
CONTRACTENREGISTER PER 28 MEI 2020

Overzicht uitbestede werkzaamheden, partijen en overeenkomsten. In het onderstaande overzicht zijn de uitbestede werkzaamheden in kaart gebracht.

Werkzaamheden overeenkomst met soort overeenkomst startdatum ovk einddatum ovk datum laatste verlenging/aanpassing

naam

Pensioenadministratie Achmea Pensioenservices pensioenbeheerovereenkomst inclusief addendum 1-1-2018 31-12-2022 1-1-2019

Pensioenadministratie - gegevensuitwisseling Achmea Pensioenservices verwerkersovereenkomst gekoppeld aan pensioenbeheerovereenkomst gekoppeld aan pensioenbeheerovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst

Pensioenadministratie - SPA populatie Achmea Pensioenservices Driepartijenvaststellingsovereenkomst gekoppeld aan pensioenbeheerovereenkomst gekoppeld aan pensioenbeheerovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst

Bestuursondersteuning Montae Bestuurscentrum BV Overeenkomst 1-1-2018 onbepaalde tijd niet van toepassing

Bestuursondersteuning - gegevensuitwisseling Montae Bestuurscentrum BV verwerkersovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst

Bestuursondersteuning - vermogensbeheer Achmea Investment Management Overeenkomst 1-9-2017 31-12-2019, daarna voortzetting voor onbepaalde tijd17-6-2019

Adviseur BeleggingsAdviescommissie dhr. H.A.A. Rademaker overeenkomst van opdracht 1-1-2020 nieuwe ovk (oude startte op 1-11-2016 en was voor onbepaalde tijd)1-1-2024, met mogelijk 1x verlenging voor 4 jaar 1-1-2020

Adviseur BeleggingsAdviescommissie dhr. H. Kemper overeenkomst van opdracht 1-5-2020 31-12-2020, met mogelijkheid van verlenging door SBZ Pensioenniet van toepassing

Vermogensbeheer DC regeling Achmea Investment Management Overeenkomst 1-1-2019 31-12-2022, daarna stilzwijgende verlenging met 12 maanden1-1-2019

Vermogensbeheer Northern Trust vermogensbeheerovereenkomst (incl. addenda) 4-7-2007 onbepaalde tijd niet van toepassing

Vermogensbeheer - non disclosure agreement BNP Paribas driepartijenovereenkomst 20-11-2012 gekoppeld aan vermogensbeheerovereenkomst gekoppeld aan vermogensbeheerovereenkomst

Vermogensbeheer Northern Trust vermogensbeheerovereenkomst  20-12-2006 onbepaalde tijd niet van toepassing

Vermogensbeheer - collateral management agreement Northern Trust collateral management agreement 1-7-2007 onbepaalde tijd niet van toepassing

Vermogensbeheer - Securities Lending Authorisation Agreement Northern Trust securities lending authorisation agreement 29-2-2016 onbepaalde tijd niet van toepassing

Vermogensbeheer - Engagement en proxy voting Robeco dienstverleningsovereenkomst 1-1-2009 onbepaalde tijd niet van toepassing

Vermogensbeheer Russell vermogensbeheerovereenkomst 29-6-2007 onbepaalde tijd niet van toepassing

Vermogensbeheer - non disclosure agreement Russell driepartijenovereenkomst 3-12-2012 gekoppeld aan vermogensbeheerovereenkomst gekoppeld aan vermogensbeheerovereenkomst

Certificerend actuaris Willis Towers Watson opdrachtbrief gerelateerd aan doorlooptijd jaarwerk gerelateerd aan doorlooptijd jaarwerk niet van toepassing

Externe accountant PriceWaterhouseCoopers opdrachtbrief op basis van doorlopende opdracht gerelateerd aan doorlooptijd jaarwerk gerelateerd aan doorlooptijd jaarwerk niet van toepassing

Beheersing IT vermogensbeheer KoutersVandermeer opdrachtbrief 1-1-2018 tot afronding opdracht niet van toepassing

Fiscaal advies PriceWaterhouseCoopers opdrachtbrief 6-11-2017 onbepaalde tijd niet van toepassing

Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering Liberty SM overeenkomst 18-5-2020 onbepaalde tijd 18-5-2020

Compliance officer Nederlands Compliance Instituut overeenkomst 1-7-2015 automatische verlenging met 12 maanden 1-1-2018

Compliance officer - gegevensverwerking Nederlands Compliance Instituut verwerkersovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst

Functionaris Gegevensbescherming Nederlands Compliance Instituut overeenkomst 1-1-2018 automatische verlenging met 12 maanden 1-1-2018

Vertrouwenspersoon Nederlands Compliance Instituut overeenkomst 1-1-2017 automatische verlenging met 12 maanden 1-1-2018

Implementatie en Beheer Bestuursomgeving G-suite Cloudwise overeenkomst 20-7-2017 na afronding projectfase loopt overeenkomst 1 jaar doorniet van toepassing

Google cloud platform Google overeenkomst plus addenda 26-7-2017 automatische verlenging met 12 maanden 1-1-2020

Adviseur Beschikbare premieregeling Siegelaer pensioeninnovator overeenkomst van opdracht 1-6-2018 onbepaalde tijd niet van toepassing

Uitvoerend bestuurslid pensioenen en risicobeheer Jobert Koomans overeenkomst van opdracht 1-7-2014 Eindigt van rechtswege per datum einde bestuurdersfunctie1-7-2018

Uitvoerend bestuurslid beleggingen Reiniera van der Feltz - Doude van Troostwijkovereenkomst van opdracht 1-7-2014 Eindigt van rechtswege per datum einde bestuurdersfunctie1-7-2018

Onafhankelijk voorzitter Ties Tiessen overeenkomst van opdracht 18-6-2019 Eindigt van rechtswege per datum einde bestuurdersfunctie18-6-2019

Herverzekering AO netto pensioenregeling Elipslife overeenkomst 1-1-2019 31-12-2021, behoudens stilzwijgende verlenging voor 3 jaarnvt

Herverzekering overlijden netto pensioenregeling Elipslife overeenkomst 1-1-2019 31-12-2021, behoudens stilzwijgende verlenging voor 3 jaarnvt

Sleutelfunctie actuarieel Bart Weijers (Willis Towers Watson) statement of work, gekoppeld aan hoofdovereenkokmstgekoppeld aan hoofdovereenkomst gekoppeld aan hoofdovereenkomst nvt

Sleutelfunctie risicobeheer Joop Winterink overeenkomst van opdracht 22-1-2020 22-1-2025 met mogelijkheid tot verlenging met 4 jaar in geval van herbenoemingnvt

Sleutelfunctie Interne Audit Willem van Duijn (via Durare BV) overeenkomst van opdracht 13-1-2020 13-1-2023 met mogelijkheid tot verlenging met 4 jaar in geval van herbenoeming)nvt

Monitoringtool IMVB - nulmeting convenant speciale tool van EY, geen aparte overeenkomst tussen fonds en EYnvt nvt nvt nvt

participatie-overeenokmst ASO Achmea Investment Management vermogensbeheerovereenkomst gekoppeld aan vermogensbeheerovereenkomst gekoppeld aan vermogensbeheerovereenkomst gekoppeld aan vermogensbeheerovereenkomst

N.B. De uitvoeringsovereenkomsten met individuele werkgevers worden in een apart overzicht bijgehouden.


