
 

    

Hoe is jouw pensioen geregeld?        

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Atos. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je krijgt bij onze pensioenregelingen. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke 

informatie over je pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag lees je in het kort de belangrijkste informatie over de Atos ML en Atos BP-regeling met pensioenleeftijd 
65 jaar. Klik op de iconen of op de tekst ‘meer informatie’ om naar laag 2 te gaan. Daarin vind je meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Hoe wij 
omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in onze verklaring inzake beleggingsbeleid die u in laag 3 vindt.  
Tot slot vind je in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. 
 
Onderstaand overzicht gaat over het Atos ML en Atos BP-reglement van het fonds waar de meeste gewezen deelnemers onder vallen. Per 1 januari 2014 zijn 
er echter 4 gesloten pensioenregelingen van het fonds. Er is ook een Atos ML en Atos BP regeling met pensioenleeftijd 62,5 en er zijn ook nog 2 
eindloonregelingen. Als je onder deze andere reglementen valt, dan gelden soms afwijkende regels. Je kunt met Pensioenbureau contact opnemen om te 
vragen wat er anders is in deze andere reglementen. 
 
Klik hier om naar laag 3 te gaan waar je de pensioenreglementen en overige beleidsmatige documenten vindt.  
 

 Wat krijg je in onze pensioenregeling? 

 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
             

  Wat krijg je in onze pensioenregeling niet                                                                                                                                                       ?                                                                                                                                                      
?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hoe bouw je pensioen op?  

 

 

 

 
Hoe bouw je pensioen op? 

 
  

 

 

 

                                                                     

   

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

     
    

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                    
 
   

 

 

Ga je met pensioen? Dan krijg je 

ouderdomspensioen.  

Meer informatie   
                                                                               
Kom je te overlijden? Dan krijgen je kinderen 

die jonger zijn dan 18 jaar wezenpensioen. 

Meer informatie 

 

 

Wil je precies weten wat onze 

pensioenregeling je biedt? Klik door 

naar het pensioenreglement. 

 

 

 
 

 

 

 

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner alleen een levenslang 

partnerpensioen indien je dat voor overlijden geregeld hebt door middel 

van het uitruilen van een deel van je ouderdomspensioen voor 

nabestaandenpensioen of indien je kapitaal hebt opgebouwd in de 

Beschikbare Premie regeling. Meer informatie 

 

 Alleen als je al (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was voor 01-01-2014 en 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden als actieve deelnemer aan 

de pensioenregeling dan ontvang je, indien je nog steeds (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt bent en je inkomen boven de WIA-grens lag en je aan 

de overige (minimum) eisen voldoet, reeds nu een 

arbeidsongeschiktheidspensioen en een premievrij opbouw van pensioen 

(je pensioenopbouw gaat (gedeeltelijk) door, maar je betaalt dan zelf geen 

premie meer). Meer informatie     

       

    

 

 

 

Je bouwt bij ons geen pensioen meer 
op. Omdat wij een gesloten fonds zijn 
bouw je geen pensioen meer op bij de 
Stichting Pensioenfonds Atos. Wel kan, 
indien je kapitaal hebt in de 
Beschikbare Premieregeling van het 
fonds, dit kapitaal nog verder in hoogte 
toenemen (maar ook afnemen). Indien 
je arbeidsongeschikt bent geldt wat 
opbouw van pensioen betreft hetgeen 
hierboven staat bij het rolstoel-icoontje. 
 

 

 

 

Ben je na 31-12-2013 
arbeidsongeschikt geworden of 
wordt je in de toekomst 
arbeidsongeschikt?  
Dan krijg je geen 
arbeidsongeschiktheidspensioen 
van ons en geen premievrije 
opbouw van pensioen. Zie 
hierboven de voorwaarden die 
gelden als je al op 31-12-2013 
arbeidsongeschiktheid was. 

 

 

 

 

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner 
geen partnerpensioen van ons, tenzij je 
bij leven een deel van je 
ouderdomspensioen hebt uitgeruild tegen 
nabestaandenpensioen of indien je 
kapitaal hebt opgebouwd in de 
Beschikbare Premie regeling. Zie voor 
meer informatie over een eventueel 
partnerpensioen hierboven onder ‘Wat 
krijg je in onze pensioenregeling?’
          
