheden die naar het

oordeel van het bestuur deel uitmaken van of voortvloeien uit de strategische kernactiviteiten van

SPAWW of die deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning daarvan. Het

uitbestedingsbeleid is van toepassing op a[Íe bestaande en/of nieuwe strategische

uitbestedingscontracten gedurende de hele looptijd van deze overeenkomsten.

De volgende werkzaamheden worden niet uitbesteed:

taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede

verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde

beleid;

werkzaamheden waarvan de uitbesteding de verantwoordelijkheid van SPAWW voor de

organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen;

het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van de financiële middelen.

1Art. 1,43 Pensioenwet jo. Art. 18 Besluit toezicht financieel toetsingskader (beheerste bedrijfsvoering).
2Art. 34 Pensioenwet jo. Art. 14 lid 3 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen

(uitbesteding en beheersing van de risico's)
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4. Verantwoordelijkheden bestuur

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor, en behoudt volledige zeggenschap over de uitbestede

werkzaamheden. Dit geldt ook onverminderd wanneer uitbesteding plaatsvindt van derden aan weer
andere partijen. Dit betekent dat het bestuur zicht moet hebben op de keten van uitbesteding.

5. Risicobeheersing

ln geval van uitbesteding voert het bestuur een systematische analyse uit van de risico's die
samenhangen met de uitbesteding van werkzaamheden. ln verband met de geanalyseerde risico's
neemt het bestuur beheersmaatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende

scenario's waaronder het scenario waarin de externe uitbestedingspartij tijdelijk of duurzaam niet tot
nakoming van de overeenkomst in staat is.

Per uitbesteding neemt het bestuur een uitbestedingsbesluit waarin de risicoanalyse- en beheersing
wordt uitgewerkt. Op basis van de uitkomsten van de systematische risicoanalyse besluit het bestuur
om de werkzaamheden wel of niet uit te besteden en onder welke voorwaarden.

6. Scheiding van functies

Bij iedere uitbesteding is uitgangspunt dat werkzaamheden op het gebied van strategische advisering,
uitvoering, monitoring en controle bij verschillende, onafhankelijk van elkaar opererende
professionele partijen worden neergelegd.

Het bestuur waarborgt bij opdrachtverstrekking de onafhankelijke positie van de registeraccountant
waaraan jaarlijks opdracht wordt verleend tot het controleren van het jaarverslag. De accountant mag

bij verstrekking van een opdracht niet in de positie worden gebracht waardoor hij (in de nabije
toekomst) zijn eigen werk controleert.

7. Belangenverstrengeling

Het bestuur voorkomt dat er bij uitbesteding sprake is van personele unies tussen
(mede)beleidsbepalers van SPAWW en partijen waaraan werkzaamheden worden uitbesteed. Bij

besluitvorming omtrent uitbesteding worden de bepalingen van de gedragscode in acht genomen met
betrekking tot het melden van een (potentieel) belangenconflict en de betrokkenheid van verbonden
personen.3 Hiermee wordt voorkomen dat een besluit wordt genomen op basis van andere belangen

dan die van SPAWW, of de schijn hiervan wordt gewekt.

8. Selectieproces

Het bestuur waarborgt een effectief proces voor de selectie van een externe uitbestedingspartij. Dit

proces bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

c.

Risicoanalyse: waarborgen dat het risicoprofiel van elke kandidaat-uitbestedingspartij (denk

aan grootte, complexiteit of lT-infrastructuur) past bij de risicobereidheid van SPAWW;

Longlist: in kaart brengen van kandidaat-uitbestedingspartijen die de uit te besteden

werkzaamheden mogelijk zouden kunnen uitvoeren;

Request for informotion: een uitvraag doen bij de mogelijke kandidaat-uitbestedingspartijen

aan de hand van een template met selectiecriteria;

3 Gedragscode SPAWW versie 2020
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d. Shortlist: selecteren van beschikbare kandidaat-uitbestedingspartijen die op basis van de

request for information op hoofdl'rjnen voldoen aan de belangrijkste selectiecriteria;

e. Request for proposol: uitvragen van een offerte op basis van gel'rjke informatieverschaffing bij

minimaal drie kandidaat-uitbestedingspartijen die op de shortlist staan;

Í. Selectiebesluit: selecteren van de kandidaat-uitbestedingspartij die de werkzaamheden het

beste kan uitvoeren en waarmee exclusieve onderhandelingen worden gevoerd;

g. Opstellen overeenkomst: het in een schriftelijk contract vastleggen van de voorwaarden

waarover met de uiteindelijke uitbestedingspartij overeenstemming is bereikt.

Een uitbestedingspartij die in aanmerking komt om de uit te besteden werkzaamheden te gaan

uitvoeren, voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

a. Staat goed bekend. lnformatie kan onder meer worden verkregen uit publieke bronnen, door
het afleggen van bedrijfsbezoeken en het opvragen en natrekken van referenties;

b. ls aantoonbaar financieel gezond;

c. Beschikt over de vereiste operationele en technische vaardigheden en hanteert voor zover van

toepassing de voor de betreffende werkzaamheden vereiste kwaliteitsnormen;

d. Beschikt bij voorkeur over een MVO-beleid;

e. Waarborgt de continuiteit van de dienstverlening;

f. Beschikt over een ISEA 3402 type ll verklaring of een gelijkwaardige certificering (of

aantoonbare zekerheid) die van toepassing is op de uit te besteden werkzaamheden;

g. Beschikt voor zover van toepassing over de benodigde vergunningen;

h. Beschikt over een gedragscode die tenminste gelijkwaardig is aan die van SPAWW;

i. Voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat aansluit op het beloningsbeleid van

SPAWW.

