
Beloningsbeleid  

Het fonds voert overeenkomstig de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet, de Code 
Pensioenfondsen en de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de 
financiële dienstensector een beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het 
nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor het fonds aanvaardbaar is.  

De beloning staat in redelijke verhoudingen tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie 
gestelde eisen en het tijdsbeslag. Bij de vaststelling van de beloning wordt gekeken naar wat 
gangbaar is bij andere pensioenfondsen. Het fonds kent geen aan financiële resultaten gerelateerde 
beloningen, bonussen en/of ontslagvergoedingen en voorkomt dat door de hoogte van de beloning 
een financieel belang een kritische opstelling in de weg staat.  

Bestuursleden worden door de werkgever aan het fonds ter beschikking gesteld en door de 
werkgever beloond volgens de normen van de werkgever, evenals de leden van het 
verantwoordingsorgaan en de leden van de beleggingscommissie die in dienst van Cargill zijn. Ook 
hier geldt dat hun beloning niet is gerelateerd aan de financiële resultaten van het fonds. De overige 
leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen hun beloning (op basis van tijdsbesteding met een 
jaarlijks maximum) en reis- en verblijfkosten van het fonds. De leden van de Raad van Toezicht 
ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding van het fonds.  

Het fonds draagt er zorg voor dat de algemene beginselen van het beloningsbeleid van het fonds 
worden toegepast bij partijen waaraan werkzaamheden van het fonds zijn uitbesteed. Het bestuur 
zorgt ervoor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden uitbesteed niet aanmoedigt 
om meer risico’s te nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is. Om dit te bereiken maakt het 
bestuur dit onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van de 
uitbestedingsovereenkomst.  

Dit beloningsbeleid is van toepassing vanaf 1 januari 2019 en wordt elke 3 jaar geëvalueerd. Details 
van de beloning worden jaarlijks vastgesteld en opgenomen in het jaarverslag van het fonds.  

Het fonds heeft geen medewerkers in dienst.  

Beloningen en onkostenvergoedingen komen niet ten laste van het fonds, maar zijn onderdeel van 
de uitvoeringskosten die aan het fonds worden vergoed door de werkgever. 


