
WAAR VIND U DE INFORMATIE DIE DE PENSIOENWET  VOORSCHRIJFT 
  

Hieronder vindt u m.b.t. alle artikelen in de Pensioenwet die voorschrijven dat het Pensioenfonds u 

daarover moet informeren, een verwijzing naar de plaats waar u deze informatie op deze website 

vindt. Op de homepage vindt u ook al enkele icoontjes die u naar een belangrijk deel van deze 

informatie doorverbinden, maar onderstaand heeft het Pensioenfonds de lijst volledig gemaakt. Enkele 

bepalingen in de wet zijn niet meer van toepassing op het Pensioenfonds omdat we een gesloten 

fonds zijn geworden. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn: de startbrief (Pensioenwet artikel 

46a: a. informatie over de pensioenregeling als bedoeld in artikel 21 Pw) en de 

uitvoeringsovereenkomst (Pensioenwet artikel 46a-2e: informatie over de uitvoeringsovereenkomst of 

het uitvoeringsreglement).  Beide zijn niet meer nodig omdat we een gesloten fonds zijn en zijn 

daarom niet aanwezig. 

  

  

Verplichte Informatie 

  

1. Artikel 45a. Informatie over uitvoeringskosten 

Een pensioenfonds neemt in zijn bestuursverslag informatie op over de uitvoeringskosten over het 

verslagjaar, waarbij worden onderscheiden: administratieve uitvoeringskosten, de kosten van 

vermogensbeheer en transactiekosten. 

  

Waar vindt u dit op deze website? 

Zoals de wet als voorschrijft staat deze informatie in het bestuursverslag. Het bestuursverslag, dat een 

onderdeel is van het Jaarverslag, vindt u via de homepage. Daar staat rechts onderin een link 

genaamd “Direct naar”, gevolgd door 8 keuzes, waaronder als 5e keuze “Jaarverslagen”. Als u daarop 

klikt, komt u ook bij de bestuursverslagen. In het bestuursverslag van 2017 staan de administratieve 

uitvoeringskosten, de kosten van vermogensbeheer en transactiekosten op bladzijde 25 en 26 van het 

bestuursverslag. 

2. Artikel 46a, lid 1. 

De pensioenuitvoerder stelt op zijn website voor in ieder geval de deelnemer, gewezen deelnemer, 

gewezen partner of pensioengerechtigde beschikbaar: 

 

a.       Informatie over de pensioenregeling als bedoeld in artikel 21. 

Dit onderdeel wijst grotendeels op de startbrief en richt zich tot de werkgever die een nieuwe 

medewerker aanneemt en deel gaat laten nemen aan een pensioenfonds. Omdat wij een gesloten 

fonds zijn is dit niet meer van toepassing op ons. Maar op de website staat natuurlijk wel veel 

informatie over de pensioenregeling zoals deze nu geldt.  

Op de homepage ziet u precies in het midden het grote groene logo van Pensioen 1-2-3-. Als u 

daarop klikt dan treft u daar heel veel informatie aan over de pensioenregelingen van het fonds. 

Op de homepage staat daarnaast rechts een icoontje genaamd “Reglementen”. Als u op de link 

“downloaden” klikt, vindt u daar alle reglementen die het pensioenfonds kent.  

Gelijk daaronder staat ook een link genaamd “Direct naar”, gevolgd door 8 keuzes, waaronder als 4e 

keuze “Reglementen”. Als u daarop klikt komt u ook bij de reglementen. 

 

b.       Verdere informatie over de pensioenregeling. 

Verdere informatie over de pensioenregeling vindt u op de homepage onder de tabs “Atos ML” en 

“Atos BP” en “Wat als”. Als u die tabs aanklikt ziet u informatie over de regeling en staat er aan de 

linkerkant een menu met allerlei onderwerpen die in de reglementen geregeld worden. Als u op een 

onderwerp klikt, dan treft u daar meer informatie aan over het onderwerp. 

 



c.     Informatie over uitvoeringskosten. 

Zie hierboven bij artikel 45a.  

Informatie over (andere) kosten staat overigens ook in de “pensioen 1-2-3” informatie. Op de 

homepage ziet u precies in het midden het grote groene logo van Pensioen 1-2-3-. Als u daarop klikt 

dan treft u daar heel veel informatie aan over de pensioenregelingen en ook over de kosten. 

d.      Het bestuursverslag en de jaarrekening. 

  

Het bestuursverslag en de jaarrekening vormen samen het jaarverslag. Het jaarverslag vindt u via de 

homepage. Daar staat rechts onderin een link genaamd “Direct naar”, gevolgd door 8 keuzes, 

waaronder als 5e keuze “Jaarverslagen”. Als u daarop klikt komt u bij de jaarverslagen, die de 

bestuursverslagen en jaarrekeningen bevatten. 

  

  

Artikel 46a, lid 2 

Voor zover van toepassing stelt de pensioenuitvoerder op zijn website voor de deelnemer, gewezen 

deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde beschikbaar. 

  

a.     De verklaring inzake beleggingsbeginselen. 

De verklaring inzake beleggingsbeginselen vindt u in de ABTN. Hier vindt u ook beschreven op welke 

wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en 

sociale verhoudingen. De ABTN vindt u op deze website via: homepage/tabblad (bovenin in de 

blauwe balk) “profiel” en dan links in het (rode) menu de keuze “organisatie” aanklikken. Dan ontvouwt 

zich een keuzemenu en de 5e keuze is dan de ABTN, die u moet aanklikken. De verklaring inzake 

beleggingsbeginselen is opgenomen in hoofdstuk 8 van de ABTN. 

  

b.       Informatie over het financieel crisisplan. 

Deze informatie staat in een bijlage in de ABTN. Zie hierboven onder a) hoe u de ABTN kan vinden 

(homepage/profiel/ organisatie/ ABTN). 

  

c.  Informatie over het herstelplan of geactualiseerd herstelplan. 

Deze informatie staat in het jaarverslag. In het bestuursverslag 2017 staat deze informatie op 

bladzijde 13. 

  

d. het pensioenreglement. 

Zie hierboven, onder Artikel 46a, lid 1, onder a. 

  

e.   De uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement. 

Deze kent het fonds niet meer, zie hierboven. 
  
 
Artikel 46a, lid 3 

In het bestuursverslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, neemt een pensioenfonds informatie op 

over de haalbaarheidstoets en de reële dekkingsgraad. 

 

Zie hierboven onder artikel 46a, lid 1, onder d, hoe u het bestuursverslag vindt (homepage/ rechts 

onderin link “Direct naar”/ 3e keuze “Jaarverslagen). In het jaarverslag 2017 staat deze informatie op 

bladzijde 14/15 (haalbaarheidstoets) en 104 (reële dekkingsgraad). 

 


