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COLOFON 
Pensioennieuws is de nieuwsbrief 
van de Stichting Pensioenfonds Atos. 
De nieuwsbrief is te downloaden van 
de website 
www.pensioenfondsatos.nl 
 
Belangstellenden kunnen de 
nieuwsbrief per e-mail krijgen 
toegestuurd. Stuur een verzoek naar: 
pensioenfonds@atos.net 
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.pensioenfondsatos.nl. 
 
Alleen aan het pensioenreglement 
kunnen rechten worden ontleend. 
 

 

 

 31 Pensioennieuws   
 
 

Nieuwsbrief Pensioenfonds Atos  
 

UITSLAG VERKIEZINGEN VERANTWOORDINGSORGAAN  

De verkiezingscommissie heeft de uitgebrachte stemmen geteld en de uitslag vastgesteld. 

Er zijn 224 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 113 stemmen op kandidaten namens de 

gewezen deelnemers en 111 stemmen op kandidaten namens de gepensioneerden. 

De verdeling van de 113 stemmen op de kandidaten namens de gewezen deelnemers: 

René Upperman:  32 stemmen 

Carlo Reijnders:  24 stemmen 

Lai Wu:   20 stemmen 

Chris Bell:  13 stemmen 

Yasemin Tumer:  10 stemmen 

Raymond van der Meer:   8 stemmen 

Rik van Kampenhout:   6 stemmen 

De verdeling van de 111 stemmen op de kandidaten namens de gepensioneerden: 

Hans van der Horst: 37 stemmen 

Dick Koster:  20 stemmen 

Wim Laurens:  18 stemmen 

Paul Doorenbosch: 16 stemmen 

Walther Denissen:   7 stemmen 

Peter C.A. de Jong:   6 stemmen 

Wim de Bondt:    4 stemmen 

Niko den Boer:    3 stemmen 

 

Drie kandidaten namens de gewezen deelnemers met de meeste stemmen en twee 

kandidaten namens de gepensioneerden met de meeste stemmen worden na toetsing van 

de deskundigheid en betrouwbaarheids-eisen in 2018 als lid van het 

Verantwoordingsorgaan benoemd. In de volgende uitgave van dit ‘Pensioennieuws’ zullen 

wij de benoemde leden van het Verantwoordingsorgaan nader aan u voorstellen. 
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12,4% PENSIOENGELD IN NEDERLAND BELEGD 

De Nederlandse pensioenfondsen hebben 12,4% van hun totale vermogen belegd in eigen land. Met 22% lokaal geïnvesteerd, is 

het aandeel van vastgoed relatief het grootst. In schril contrast daarmee staat dat slechts 2,2% van de gezamenlijke 

aandelenportefeuilles in Nederlandse bedrijven is gestoken. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van de Nederlandse 

Investeringsinstelling (NLII). De organisatie concludeert dat bijna 15% van de staatsobligatieportefeuilles en ruim 64% van de 

hypothekenallocaties in Nederland is belegd. Private equity en infrastructuur nemen respectievelijk 5,6% en 16,1% voor hun 

rekening. 

Voor verzekeraars is het percentage beleggingen in Nederland veel hoger, namelijk 40%, stelt de NLII ook vast. Dat zit hem onder 

meer in vastgoedbeleggingen, die verzekeraars volledig in Nederland belegd hebben. Voor aandelen is dat een kwart en voor 

staatsobligaties bijna 36%. De verzekeraars blijken de helft van hun vastrentende waarden binnen de landsgrenzen te hebben 

geïnvesteerd tegen pensioenfondsen nog geen 18%. Volgens de NLII ontbraken tot op heden eenduidige en consistente data over 

beleggingen in Nederlanddoor pensioenfondsen, terwijl er wel maatschappelijke discussie over het onderwerp is. 

