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Herstelplan op schema 
 
Zodra een pensioenfonds op grond van de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet 
aan het vereist eigen vermogen (VEV) moet het binnen drie maanden een herstelplan 
bij DNB indienen. In het herstelplan werkt het pensioenfonds uit hoe het in maximaal 10 
jaar weer beschikt over een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan het VEV. Een 
pensioenfonds mag ook kiezen voor een kortere hersteltermijn. De gekozen 
hersteltermijn van 10 jaar wordt bij SPA onderbouwd vanuit het belang van de gewezen 
deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. DNB moet 
instemmen met het herstelplan, en DNB beoordeelt daarbij of het herstelplan concreet 
en haalbaar is en of het pensioenfonds binnen de gekozen hersteltermijn op basis van 
de beleidsdekkingsgraad over het VEV beschikt. 
 

Indien een pensioenfonds een jaar nadat het tekort is ontstaan nog steeds in tekort is, 
moet het herstelplan worden geactualiseerd. Het pensioenfonds dient dan binnen 3 
maanden een geactualiseerd herstelplan in. In dat geactualiseerde herstelplan werkt 
het pensioenfonds in beginsel met dezelfde hersteltermijn die gekozen is bij het 
voorgaande herstelplan. 
De beleidsdekkingsgraad van SPA bevond zich per einde 2017 nog steeds onder het 
niveau van de vereiste dekkingsgraad. SPA moet daarom een actualisatie van het 
herstelplan indienen bij DNB. Die vereiste dekkingsgraad varieert overigens; als SPA 
minder in aandelen belegt, daalt de vereiste dekkingsgraad.  
 
Eind maart heeft SPA een update van haar Herstelplan ingediend.  Uit dat plan volgt 
dat SPA weer in 2022 een dekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen 
vermogen, dus ruim binnen de termijn van 10 jaar. Dit plan is wel een gebaseerd op 
een rekenmodel van DNB en de werkelijkheid kan heel anders zijn: SPA kan sneller op 
een hogere dekkingsgraad komen en het zou ook in een bepaalt jaar iets langzamer 
kunnen gaan. 
 

Nieuw Verantwoordingsorgaan 
Lees op bladzijde twee van dit Pensioennieuws alles over de nieuwe 
Verantwoordingsorgaan-leden. 

Risicohouding Stichting Pensioenfonds Atos 
Het bestuur dient regelmatig na te gaan of het bestaande beleidskader nog voldoet. Het 
instrument hiervoor is een zogenaamde “Asset and Liabilities Management” (ALM) studie. In 
deze studie worden verwachtingen zoals het verwachte verloop van de verplichtingen en het 
aantal gewezen deelnemers in verband gebracht met externe ontwikkelingen, zoals de 
verwachtingen ten aanzien van levensverwachting, economische groei, inflatie, rente- en 
beleggingsopbrengsten. 
Een ALM studie geeft modelmatige antwoorden op vragen zoals: wat gebeurt er naar 
verwachting met de toeslagverlening (indexatie) en hoe zal de dekkingsgraad zich gemiddeld 
genomen ontwikkelen en wat is de te verwachten spreiding in de uitkomsten? 
In de ALM studie is bekeken hoe het beste pensioenresultaat gehaald kan worden o.b.v. de 
gekozen risicohouding en uitgaande van een beperkte kortingskans en beperkte omvang van die 
mogelijke korting mocht die kans zich toch voordoen. 
Voor de risicohouding van het fonds, is een bandbreedte voor het eigen vermogen gekozen van 
8% tot 22,5% en een ondergrens voor het pensioenresultaat van 90%, conform de met het 
Verantwoordingsorgaan afgesproken ondergrens voor het pensioenresultaat. Bij de ALM studie 
zijn zeer veel beleggingsstrategieën met elkaar vergeleken. Daarbij is bezien wat het beste 
rentehedge-percentage zou zijn, of er een dynamische rentestaffel gebruikt zou moeten worden 
en zo ja, welke rentehedgestaffel daarbij het beste gebruikt zou kunnen worden en hoe de 
portefeuille zakelijke waarden het beste beheerd kon worden, i.c. dynamisch of constant 
hetzelfde. Uit het onderzoek kwam als uitkomst dat een dynamisch beleid tot de beste resultaten 
leidde. Het nieuwe beleid is in een aanvangshaalbaarheidstoets doorgerekend en de uitkomsten 
waren bevredigend: een gemiddeld pensioenresultaat van 100% en geen al te grote afwijkingen 
indien zich een negatief scenario zou voordoen. 

