
Realisatie   verslagjaar Verwachting lopend 

jaar (verslagjaar +1)

010 020

010 2019-01-01 -

020 10 -

030 Uitsluitend risico fonds

-

040 Nee -

050 nvt -

060 Ja -

Primo stand dekkingsgraad (%) 070 109,6% 104,2%

Ultimo stand dekkingsgraad (%) 080 104,2% 107,4%

Primo stand beleidsdekkingsgraad (%) 090 109,0% 108,8%

Ultimo stand beleidsdekkingsgraad (%) 100 108,8% 105,8%

Technische voorzieningen 110 2.083.090 2.033.953

Vereiste dekkingsgraad (%) feitelijk 120 115,5% 115,5%

Vereiste dekkingsgraad (%) strategisch 130 115,9% 115,9%

Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 140 104,0% 104,0%

Actuarieel benodigde premie (obv rentetermijn structuur) 150 15.612 0

Beschikbare premie 160 15.612 0

Invloed premieverschil op dekkingsgraad (%-punt) 170 -0,1% 0,0%

Uitkeringen 180 39.419 44.294

Omvang solvabiliteitsvrijval 190 3.784 1.860

Invloed solvabiliteitsvrijval op dekkingsgraad (%-punt) 200 0,2% 0,1%

Toeslagverlening actieven (%) 210 0,0000% 0,0000%

Toeslagverlening inactieven (%) 220 0,0000% 0,0000%

Invloed lasten toeslagverlening op dekkingsgraad (%-punt) 230 0,0000% 0,0000%

Korting actieven (%) 240 0,0000% 0,0000%

Korting inactieven (%) 250 0,0000% 0,0000%

Invloed korting op dekkingsgraad (%-punt) 260 0,0000% 0,0000%

Wijziging technische voorzieningen als gevolg van verandering 

rentetermijnstructuur

270 83.565
-

Invloed van verandering rentetermijnstructuur op dekkingsgraad 

(%-punt)

280 -4,3%
-

Benodigde interesttoevoeging technische voorzieningen (%) 290 -0,260% -0,235%

Feitelijk rendement (%) 300 -2,2% 2,8%

Invloed rendementsverschil op dekkingsgraad (%-punt) 310 -2,1% 3,2%

Invloed van overige oorzaken en kruiseffecten op dekkingsgraad 

(%-punt)

320 0,9% -0,1%

Toename/afname achtergestelde lening 330 Nee Nee

Premiebeleid aangepast 340 Nee Nee

Beleggingsbeleid aangepast 350 Ja Nee

Toeslagbeleid aangepast 360 Ja Nee

Pensioenregeling aangepast 370 Nee Nee

Andere maatregelen gewijzigd t.o.v. het herstelplan 380 Nee Nee

Heeft één van bovengenoemde beleidsmaatregelen een 

ongunstig effect op het herstelplan

390 Ja Nee

Rendement

Overige oorzaken en kruiseffecten

Maatregelen gewijzigd t.o.v. het herstelplan

Wordt het vereist eigen vermogen binnen de herstelperiode gehaald

Algemeen solvabiliteit

Premie

Uitkeringen

Toeslagverlening (voorwaardelijk) tlv fonds / 

Korting tgv fonds

Verandering rentetermijnstructuur

Op welk moment treedt de "Maatregel minimaal vereist eigen vermogen" in werking? (jjjj-mm-dd)

Stichting Pensioenfonds Atos, 
K501-1, (2019)

Datum in herstel (jjjj-mm-dd)

Gekozen hersteltermijn in jaren

Heeft het herstelplan uitsluitend betrekking op het vermogen en de technische voorzieningen voor risico van het 

fonds of heeft het herstelplan betrekking op het totale vermogen en technische voorzieningen van het fonds met 

inbegrip van de herverzekerde pensioenverplichtingen en/of verplichtingen voor risco deelnemer.

Is de beleidsdekkingsgraad ultimo verslagjaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad?



Realisatie   verslagjaar Verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)

010 020

Toelichting fonds bij onderbouwing gekozen 

hersteltermijn

010 Het bestuur ziet geen aanleiding af te wijken van de eerder gekozen hersteltermijn. Deze 

is gelijk aan maximaal wettelijke hersteltermijn.

-

Toelichting op het dekkingstekort en de 

"Maatregel minimaal vereist eigen vermogen"

020 Niet van toepassing

-

Toelichting op solvabiliteit 030 Het fonds voert naast een uitkeringsovereenkomst, ook een premieovereenkomst uit. 