9. Overeenkomst

Het bestuur legt alle met de uitbestedingspartij gemaakte afspraken vast in een overeenkomst.
Gedetailleerde werkafspraken tussen SPAWW en de uitbestedingspartij worden, waar mogelijk,
vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) aan de hand van prestatie-eisen in de vorm van

controleerbare prestatie- en/of risico-indicatoren. Alle contracten worden vastgelegd in het
contractenregister van SPAWW.

ln de (hoofd)overeenkomst worden in iedergeval de volgende onderdelen opgenomen:

a. SPAWW is opdrachtgever en bepaalt welke werkzaamheden worden verricht;
b. Een beschrijving van de concrete werkzaamheden alsmede de grenzen van de uitbesteding;
c. Voor zover van toepassing, eisen die aan de uitbestedingspartij worden gesteld, zoals

vergunningen, certificeringen, risicomanagementbeleid, integriteits- en beloningsbeleid;
d. Adequate afspraken over aansprakelijkheid;
e. Het eigendom van vermogen, gelden, effecten, gegevens en systemen;
f. Mogelijkheid om gedurende de contractperiode wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop

werkzaamheden worden uitgevoerd en de voorwaarden waaronder dit kan;
g. Transparante kostenstructuur en een gedetailleerd overzicht van kosten;
h. Afdoende afspraken over meerwerk en eenmalige werkzaamheden en de vergoeding daarvan;
i. Regeling ter waarborging van de vertrouwelijkheid en privacy en de continuiteit van de

dienstverlen ing;
j. Adequate afspraken over de beveiliging en bewaartermijn van gegevens en bestanden;
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Voor zover van toepassing, een regeling die erin voorziet dat bij het door onvoorziene

omstandigheden uitvallen van systemen een adequaat noodsysteem in werking treedt
waarmee in de continuiteit van de dienstverlening kan worden voorzien;

Afspraken over rapportage, monitoring en controle van de uit te voeren werkzaamheden;

Consequenties van niet-nakoming van de overeenkomst door de uitbestedingspartij;

Adequate afspraken over diensten van derden en onderaanbesteding. De voorwaarden

waaronder sub-uitbesteding aan een derde partij kan plaatsvinden;

Wijze van informatie-uitwisseling, monitoring en controle naleving van wet- en regelgeving;

Looptijd en afspraken over evaluatie, herziening en beëindiging;
Geschillenregeling;
Rechtskeuze en forumkeuze: recht dat van toepassing is op de overeenkomst en de bevoegde

rechter.

ln een Service Level Agreement (SLA) worden gedetailleerde afspraken opgenomen over zaken als:

kwaliteit werkzaamheden, doorlooptijd, klachten, vragen, telefonische bereikbaarheid, Kritieke

Prestatie lndicatoren (KPl's), meting, informatie-uitwisseling, rapportagemomenten en normen.

10. Monitoring

SPAWW toetst regelmatig of de manier waarop de uitbestede werkzaamheden worden uitgevoerd in

overeenstemming is met de gemaakte afspraken. SPAWW doet dit onder meer door middelvan:

Periodiek overleg en evaluatie met de uitbestedingspartij over de uitvoering van de uitbestede

werkzaamheden;

Opvragen van periodieke voortgangsrapportages van de uitbestedingspartij waarin ook wordt
gerapporteerd over eventuele klachten, incidenten en uitzonderingen;

Laten uitvoeren van onafhankelijke periodieke audits bij de uitbestedingspartij via ISAE 3402

ra pportages of daarmee verge lij kba re ra pportages;

Rapportages van de externe accountant van SPAWW over de uitbestedingspartij.

11. Evaluatie

De uitbestedingspartij wordt periodiek geëvalueerd. Hierbij wordt nagegaan of de uitbestedingsrelatie

nog aan de eisen van het uitbestedingsbeleid voldoet en bijdraagt aan de doelstellingen van SPAWW.

Op basis van de evaluatie kan worden besloten tot het bijstellen of desnoods beëindigen van de

uitbested i ngsrelatie.

Bij deze evaluatie worden ook eventuele wijzigingen die zich bij de uitbestedingspartij voordoen, zoals

een belangrijke wijziging van eigendomsverhoudingen, de strategie of de winstgevendheid,

meegenomen. Het bestuur draagt zorgt voor voldoende kerncapaciteit bij het bestuursbureau van

SPAWW om de uitbestedingspartij adequaat te kunnen aansturen en te kunnen controleren.

12. Beëindiging van uitbesteding

ln de overeenkomst met de uitbestedingspartij worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de

overeenkomst wordt beëindigd en over de wijze waarop wordt gewaarborgd dat SPAWW de

werkzaamheden na beëindiging van de overeenkomst weer zelf kan uiWoeren of door een andere

derde kan laten uitvoeren.
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13. lnwerkingtreding en ondertekening

Dit uitbestedingsbeleid treedt in werking na goedkeuring door het bestuur op 16 oktober 2020. Het

uitbestedingsbeleid wordt elke drie jaar door het bestuur geévalueerd.

nvulling WW en WGÀ

ar, l,-,1u,
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