http://www.pensioenfondsatos.nl/
mailto:pensioenfonds@atos.net
http://www.pensioenfondsatos.nl/
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Het Nieuwe Verantwoordingsorgaan 
Op 29 januari 2018 trad het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) in functie, zoals gekozen tijdens de verkiezingen van afgelopen november. 
Eén lid uit het vorige VO is aangebleven: Thomas van Kuipers. Hij is door de andere VO leden gekozen als voorzitter. 
Een aantal van de andere VO leden is niet echt nieuw, zoals u hieronder kunt lezen. Op dit moment is het VO zich nog aan het inwerken. In een 
volgende uitgave van Pensioennieuws zult u kunnen lezen waar wij mee bezig zijn, en wat wij als onze prioriteiten zien. 
Mocht u al vragen hebben: wij zijn bereikbaar op het volgende (nieuwe) email adres: verantwoordingsorgaan@pensioenfondsatos.nl 
 
Wie zitten er in het VO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 
 
 
 

Thomas van Kuipers, voorzitter. Thomas heeft achtergrond in (bedrijfs)informatica, wiskunde en bedrijfskunde. 
Vroeger bij Atos was hij business intelligence consultant en was actief binnen de Atos ondernemingsraad. Zit en zat bij 
opdrachtgevers in verschillende sectoren en in allerlei commissies. Hij is 43 en houdt van tennis, astronomie en reizen. 

Hans van der Horst, vicevoorzitter. Hans is afgestudeerd als econometrist (Tilburg) en als organisatieadviseur 
(SIOO). Werkte 25 jaar bij Philips bij de organisatie afdeling en later de informatica divisie. Was sterk betrokken bij het 
ontstaan van BSO/Origin, later Origin. Is vanaf 2000 tot 2008 voorzitter geweest van de Deelnemersraad en van begin 
2008 tot mei 2014 lid van het bestuur van het pensioenfonds.  Hans is gehuwd met Ton en heeft met haar 3 zonen en 
6 kleindochters. Zeilt graag en speelt golf. Erg geïnteresseerd in vragen over het ontstaan van het heelal en van het 
leven. 

Namens de gewezen deelnemers: 
Thomas van Kuipers 
Lai Wu 
Rene Upperman 
Carlo Reijnders 

 

Namens de gepensioneerden: 
Hans van der Horst 
Dick Koster 

Dick Koster, secretaris. Dick heeft ruim 45 jaar gewerkt bij verschillende Philips onderdelen, Origin, Atos-Origin en 
Atos. Twee jaar geleden is hij met pensioen gegaan, nadat hij in de jaren daarvoor Security Officer voor Managed 
Services is geweest. Hij is sinds 2010 betrokken bij het Pensioenfonds, eerst als lid van de Deelnemersraad, daarna 
tot voorjaar 2017 als secretaris van het Verantwoordingsorgaan. 
Dick is gehuwd en heeft één dochter. Hij speelt golf, en treedt daarnaast op als referee bij officiële wedstrijden van de 
Nederlandse Golf Federatie. Momenteel is hij kandidaat-bestuurslid van de Gepensioneerden Vereniging van Atos in 
Nederland (GVAN) 

Lai Wu, plaatsvervangend secretaris. Lai is inmiddels al 9 jaar werkzaam bij Atos als de in-house fiscaal juriste van 
Atos BTN. Hiervoor was zij 5 jaar werkzaam als tax consultant bij Ernst & Young. 
Lai is 38 jaar, geboren en getogen Amsterdamse en heeft een Chinese achtergrond (tweede generatie). 
Haar hobby's & interesses zijn onder andere hardlopen, koken met vrienden en films kijken. 