Een eventuele voor herstel benodigde korting wordt uitsluitend toegepast op de

in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Dit herstelplan heeft alleen 

betrekking op de eigen beheer situatie. De dekkingsgraden, beleidsdekkingsgraden en 

vereiste dekkingsgraden in deze staten sluiten daarom niet aan bij de definities zoals 

gegeven in staat J501. De vermelde technische voorzieningen op K501-1 regel 110 

betreffen de technische voorzieningen risico fonds ultimo verslagjaar.

Het fonds voert naast een uitkeringsovereenkomst, ook een premieovereenkomst uit. 

Een eventuele voor herstel benodigde korting wordt uitsluitend toegepast op de

in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Dit herstelplan heeft alleen 

betrekking op de eigen beheer situatie. De dekkingsgraden, beleidsdekkingsgraden en 

vereiste dekkingsgraden in deze staten sluiten daarom niet aan bij de definities zoals 

gegeven in jaarstaten. De vermelde technische voorzieningen op K501-1 regel 110 

betreffen de technische voorzieningen risico fonds ultimo verslagjaar.
Toelichting op de premie 040 Er is geen pensioenopbouw meer in het fonds. De daadwerkelijke inkopen vanuit de DC-

regeling in de DB-regeling is verantwoord onder Premie.

Onder premie is de verwachte inkoop vanuit de DC-regeling verantwoord. Hierbij is 

verondersteld dat de kapitalen op 67-jarige leeftijd worden omgezet. Daarmee is de 

verwachte instroom 2019 beperkt. In de praktijk blijken deelnemers eerder met pensioen 

te gaan en de werkelijke inkoop in 2019 zal naar verwachting hoger uitvallen.

Toelichting op de uitkeringen 050 Er zijn geen materiële incidentele uitkeringen. Er zijn naar verwachting geen materiële incidentele uitkeringen.

Toelichting op de toeslagverlening/korting 060 Het fonds heeft in 2018 geen toeslagen verleend. In 2019 zal het fonds, gegven de beleidsdekkingsgraad, geen toeslagen verlenen.

Toelichting op de verandering 

rentetermijnstructuur

070 De RTS van eind 2018 is (gewogen over de verplichtingen) lager dan de forward RTS 

van eind 2017. Hierdoor zijn de technische voorzieningen gestegen. Dit leidt tot een 

daling van de actuele dekkingsgraad met het genoemde percentage. -

Toelichting op het rendement 080 Het behaalde rendement in 2018 is lager dan de benodigde interesttoevoeging (ad -

0,260%).

Voor 2019 is gerekend met een verwacht rendement van 2,8% (gebaseerd op de 

beleggingsmix van het fonds, maximale parameters en RTS zoals door DNB is 

gepubliceerd per 31-12-2018). Dit is meer dan de benodigde interesttoevoeging van -

0,235%. Per saldo neemt de dekkingsgraad naar verwachting toe.

Toelichting op overige oorzaken en 

kruiseffecten

090 In september 2018 is de nieuwe Prognosetafel AG2018 gepubliceerd. Hierdoor heeft het 

fonds besloten om haar grondslagen te herzien. De volgende grondslagen zijn gewijzigd: 

Prognosetafel (+1,0%), waardering OOP (+0,1%). 

De post Overig wordt verder verklaard uit overige mutaties en kruiseffecten. 

Kruiseffecten kunnen ontstaan als restpost doordat de effecten worden gerelateerd aan 

de dekkingsgraad aan het begin van het jaar. Het effect van overige mutaties en 

kruiseffecten samen in het verslagjaar gelijk aan -0,2%.

Het totale effect bedraagt dan:  +1,1% - 0,2% = + 0,9%-punt.

De post overige wordt volledig verklaard door kruiseffecten.

Toelichting uitvoering herstelplan 100 Niet van toepassing

-

Toelichting indien beleid is aangepast ten 

opzichte van het ingediende herstelplan

110 Het fonds heeft in 2018 haar strategisch beleggingsbeleid opnieuw vastgesteld. Daarbij 

zijn m.n. de vrijheidsgraden van het dynamische beleid beperkt. 

Het fonds heeft het toeslagbeleid aangepast waardoor eerder (bij een dekkingsgraad van 

110% of hoger) een (gedeeltelijke) toeslag kan worden verleend. Deze aanpassing van 

het toeslagbeleid heeft een zeer beperkt effect op de verwachte herstelduur.