     
      

 

 

 

 

Je bouwt geen pensioen meer op bij ons fonds. Voor jou 
geldt dat de volgende pensioenelementen aanwezig zijn: 
A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid.  

Op www.svb.nl lees je meer over de AOW. 
B. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Atos: je bouwt 

geen pensioen meer op, maar je pensioenaanspraken 
in de middelloonregeling liggen vast en worden alleen 
hoger door toeslag (indexatie) of lager door een 
doorgevoerde korting. Indien je kapitaal hebt in de 
Beschikbare Premieregeling van het fonds, kan dit 
kapitaal nog verder in hoogte toenemen (maar ook 
lager worden). 

 
Voor jou kunnen, afhankelijk van je persoonlijke situatie, 
voorts de volgende pensioenelementen aanwezig zijn: 
 
C. Pensioenopbouw bij een andere pensioenuitvoerder. 
D. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een 

lijfrente of banksparen. 

 

Je pensioenaanspraken in de middelloonregeling liggen vast 
en worden alleen hoger door toeslag (indexatie) of lager door 
een doorgevoerde korting (je bouwt geen extra pensioen 
meer op). Vanaf de leeftijd 65 jaar ontvang je dit pensioen zo 
lang je leeft. Meer informatie 

 
Indien je inkomen boven een bepaald grensbedrag lag nam 
je als actieve deelnemer tot uiterlijk 31-12-2013 deel aan de 
Beschikbare Premieregeling, waarbij elke maand premie 
gestort werd waarmee je een kapitaal opbouwde waarop je 
jaarlijks een rendement kan halen en waarmee je bij 
pensionering een levenslang pensioen kunt inkopen. Indien 
je per 01-01-2014 een kapitaal in de Beschikbare 
Premieregeling had, kun je daarmee nog steeds door middel 
van beleggen proberen rendement te halen met als doel bij 
pensionering een levenslang pensioen in te kopen.  
Meer informatie 

 

 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.pensioenfondsatos.nl/irPublic/Storage/Upload/standaard/184_verklaring_inzake_beleggingsbeginselen_spa.pdf
https://www.pensioenfondsatos.nl/irPublic/Storage/Upload/standaard/185_pensioen_1-2-3_laag_3_versie_februari_2019.pdf
http://www.pensioenfondscosun.nl/pensioen-123/pensioen-123-laag-2/#hoe-bouw-je-pensioen-op
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/met-pensioen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/met-pensioen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/atos-ml/wezenpensioen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/atos-ml/wezenpensioen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/regelementen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/factoren-voor-uitruil/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/arbeidsongeschikt/
http://www.svb.nl/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/atos-ml/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/atos-bp/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/atos-bp/


Stichting Pensioenfonds Atos maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren: administratiekosten, kosten voor het 
vermogensbeheer en kosten voor adviseurs, controleurs en wettelijke toezichthouders. Meer informatie 

 
 

 

Welke keuzes heb je zelf?                                    

 je zelf?  
  

 

 

 

 

 
 

 Hoe zeker is je pensioen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Welke kosten maken wij?     

 
 

Wanneer moet je in actie komen? 

 

 

    
 

  
 
 
 

     
 
 
 

 

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons 
pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s: 

• Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 

• Een lage DNB rekenrente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te 
kunnen uitbetalen. 

• De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen. 
Meer informatie 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 Verander je van baan? Je kunt je eerder 
opgebouwde pensioen meestal meenemen naar je 
nieuwe pensioenuitvoerder. 
Meer informatie 
 
Wil je eerder of later met pensioen gaan? Dit moet je 
zes maanden voor de gewenste ingangsdatum 
aanvragen bij het pensioenfonds.  
Meer informatie 

 
Wil je beginnen met een hoger of lager pensioen? 
Die keuze kun je maken als je met pensioen gaat.  
Meer informatie 

 

Wil je je beleggingen in je Beschikbare Premieregeling veranderen? Die 
keuze kun je ieder kwartaal maken. Wil je een variabele 
pensioenuitkering, dan kun je kiezen voor Life Cycle Doorbeleggen. Op 
pensioendatum kun je dan bij een andere pensioenuitvoerder een 
variabel pensioen aankopen. 
Meer informatie 

 
Wil je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor 
partnerpensioen voor je partner? Dat kan als je met pensioen gaat. 
Meer informatie 
 