Rene Upperman. Rene is directeur pensioenfonds Detailhandel. Na zijn afstuderen is hij begonnen bij het interne 
softwarehuis van Philips (PASS) wat vervolgens werd overgenomen door BSO. Vervolgens jarenlang als `billable’ bij 
BSO/Origin gewerkt; EDP-audit en recht. Na de overname van het rekencentrum van Philips door BSO/Origin is hij 
meer richting de holding gegaan en van lieverlee betrokken geraakt bij de (wereldwijde) pensioenregelingen (en de 
uitvoering) bij Atos. Vanaf 1998 tot 2009 is hij directeur Pensioenfonds Atos (Origin) geweest en onder meer lid van het 
bestuur van het OPF (vereniging van Ondernemingspensioenfondsen). 
Rene is 55 jaar oud, getrouwd en heeft drie kinderen. Na het vwo heeft hij rechten gestudeerd in Utrecht en 
afgestudeerd in IT en Recht. 

Carlo Reijnders. Carlo is inmiddels 33 jaar in dienst bij Atos en diens voorgangers, hij kom uit de Philips-tak waar hij is 
begonnen bij Philips Healthcare. Zijn huidige flex-werkplek is dan ook op het Flight-Forum in Eindhoven waar het altijd 
gezellig is. In de loop der jaren heeft hij diverse functies vervuld binnen IDM en vanaf 2004 als Contract Manager 
(Service Line Client Manager) voor klanten als PHILIPS, Telegraaf, NorthgateArinso en KAS BANK. 
Een mooi hoogtepunt was de combinatie van zijn hobby en werk om op de Olympische Spelen van 2004 in Athene voor 
Atos de functie van Information Manager te mogen vervullen voor de Hippische Sporten. 
Carlo is gehuwd en heeft drie volwassen kinderen die inmiddels alle drie zijn afgestudeerd en een baan hebben.  
Naast zijn gezin, reizen, lekker eten en vrienden is hij actief in het verenigingsleven. Hij bekleedt bij 2 verenigingen de 
functie van penningmeester. Daarnaast is hij al ruim 40 jaar actief in de paardensport waarvan de laatste 20 jaar als 
official, bij het onderdeel springen. 

mailto:verantwoordingsorgaan@pensioenfondsatos.nl
http://www.vgao.nl/
http://www.vgao.nl/


 

 
Nr. 32, april 2018 
 

 

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. 
In het laatste ‘nieuws van de bestuurstafel’ was al aangekondigd dat het bestuur op korte termijn de opvolger voor vertrekkend 
bestuurslid Arend van Buuren aan de bestuurstafel wenst te verwelkomen; inmiddels is kandidaat-bestuurslid Rudolph Vermeer 
aangeschoven. Rudolph is inmiddels bij de toezichthouder aangemeld om zijn deskundigheid en betrouwbaarheid te toetsen. In 
een eerstvolgend ‘pensioennieuws’ zal Rudolph indien hij goedgekeurd wordt door DNB en benoemd is door het bestuur zichzelf 
verder voorstellen. 
Het bestuur heeft besloten om bestuurslid Willo Peters als plaatsvervangend voorzitter te benoemen en Ruud Duivenvoorden 
als plaatsvervangend secretaris. Met betrekking tot de taakverdeling binnen het bestuur zal het deskundigheidsplan na de 
benoeming van de nieuwe bestuurder worden geagendeerd en daarbij de verdeling van de verschillende bestuurstaken worden 
herzien. 
 