Geen wijzigingen

Stichting Pensioenfonds Atos, 
K501-2, (2019)



Dekkingsgraa

d primo

Premie (M1) Uitkering 

(M2)

Toeslag/ 

korting (M3)

Rentetermijn-

structuur 

(M4)

Over-

rendement 

(M5)

Overig (M6) Dekkingsgraa

d ultimo

Beleidsdekkin

gsgraad 

ultimo

Vereiste 

dekkingsgraa

d 

Premie Opbouw- 

percentage

Toeslag/korti

ng actieven

Toeslag/korti

ng inactieven

Meetkundig-

beleggings-

rendement
% •%-punt •%-punt •%-punt •%-punt •%-punt •%-punt % % % % % % % %

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150

Verslagjaar T 010 109,6% -0,1% 0,2% 0,0% -4,3% -2,1% 0,9% 104,2% 108,8% 115,9% 0,0% 0,000% 0,0% 0,0% -2,2%

Verslagjaar T+1 020 104,2% 0,0% 0,1% 0,0% - 3,2% -0,1% 107,4% 105,8% 115,9% 0,0% 0,000% 0,0% 0,0% 2,8%

Verslagjaar T+2 030 107,4% 0,0% 0,2% 0,0% - 3,2% 0,1% 110,9% 109,2% 115,9% 0,0% 0,000% 0,0% 0,0% 2,9%

Verslagjaar T+3 040 110,9% -0,1% 0,3% 0,0% - 3,2% 0,1% 114,4% 112,7% 115,9% 0,0% 0,000% 0,0% 0,0% 3,0%

Verslagjaar T+4 050 114,4% -0,1% 0,4% -0,3% - 3,2% 0,1% 117,7% 116,1% 115,9% 0,0% 0,000% 0,2% 0,2% 3,2%

Verslagjaar T+5 060 117,7% -0,2% 0,6% -0,7% - 3,1% 0,0% 120,5% 119,1% 115,9% 0,0% 0,000% 0,6% 0,6% 3,5%

Verslagjaar T+6 070 120,5% -0,3% 0,7% -1,1% - 3,1% 0,1% 123,0% 121,8% 115,9% 0,0% 0,000% 0,9% 0,9% 3,5%

Verslagjaar T+7 080 123,0% -0,4% 0,9% -1,4% - 3,0% 0,1% 125,2% 124,1% 115,9% 0,0% 0,000% 1,2% 1,2% 3,7%

Verslagjaar T+8 090 125,2% -0,4% 1,1% -1,7% - 2,9% 0,0% 127,1% 126,2% 115,9% 0,0% 0,000% 1,4% 1,4% 3,9%

Verslagjaar T+9 100 127,1% -0,4% 1,2% -2,0% - 2,9% 0,1% 128,9% 128,0% 115,9% 0,0% 0,000% 1,6% 1,6% 4,0%

Verslagjaar T+10 110 128,9% -0,5% 1,4% -2,3% - 2,8% 0,1% 130,4% 129,7% 115,9% 0,0% 0,000% 1,8% 1,8% 4,1%

Stichting Pensioenfonds 
Atos, K502-1, (2019)



BIJLAGE: Vragenformulier bij herstelplan 2019

Toelichting:

Fondsnaam: Stichting Pensioenfonds Atos

Fondsnummer: 60561

Kwaliteit van de DLR rapportages

1 Heeft u vastgesteld dat de gebruikte dekkingsgraad betrouwbaar is? ja

2a Hebben er wijzigingen in de (sterfte / kosten) grondslagen plaatsgevonden? ja

2b Zo ja, welke? 

Het fonds heeft in 2018 besloten om de Pprognosetafel AG2018 te 

hanteren en de waarderingsgrondslagen voor het ongehuwden pensioen 

(OOP) zijn aangepast. 