------------- 
 
NEDERLANDS PENSIOEN OPNIEUW EEN NA BESTE OP WERELDRANGLIJST MERCER 

Het Nederlands pensioenstelsel behoudt de tweede plaats op de wereldranglijst. Dit blijkt uit de jaarlijkse Global Pension Index van 
Mercer, adviesbureau op het gebied van Health, Wealth, Career. Over de hele linie zijn de scores lager geworden vergeleken met 
vorig jaar. Nederland loopt in op de nummer 1 van de ranglijst van beste pensioenstelsels. Met 78,8 punten scoort het Nederlands 
pensioen 0,1 punt achter Denemarken (78,9). In 2016 haalde Denemarken nog 80,5 punten en Nederland 80,1. De Global Pension 
Index is gebaseerd op drie elementen met een bepaalde weging: toereikendheid (40%), toekomstbestendigheid (35%) en integriteit 
(25%).  
 
Op toereikendheid scoort Nederland 78 punten en op toekomstbestendigheid scoort Nederland 73,5 punten. Nederland scoort met 
87,5 punten hoog op Integriteit. Op alle afzonderlijke onderdelen staat Nederland in de top drie. 
 
Nieuwe weging 
Dit jaar is aan de index is een nieuwe wegingsfactor toegevoegd, namelijk de reële economische groei. Op deze indicator haalt 
Nederland niet de maximale score. De nieuwe wegingsfactor gaat ten koste van de factor ‘opgebouwd pensioenvermogen’, waar 
Nederland hoog op scoort. Door de andere weging van de factoren daalt Nederland evenals koploper Denemarken tot onder de 80 
punten die nodig zijn voor de A-status. 
De Global Pension Index vergelijkt de pensioenstelsels van 30 landen wereldwijd. Daarbij wordt het gehele stelsel onder de loep 
genomen, dus AOW, individueel pensioen en aanvullend. De index is gebaseerd op meer dan 40 indicatoren die volgens Mercer 
een ideaal pensioensysteem beschrijven. 
------------- 
 
KAMER WIL KLEINE PENSIOENPOTJES LATEN SAMENVOEGEN 

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die moet voorkomen dat mensen die vaak van baan veranderen 
tekortkomen in hun pensioen. Mensen die vaak van baan wisselen, bouwen meerdere kleine pensioenpotjes op bij verscheidene 
fondsen. Die hebben nu nog het recht mini-pensioenen af te kopen. Daardoor heeft een werknemer even wat extra geld in de 
portemonnee, maar blijft hij zitten met een kleinere oudedagsvoorziening. De nieuwe wet vervangt het afkooprecht door het recht 
pensioenpotjes samen te voegen. Mini-pensioenen komen op de steeds flexibelere arbeidsmarkt vaker voor. (ANP)  
 
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van 
nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met 
werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de 
uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in 
de brief ‘Balans op de arbeidsmarkt’ die aan de Tweede Kamer is gezonden. 
 
Om het goede van het stelsel te kunnen behouden, wil het kabinet de arbeidsmarkt weer in evenwicht brengen en het 
pensioenstelsel klaarmaken voor de toekomst. Deze doelstellingen wil het kabinet graag met de sociale partners bereiken. Bij een 
rondgang langs werknemers- en werkgeversorganisaties is gebleken dat er nu geen ruimte is voor een allesomvattend sociaal 
akkoord. 
------------- 

              
SPA HEEFT LAGE VERMOGENSBEHEERKOSTEN 

Pensioenfondsen hebben over 2016 gezamenlijk 5,6 miljard euro aan vermogensbeheerkosten gemaakt. Dat blijkt uit de 
rapportage van pensioenfondsen. Dit is 0,45% van de totale beleggingen. Over 2015 waren de kosten 5,5 miljard euro. Dat was 
0,47% van de totale beleggingen in 2015. De totale vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen lopen uiteen. 
De verschillen tussen de pensioenfondsen vloeien voort uit de omvang van het pensioenfonds, de asset allocatie en de mate van 
actief beheer. Ook lopen de kosten per beleggingscategorie sterk uiteen, van gemiddeld 0,10% voor vastrentende waarden tot 
gemiddeld 3,3% voor alternatieve beleggingen in 2016. Bij SPA waren de kosten over 2016 0,29% en over 2015 0,36%. In beide 
jaren werkte SPA dus een stuk goedkoper dan het gemiddelde. 
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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL 
Hieronder staat een kleine greep uit de onderwerpen welke de afgelopen periode op de agenda 

van de bestuursvergaderingen van het pensioenfonds hebben gestaan. 

 
 

 
 

  

 
   

SAMENSTELLING BESTUUR EN BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE. 