Aanwijzing door toezichthouder DNB. 
Eind 2017 heeft de toezichthouder DNB middels een aanwijzing een aantal gedragslijnen inzake het beleggingsbeleid 
opgelegd, waaraan Pensioenfonds Atos op termijn moet voldoen. DNB heeft Pensioenfonds Atos opgedragen een 
kwetsbaarheden-analyse m.b.t. haar pensioenbureau in relatie tot het vermogensbeheer op te stellen teneinde opnieuw 
expliciet vast te stellen dat haar organisatie inzake het beleggingsbeleid op passende wijze is ingericht. Daarnaast moest de 
aan DNB gestuurde presentatie van de ALM-studie beter inzicht geven in de keuzes die voor het beleggingsbeleid zijn 
gemaakt, waarbij DNB ook graag meer berekeningen zag van stress scenario’s en nauwere bandbreedtes voor de 
vermogensbeheerders. Ook werd gevraagd met het Verantwoordingsorgaan (VO) te overleggen over de risicohouding, wat het 
bestuur in heel 2017 ook geprobeerd had, maar wat niet mogelijk bleek met het toen zittende VO. Voorts wilde DNB dat SPA 
de criteria die SPA gebruikt voor de evaluatie van de vermogensbeheerders in meer detail zou uitschrijven en van een 
expliciete weging zou voorzien. Het bestuur heeft opvolging gegeven aan de aanwijzing o.a. door het toevoegen van informatie 
uit de uitgevoerde ALM-studie, het opstellen van een kwetsbaarheden-analyse, overleg met het nieuwe VO over de 
risicohouding en het meer uitgebreid uitschrijven van de evaluatiecriteria. 
 

Raad van Toezicht. 

Het bestuur heeft de verplichte omvorming besproken van de Visitatiecommissie tot een Raad van Toezicht (RvT) als intern 
toezicht voor SPA. De Raad van Toezicht heeft o.a. tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de algemene 
gang van zaken bij het pensioenfonds, waaronder een adequate risicobeheersing en een evenwichtige belangenbehartiging. 
Ook staat de RvT het bestuur met raad terzijde. De overgang naar een RvT moet in diverse fondsdocumenten worden vastgelegd. 
Dit geldt in ieder geval voor de statuten, de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) en het geschiktheidsplan. De benoeming 
en herbenoeming van de RvT vindt plaats door het bestuur, na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan. Zodra de 
omvorming bij Pensioenfonds Atos is gerealiseerd zal in het ‘pensioennieuws’ de Raad van Toezicht uitgebreid worden toegelicht. 
 
Herstelplan. 
De dekkingsgraad bij Pensioenfonds Atos was per begin 2018 nog niet op het vereiste niveau, daarom moet Pensioenfonds Atos 
voor 2018 een evaluatie van het herstelplan uitvoeren en vóór 1 april 2018 indienen bij de toezichthouder DNB. In de 
bestuursvergadering is de door de actuaris opgestelde evaluatie van het herstelplan voor 2018 besproken. Elders in dit 
‘pensioennieuws’ staan meer details over het herstelplan. 

 
Kerncijfers en flexibiliteitsfactoren voor 2018. 
Het bestuur stelt ieder jaar de kerncijfers en flexibiliseringsfactoren voor het komende jaar vast.  
Kerncijfers betreffen franchises, grensbedragen en opbouwpercentages. Flexibiliseringsfactoren betreffen de factoren waarmee 
gerekend wordt bij variatie in het pensioen, zoals bij vervroeging, uitstel, uitruil en afkoop. De factoren worden vastgesteld aan 
de hand van de actuele voor het pensioenfonds geldende actuariële grondslagen. De actuele rentestand, de AOW bedragen 
voor 2018 en de gewijzigde man / vrouw verhouding in het deelnemersbestand van Pensioenfonds Atos zijn de aanleiding voor 
geringe aanpassingen t.o.v. vorig jaar. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van januari 2018 de door het pensioenbureau 
en actuaris opgestelde kerncijfers en flexibiliteitsfactoren van SPA voor 2018 vastgesteld. Op de website 
www.pensioenfondsatos.nl zijn de meest belangrijke cijfers gepubliceerd. 