3a
Zijn er nog onzekerheden t.a.v. de dekkingsgraad ultimo 2018 waarop het herstelplan is 

gebaseerd
nee

3b Indien ja, licht toe welke onzekerheden er zijn en welke invloed deze kunnen hebben

4a
Heeft u nagegaan – voor zover u dat redelijkerwijs kunt beoordelen – dat de DLR rapportages 

juist en volledig zijn ingevuld? 
ja

4b Zijn de toelichtingsvelden bij de vragen in DLR adequaat  ingevuld? ja

Uitgangspunt herstelplan

5a

Is het herstelplan gebaseerd op de totale technische voorzieningen van het fonds met inbegrip 

van de pensioenverplichtingen die zijn herverzekerd of betrekking hebben op een 

premieovereenkomst?

nee

5b Zo nee, licht toe:

Het fonds voert naast een uitkeringsovereenkomst, ook een 

premieovereenkomst uit. Een eventuele voor herstel benodigde korting 

wordt uitsluitend toegepast op de

in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Dit herstelplan heeft 

alleen betrekking op de eigen beheer situatie. De dekkingsgraden, 

beleidsdekkingsgraden en

vereiste dekkingsgraden in deze staten sluiten daarom niet aan bij de 

definities zoals gegeven in staat J501.

Maatregelen (geen korting) 

6 Heeft de werkgever een bijstortingsverplichting? nee

7a Heeft u een extra bijstorting ontvangen van de werkgever?  nee

7b Zo ja, welk bedrag (in duizenden euro’s) betrof het?

8a
Heeft er een vrijval van een bestemmingsvoorziening (bv premie-egalisatiedepot of 

indexatiedepot) plaatsgevonden?
nee

8b Zo ja, welk bedrag (in duizenden euro’s) betrof het?

9a
Heeft er een omzetting van een achtergestelde lening plaatsgevonden ten gunste van het 

pensioenfonds? 
nee

9b Zo ja, welk bedrag (in duizenden euro’s) betrof het?

10a
Heeft u, naast korting of omzetting van een achtergestelde lening, nog andere (aanvullende) 

maatregelen getroffen? 
nee

10b Zo ja, welke? 

11
Zijn deze maatregelen in vraag 6 tot en met 10 definitief vastgesteld en contractueel bevestigd? 

Graag de getekende onderliggende stukken als bijlage toevoegen bij dit vragenformulier. 
Niet van toepassing

Korting in 2019

12

Moet het sturingsmiddel van het korten van pensioenaanspraken en -rechten worden ingezet 

om te herstellen tot het vereist eigen vermogen?

Indien nee, ga verder met ondertekening

nee

13a Zijn de reguliere sturingsmiddelen, zoals uitgewerkt in het herstelplan, uitputtend ingezet? Niet van toepassing

13b Licht toe:

14 Welke feiten en omstandigheden vindt u relevant bij het te nemen kortingsbesluit en waarom?

15a
Wordt de korting tijdsevenredig gespreid over de volledige gekozen looptijd van het 

herstelplan?
Niet van toepassing

15b Licht toe:

Hoe hoog is de korting die het fonds in 2019 voornemens is door te voeren?

Actieven %

Slapers %

Gepensioneerden %

Andere pensioen- en aanspraakgerechtigden %

16b
Indien de korting niet uniform over alle groepen wordt gespreid, ontvangen wij graag een 

(cijfermatige) onderbouwing

17 Per welke datum wordt de uitkering aan gepensioneerden verlaagd?

18a
Kunt u bevestigen dat de korting voor de actieven is gebaseerd op de aanspraken die per 31-12-

2018 aanwezig waren?
Niet van toepassing

18b Zo nee, licht toe:

19a

Is het voorgenomen kortingsbesluit in overeenstemming met verdelingsregels in de 

uitvoeringsovereenkomst, het reglement, de statuten, ABTN (crisisplan) of andere 

fondsstukken?

Niet van toepassing

19b Indien nee, licht toe waarom u van de verdelingsregels afwijkt

20 Motiveer uw belangenafweging bij het voorgenomen kortingsbesluit

21
Hoe ziet het tot op heden gevolgde besluitvormingstraject en uw planning voor het definitieve 

kortingsbesluit (met data) eruit?

Ondertekening

Bestuurslid 1

Handtekening:

Naam:

Functie:

Bestuurslid 2

Handtekening:

Naam:

Functie:

Dit vragenformulier is een bijlage bij de herstelplanrapportage (templates K501 en K502). De ingevulde vragenlijst moet door twee bestuurders worden ondertekend. De 

ondertekende vragenlijst  moet worden ingediend als pdf bestand en als excel-bestand.

Het is niet de bedoeling dat u wijzigingen aanbrengt in de opzet of opmaak van het sjabloon en de naam van het tabblad mag niet worden aangepast.

De ondertekende vragenlijst, de vragenlijst als excelbestand en eventuele overige bijlagen bij vraag 11 moeten in DLR worden ingediend als bijlage via de 

herstelplanrapportage.

16a