Door het bestuur zijn Pim Baljet en bestuurslid Willo Peters benoemd tot leden van de beleggingsadviescommissie van 

Pensioenfonds Atos. Pim Baljet is een zeer ervaren vermogensbeheerder die jarenlang in de directie van de 

vermogensbeheerder Oyens & van Eeghen heeft gezeten. Bestuurslid Frank Winnubst heeft de functie van voorzitter van het 

bestuur overgenomen van de huidige voorzitter Arend van Buuren. De toezichthouder DNB heeft ingestemd met de 

benoemingen.  

 

UPDATE KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING PENSIOENFONDS ATOS. 

Het bestuur heeft de vernieuwde klachten- en geschillenregeling van SPA besproken en vastgesteld. De oude regeling voldeed 

functioneel nog goed maar was aan een update toe door veroudering van de (naam)gegevens. De vernieuwing betreft in 

hoofdzaak tekstuele aanpassingen en update van gewijzigde gegevens. Het bestuur heeft ook kennisgenomen van het 

klachten- en geschillenoverzicht over het eerste halfjaar van 2017. In het eerste half jaar waren er 3 klachten. Het bestuur 

hoopt dit lage aantal nog verder terug te brengen. Over 1 geschil dat al in hoger beroep bij het Gerechtshof was beland heeft 

het Hof uitspraak in het voordeel van SPA gedaan. Daarmee is dit dossier definitief afgesloten. 

 

SYNTRUS ACHMEA SLA Q2 2017 EN RAPPORTAGE NIET FINANCIËLE RISICO’S. 

Het bestuur neemt kennis van de SLA rapportage en de rapportage Niet Financiële Risico’s van pensioenuitvoerder Syntrus 

Achmea over het tweede kwartaal van 2017. Met betrekking tot alle diensten die Syntrus Achmea levert zijn de kwaliteitseisen 

die daaraan gesteld worden behaald, al was er wel sprake van een uitvoeringsincident. Een aantal pensioengerechtigden had 

door een softwareprobleem niet tijdig hun pensioenuitkering ontvangen. Dit is daarna snel allemaal netjes gecorrigeerd. De 

uitleg van het incident en de gerealiseerde oplossing van Syntrus Achmea om dit in de toekomst onmogelijk te maken was 

aanvaardbaar voor het bestuur; er is besloten dat er geen aanvullende actie nodig was.  

 

UPDATE FONDSDOCUMENTEN. 

De Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) kent een aantal zogenoemde fondsdocumenten, die regelmatig n.a.v. nieuwe 

regelgeving of gewijzigde omstandigheden worden aangepast. De aanpassingen worden door het bestuur vastgesteld. Een 

van de aanpassingen betreft de vernieuwing van het reglement voor de Visitatiecommissie. Het reglement was sinds 2008 

ongewijzigd en was toe aan een modernisering. In essentie is de regeling niet gewijzigd. Ook de Actuariële en 

Bedrijfstechnische Nota (ABTN) is aangepast. In de ABTN wordt het beleid van het pensioenfonds vastgelegd en de werkwijze 

van het bestuur in het uitvoeren van het beleid weergegeven. De vaststelling van het beleggingsplan voor 2018 heeft gevolgen 

voor de ABTN. De laatste door het bestuur vastgestelde versie van de ABTN is op de website van de SPA te raadplegen.  

 

DOORBELEGGEN NA PENSIONERING. 

Tot en met september ontving SPA circa 130 aanmeldingen voor de Life Cycle Doorbeleggen. Deze mensen zullen misschien 

straks ook willen doorbeleggen na hun pensionering. Zij zullen dit bij een andere aanbieder moeten realiseren, want SPA biedt 

na pensionering geen variabel pensioen aan, omdat dit met grote kosten gepaard gaat en het aantal geïnteresseerden – zoals 

het bestuur vooraf al correct ingeschat had - zeer beperkt is. En van deze groep moet nog maar afgewacht worden wie 

daarvan daadwerkelijk gaat dorbeleggen na zijn of haar pensionering. Als de rente tegen die tijd weer hoger staat, dan is 

doorbeleggen al een stuk minder interessant en is het de vraag of men niet gewoon voor de grotere zekerheid van een vast 

pensioenuitkering kiest. Een deel van de geïnteresseerden is ouder dan 58 jaar en stapt waarschijnlijk ook over naar Life Cycle 