 

Voorlopig indexatiebesluit 2018. 
Elk jaar, zodra de dekkingsgraad per einde jaar en het indexatiecijfer van het CBS bekend is, besluit het bestuur over het 
toekennen van voorlopige indexatie over de pensioenrechten in het komende jaar. De prijsontwikkeling over de afgelopen periode 
was 1,3%. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 was 107,7%. De indexatierichtlijn van SPA geeft aan dat er onder 
een stand van de dekkingsgraad van 115% niet zal worden geïndexeerd. Het bestuur ziet, mede door de situatie van 
onderdekking, geen reden om af te wijken van de indexatierichtlijn en neemt het voorlopig besluit dit jaar geen toeslag toe te 
kennen. Het definitieve indexeringsbesluit wordt genomen nadat het jaarverslag over 2017 is vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

https://www.dnbpensioenfonds.nl/woordenboek#Raad_van_toezicht
http://www.pensioenfondsatos.nl/
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Haalbaarheidstoetsuitkomsten in orde 
Een pensioenfonds voert periodiek een haalbaarheidstoets uit. Deze haalbaarheidstoets is een rekenmodel van DNB die de samenhang 
tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden in een model probeert te laten zien. Er is een 
aanvangshaalbaarheidstoets en een jaarlijkse haalbaarheidstoets. Een fonds voert een aanvangshaalbaarheidstoets uit bij uitvoering van 
een nieuwe pensioenregeling en bij significante wijzigingen. 
SPA heeft een aanvangshaalbaarheidstoets laten uitvoeren omdat zij het beleggingsbeleid opnieuw heeft vastgesteld. 
De aanvangshaalbaarheidstoets laat zien dat het verwachte pensioenresultaat voor jongeren boven de 100% ligt (zij zouden volgens dit 
model nog inhaal indexatie kunnen krijgen) en voor ouderen net onder de 100%. Op fondsniveau blijft het pensioenresultaat voorts boven de 
door het fonds gekozen ondergrens, dat het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft om binnen de looptijd van het herstelplan aan de 
vereisten voor het vereist eigen vermogen te voldoen, en dat het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet teveel 
afwijkt van het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau, waarbij het fonds hiervoor de maximale afwijking vaststelt. 
Bij de jaarlijkse haalbaarheidstoets wordt beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan de door het fonds in overleg met het 
verantwoordingsorgaan gekozen normering bij de verschillende onderdelen (ondergrens en maximale afwijking). De toets ondervindt 
overigens veel kritiek in de sector; het model wordt op onderdelen niet erg realistisch gevonden en de informatie die er uit komt niet erg 
inzichtelijk en/of begrijpelijk. 
 

SPOTLIGHT 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

 
             

 

Waar kan ik de verplichte informatie over pensioenen vinden? 

SPA is verplicht bepaalde informatie aan de gewezen deelnemer of pensioengerechtigde via haar website beschikbaar te stellen. Dit 
betreft informatie over de pensioenregeling, informatie over uitvoeringskosten, het bestuursverslag en de jaarrekening, de verklaring 
inzake beleggingsbeginselen, informatie over het financieel crisisplan, informatie over het herstelplan of geactualiseerd herstelplan en 
het pensioenreglement. 
U kunt deze informatie vinden op onze website, op de homepage onder Actueel vindt u een link naar de verplichte informatie: 
www.pensioenfondsatos.nl/index.php 
 
 

 
 
Ik wil graag informatie over de kans op korten en over indexeren 
Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten. 
Het bestuur van SPA wil heel duidelijk zijn over het feit dat pensioen gekort kan worden, er bestaat geen harde garantie dat de 
pensioenuitkering niet gekort zal worden. Dit betekent overigens niet dat je je voortdurend zorgen moet maken over jouw pensioen, de 
kans op korten is nog steeds klein en de veiligheidswaarborgen, waaronder een heel pessimistische rekenrente die de dekkingsgraden 
laag houdt, zijn groot. 
Het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten kan uitsluitend indien de technische voorzieningen en het minimaal vereist 
vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt, SPA niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen 
en het minimaal vereist vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, 
andere aanspraakgerechtigden of de werkgever evenredig worden geschaad, en alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met 
uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in een herstelplan. 
 