 
Wil je het partnerpensioen of een deel daarvan omruilen voor 
ouderdomspensioen? Dat kan als je met pensioen gaat. 
Meer informatie 
 

Vanaf 2018 proberen wij het pensioen van de gepensioneerden, van de gewezen deelnemers en 
de arbeidsongeschikte deelnemers elk jaar voor 100% (was 75%) mee te laten groeien met de 
stijging van de prijzen voor levensonderhoud (CPI-huishoudens afgeleid). Dit heet toeslagverlening 
(ook wel indexatie genoemd). Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed 
genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij op de pensioenen voor pensioengerechtigden, 
gewezen deelnemers en arbeidsongeschikte deelnemers de volgende toeslagen verleend:  
Meer informatie 

Jaar Toeslag CPI 

2018 0% 1,3% 

2017 0% 0,4% 

2016 0% 0,6% 

 

  
   

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.  
Meer informatie 
 
 
 
Neem contact met ons op als je vragen hebt of 
gebruik maakt van het actie-en/of keuzemoment. 
 
Stichting Pensioenfonds Atos  
Burgemeester Rijnderslaan 30 
1185 MC Amstelveen 
E-mail: pensioenfondsatos@achmea.nl.  
Telefoon: +31 88 265 86 33 
Meer informatie 

 

 
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal 
hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl  
Dit is een gezamenlijk initiatief van alle 
pensioenuitvoerders in Nederland en de overheid.  
Meer informatie 
 
 

 

Als je van baan verandert en waardeoverdracht wil. Je kunt als 
je dat wilt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen 
naar je nieuwe pensioenuitvoerder.  
Meer informatie 
 
Als je verhuist naar het buitenland.  
Meer informatie 
 
 
 
Als je arbeidsongeschiktheid percentage verlaagd wordt moet je 
dat aan ons doorgeven. 
Meer informatie 
 
 
Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd 
partnerschap aangaat.  
Meer informatie 
 
 
 
Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd 
partnerschap beëindigt. 
Meer informatie 

 

Meer weten over je pensioen? Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de betreffende onderwerpen te gaan. Benieuwd 
naar je totale pensioen? Kijk op: www.mijnpensioenoverzicht.nl 
 
Februari 2019 

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – een of meer van deze maatregelen: je pensioen groeit niet mee met de stijging van 

de prijzen (geen (volledige) toeslagverlening) of je pensioen gaat omlaag (korten). We doen dit laatste alleen in het uiterste geval. 
Momenteel geldt er voor ons pensioenfonds een herstelplan. Meer informatie 

 
 

 
   

 

http://www.pensioenfondsatos.nl/upload/1435-kosten-spa.pdf
http://www.pensioenfondscosun.nl/pensioen-123/pensioen-123-laag-2/#welke-keuzes-heb-je-zelf
http://www.pensioenfondscosun.nl/pensioen-123/pensioen-123-laag-2/#welke-keuzes-heb-je-zelf
http://www.pensioenfondscosun.nl/pensioen-123/pensioen-123-laag-2/#welke-kosten-maken-wij
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/profiel/documenten/voorwaardelijkheidsverklaring/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/profiel/documenten/voorwaardelijkheidsverklaring/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/uit-dienst/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/met-pensioen/eerder-of-later-met-pensioen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/met-pensioen/eerder-of-later-met-pensioen/
https://atos.inforing.nl/nl/wat-als/met-pensioen/
https://atos.inforing.nl/nl/wat-als/met-pensioen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/atos-bp/beleggingsprofielen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/atos-bp/beleggingsprofielen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/factoren-voor-uitruil/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/factoren-voor-uitruil/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/profiel/documenten/voorwaardelijkheidsverklaring/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/
mailto:pensioenfondsatos@achmea.nl
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/contact/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/waardeoverdracht/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/waardeoverdracht/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/verhuizen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/verhuizen/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/arbeidsongeschikt/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/arbeidsongeschikt/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/formulieren/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/formulieren/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/scheiden/
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/wat-als/scheiden/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.pensioenfondsatos.nl/irPublic/Storage/Upload/standaard/89_1435-kosten-spa.pdf
https://www.pensioenfondsatos.nl/irPublic/Storage/Upload/standaard/89_1435-kosten-spa.pdf