Doorbeleggen omdat zij door het pensioenbureau per brief geattendeerd zijn op het feit dat zij in de gewone Life Cycle 

overgingen naar 100% beleggen in het liquiditeitenfonds bij de eerstvolgende rebalance. Aangezien het rendement in het 

liquiditeitsfonds door de lage rente rond 0% is, besluiten deze mensen toch nog beleggingsrisico te gaan lopen in de hoop op 

een hoger rendement. Dat brengt natuurlijk altijd risico’s met zich mee, maar de deelnemers hebben op 58 jarige leeftijd nog 

wel enige tijd om tegenvallers op te vangen. Ze accepteren echter wel de kans dat het pensioen uiteindelijk lager uitvalt, net als 

bij doorbeleggen na pensionering. Het relatief geringe aantal aanmeldingen voor Life Cycle Doorbeleggen (<1,5%) is conform 

de verwachting van het bestuur en het besluit van SPA om het doorbeleggen na pensionering niet zelf aan te bieden is ook 

achteraf gezien een juist besluit geweest. Voor de wat jongere gewezen deelnemers geldt overigens dat zij nog niet hoeven 

over te stappen naar de Life Cycle Doorbeleggen omdat de huidige Life Cycle waarin men belegd op hun leeftijd nog gelijk is 

aan de Life Cycle Doorbeleggen. Zij zullen later kunnen overstappen.   
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SPOTLIGHT 

 
 
 

      
 

  

 

 

 

      
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

In onze pensioenmailbox pensioenfonds@atos.net ontvangen wij verschillende vragen. 
Aan onderstaande willen we graag even aandacht besteden. 
 
 
 

 
             

 

 
DEKKINGSGRAAD  

 
Wat is de dekkingsgraad van Pensioenfonds Atos, en wat is het verschil met de beleidsdekkingsgraad? 

De actuele dekkingsgraad per einde november 2017 is 108,2%. De beleidsdekkingsgraad per einde november 2017 is 107,3%. In de 

grafiek vind je de dekkingsgraad sinds 2008. Voor 2015 was dit de dekkingsgraad en sinds 2015 is dat de beleidsdekkingsgraad. De 

beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de (actuele) dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is bedacht nadat de 

rente wel heel hard daalde en het systeem daardoor de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen heel hard liet dalen. Men wilde die 

daling temperen en ook kortstondige scherpe dalingen minder hard en minder snel laten doorwerken in de dekkingsgraad. Zolang de 

dekkingsgraden daalden werkte dit positief en was de beleidsdekkingsgraad hoger dan de actuele dekkingsgraad. Maar nu de 

dekkingsgraden weer vooral stijgen, werkt het negatief en zijn de actuele dekkingsgraden al hoger dan de beleidsdekkingsgraad. 

 

 
 

Bron: Syntrus Achmea 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 
BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN 

 

Waarom vraagt Pensioenfonds Atos om een Bewijs van in leven zijn? 

Woont u in het buitenland en krijgt u pensioen van ons? Dan vraagt het pensioenfonds u jaarlijks in september om een nieuw ‘Bewijs 

van in leven zijn’. Dat is een officiële verklaring dat u in leven bent, afgestempeld door een bevoegde instantie zoals een ambtenaar 

van de gemeente, politie of een notaris. Pensioenfonds Atos heeft 132 in het buitenland levende pensioengerechtigden en op deze 

wijze beoordeelt het pensioenfonds of het pensioen terecht wordt uitgekeerd. Indien in Nederland iemand overlijdt dan krijgt het 

pensioenfonds daar automatisch informatie over via een aansluiting op de Gemeentelijke Basis Administratie (de GBA). Op die manier 

wordt voorkomen dat er te lang pensioen wordt uitgekeerd. Vanuit het buitenland krijgt het fonds dergelijke meldingen niet. Op deze 

manier gaan wij zorgvuldig om met de pensioengelden en voorkomen we dat we ook met betrekking tot de pensioengerechtigden die 

in het buitenland wonen ten onrechte pensioen uitkeren. 
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