Indexeren. 
In de meeste pensioenregelingen is een ambitie opgenomen om het opgebouwde pensioen welvaarts- of waardevast te houden. Dat 
wil zeggen dat wordt gestreefd naar een verhoging van de opgebouwde rechten en aanspraken aan de hand van de loonontwikkeling 
(welvaartsvast) of de prijsontwikkeling (waardevast). Deze mogelijke jaarlijkse verhoging van de pensioenrechten en 
pensioenaanspraken wordt toeslag of indexatie genoemd. De indexatie-ambitie van SPA is dat jaarlijks toeslag wordt verleend van 
maximaal 100% van de waardevastheidsindex (Consumenten Prijs Index (CPI) voor alle huishoudens (afgeleid) van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek). 
Deze toeslagverlening is voorwaardelijk, er bestaat geen automatisch recht op verhoging van het pensioen of de pensioenaanspraak. 
Het toekennen van een toeslag is niet alleen afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds, maar ook van de beslissing 
van het bestuur van het fonds om al dan niet de toeslag te verlenen. Daarbij moet worden voldaan aan de wettelijke regels ten aanzien 
van voorwaardelijke toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds fungeert daarbij als een belangrijke 
graadmeter. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening 
wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 
 
 

mailto:pensioenfonds@atos.net
http://www.pensioenfondsatos.nl/index.php
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ALGEMEEN PENSIOEN NIEUWS 
 

 

Kabinet wil pensioenrechten na scheiding automatisch verdelen 
Voor de verdeling van opgebouwd pensioen na een scheiding moeten de ex-partners nu zélf in actie komen. Het kabinet wil dat dit verandert in een 
automatische verdeling van opgebouwde rechten, tenzij de ex-partners anders beslissen. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en 
minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil hiervoor in 2019 een wetsvoorstel indienen, na een consultatie aan 
het einde van dit jaar. 
Aanleiding voor het wetsvoorstel is de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten (Wvp). Die wet regelt de verdeling van het pensioen bij 
een scheiding. Volgens het kabinet heeft de wet meerwaarde, omdat de financiële situatie van partners lang niet altijd gelijk is. Zo krijgen mannen 
gemiddeld twee keer zoveel aanvullend pensioen als vrouwen. In de praktijk maken mensen maar beperkt gebruik van de vereveningsmogelijkheid. 
 
Een andere wijziging is dat conversie de standaard wordt. Dit voorkomt dat de ex-partners afhankelijk van elkaar blijven, zoals het geval is bij 
verevening, de huidige standaard. Bij verevening stopt het ouderdomspensioen voor de ex-partner bijvoorbeeld als degene die het pensioen 
opbouwde overlijdt. In dit geval kan de overblijvende ex mogelijk nog wel bijzonder partnerpensioen krijgen. Dat is bij conversie niet het geval. 
In de praktijk komt conversie amper voor en is er geen uniforme rekenmethode voor. Op basis van advies van het Actuarieel Genootschap wil het 
kabinet in overleg met de pensioensector over de rekenmethode. Dat geldt ook voor de rekenregels bij het verdelen van pensioenaanspraken bij 
premieregelingen. In de tussentijdse evaluatie van de Wvp kwam dit vorig jaar als knelpunt naar voren. 
 
In een reactie stelt de Pensioenfederatie dat het belangrijk is om de gevolgen van het wetsvoorstel voor de uitvoering te onderzoeken. De koepel ‘is 
blij’ dat het kabinet de pensioensector betrekt bij de verdere uitwerking van de voorstellen. 
Behalve bij de verdere uitwerking van de rekenregels bij premieovereenkomsten wil het kabinet de sector betrekken bij de vereveningsgrens. Nu 
vindt alleen verevening plaats bij aanspraken voor de ex-partner boven de afkoopgrens voor een klein pensioen, in 2018 €474,11 per jaar. SEO 
schat dat jaarlijks 4.000 tot 15.000 extra vereveningen plaatsvinden als die grens komt te vervallen. Dit leidt tot extra kosten bij uitvoerders. Het 
kabinet heeft hierover nog geen definitief standpunt. 

 
 
Zestiger blijft volgens CBS langer gezond 
Zestigers blijven niet alleen steeds langer leven, ze blijven ook langer gezond. Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) verwacht dat 60-jarigen 
in 2040 vier extra gezonde levensjaren hebben.  
Een 60-jarige man heeft dan een levensverwachting van 26 jaar, tegen nu 23. Daarvan zijn — als de huidige trends aanhouden — er nog 22 in 
goede gezondheid en zonder lichamelijke beperkingen. Een vrouw van 60 leeft in 2040 gemiddeld nog 29 jaar, maar het aantal gezonde jaren is 21.  
 
De zogeheten 'gezonde levensverwachting' van zestigers staat volop in de belangstelling door de stijging van de AOW-leeftijd. Die gaat van 66 dit 
jaar, naar circa 71 voor wie nu begint met werken. Zo moet de AOW weer gelijke pas houden de hogere levensverwachting.  
Vanuit werkgeversorganisaties en vakbonden klinken echter steeds vaker signalen dat oudere werknemers het langer doorwerken niet volhouden. 
Met name de FNV voert daarom actie voor bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Maar minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken 
gebruikte afgelopen week de toename van de gezonde levensverwachting als argument dat mensen best tot op hogere leeftijd door kunnen werken.  
Het is de vraag of die conclusie uit de CBS-data getrokken kan worden. Volgens het CBS heeft een 60-plusser geen ernstige fysieke beperkingen 
als die nog een boodschappentas kan dragen, of bukken om iets op te rapen. Dat is wel een lage lat, aangezien dit activiteiten uit het dagelijks 
leven zijn en weinig zeggen over functioneren op de werkvloer. En onderzoeksinstituut Netspar publiceerde eerder dit jaar een studie waaruit bleek 
dat de gezondheid van 65-plussers juist achteruit is gegaan.  
 
Een andere kanttekening is dat de cijfers gemiddelden zijn. Een op de vijf vrouwen en een op de zeven mannen heeft op 60-jarige leeftijd al 
gezondheidsklachten. Daarnaast heeft opleiding veel invloed. Hoogopgeleide zestigers (hbo en wo) zijn zes jaar langer gezond dan laagopgeleiden. 
 
 
Naleving Code Pensioenfondsen verder gestegen 
De Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen heeft de tweede nalevingsrapportage ‘Werken aan vertrouwen’ aan de Pensioenfederatie en de 
Stichting van de Arbeid uitgebracht. 
 
Rapportage 2015 
Uit deze rapportage over het jaar 2015 blijkt dat pensioenfondsen de Code op hoofdlijnen naleven. Verbetering op onderdelen blijft mogelijk. De 
praktijkvoorbeelden die de commissie aanreikt, kan de pensioensector benutten om zich verder te verbeteren op de gebieden missie-, visie- en 
strategieontwikkeling, intern toezicht, bestuurlijke cultuur, verantwoording afleggen en diversiteit. De commissie benadrukt dat een continue en open 
dialoog tussen de fondsorganen, én tussen het fonds en zijn belanghebbenden van belang is en dat de pensioensector herstel van vertrouwen kan 
vinden door betrouwbaar, duidelijk, open, toetsbaar en communicatief te zijn. 
 
Reactie Stichting van de Arbeid 
Hedda Renooij, voorzitter van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid wijst onder meer op de diversiteit binnen 
pensioenfondsenbesturen: “De Stichting van de Arbeid ziet het als winst dat pensioenfondsen hun bestuur geschikt en complementair inrichten. Het 
streven om meer bestuursleden jonger dan veertig jaar en vrouwen te benoemen, blijkt een pittige doelstelling te zijn. Diversiteitsdoelstellingen 
blijven belangrijk voor pensioenfondsen”.  
 
Reactie Pensioenfederatie 
Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie: “In de rapportage 2015 van de Monitoringcommissie staat de oproep om de normen uit de 
Code te verinnerlijken, te laten functioneren en dat ook te laten zien. Het is mijn overtuiging dat, als je als pensioensector laat zien hoe je werkt, er 
vertrouwen ontstaat. Dat vraagt een oprechte, betrokken en inhoudelijke dialoog tussen organen. Spreek elkaar aan op resultaten én stel je 
aanspreekbaar op. Zo’n gesprek begint tussen de organen van het fonds en de commissie richt daarnaast terecht aandacht op de verantwoording 
richting deelnemers en gepensioneerden”.  
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben met belangstelling kennis genomen van het rapport en brengen dit verder onder de 
aandacht van het pensioenveld.  
 


