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ATOS ML (62,5) / ATOS BP (62,5) 
 
 

PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS ATOS VANAF 01-11-2018 
 

MIDDELLOON EN BESCHIKBARE PREMIE REGELING MET PENSIOENRICHTLEEFTIJD 62,5 JAAR 
 

VOOR  
 

• GEWEZEN DEELNEMERS (MET VOORTZETTING) GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1950 EN  DIE 
DEELNEMER WAREN OP 31 DECEMBER 2005 

 

• GEWEZEN DEELNEMERS, ONGEACHT DE GEBOORTE DATUM,  DIE OP OF NA 1 JULI 1999 
DEELNEMER ZIJN GEWORDEN EN DIE OP 31 DECEMBER 2005 GEWEZEN DEELNEMER 
WAREN 

 

• GEWEZEN DEELNEMERS MET VOORTZETTING DIE OP OF NA 1 JULI 1999 GEWEZEN 
DEELNEMER MET VOORTZETTING ZIJN GEWORDEN EN  DIE DEELNEMER WAREN OP 31 
DECEMBER 2005 
 

• GEWEZEN DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950,  DIE DEELNEMER WAREN 
OP 31 DECEMBER 2005 EN DIE HUN PENSIOENAANSPRAKEN UIT DIT REGLEMENT NIET 
OVERGEDRAGEN HEBBEN NAAR HET NIEUWE REGLEMENT DAT VANAF 1 JANUARI 2006 
(MET EEN PENSIOENRICHTLEEFTIJD VAN 65 JAAR) OP HEN VAN TOEPASSING WAS.  
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 ATOS ML (62,5) REGELING (MIDDELLOON) 
 
 
ARTIKEL 1  

 
DEFINITIES 
 
De in de Statuten van de Stichting Pensioenfonds Atos gedefinieerde begrippen hebben ook 
voor de toepassing van ATOS ML (62,5) de aldaar gedefinieerde betekenis, tenzij anders bepaald 
in ATOS ML (62,5). Verder wordt in ATOS ML (62,5) verstaan onder: 
 
  

Aanspraakgerechtigde 
(vervallen) 

 

ABTN  

De Actuariële- en Bedrijfstechnische Nota van de Stichting 
 
Atos  
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Atos Nederland B.V., gevestigd te 
Utrecht en de daarbij aangesloten ondernemingen die als zodanig door Atos Nederland B.V. bij de 
Stichting zijn aangemeld alsmede de anderszins aan Atos Nederland B.V. gelieerde ondernemingen 
waarvoor de Stichting de gesloten pensioenregeling uitvoert. 
 

ATOS BP (62,5) 

Het deel van dit Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Atos waarin de rechten en 
plichten zijn vastgelegd, die voortvloeiden uit de Beschikbare Premieregeling met 
pensioenrichtleeftijd 62,5 jaar die in de tot en met  31-12-2013 geldende 
pensioenovereenkomsten tussen Atos en haar werknemers was overeengekomen. 

 

ATOS ML (62,5) 

Het deel van dit Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Atos waarin de rechten en 
plichten zijn vastgelegd, die voortvloeiden uit de Middelloonregeling met pensioenrichtleeftijd 
62,5 jaar die in de tot en met 31-12-2013 geldende pensioenovereenkomsten tussen Atos en haar 
werknemers was overeengekomen. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting. 
 

Bonus 

Een bonus als gedefinieerd in de incentiveplannen die Atos hanteerde tot en met 31-12-2013. 
 

Bijzonder Nabestaandenpensioen (NP) 

Een aanspraak op een pensioenuitkering voor een gewezen deelnemer, waarvan de hoogte 
afhankelijk is van een reeds bij beëindiging van het deelnemerschap of bij pensionering 
plaatsgevonden uitruil van ouderdomspensioen in verlaagd ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen. 
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Arbeidsvoorwaardengids 

De arbeidsvoorwaardengids van Atos zoals die gold tot 31-12-2013.  
 

Deelnemer 

(vervallen) 
 

Deeltijdfactor  

De uitkomst van een breuk waarvan de teller wordt gevormd door het aantal uren van de in de 
arbeidsovereenkomst met Atos vastgelegde werkelijke werktijd van de gewezen deelnemer met 
voortzetting en de noemer van de in de Arbeidsvoorwaardengids vastgelegde volledige werktijd. 
Indien in de arbeidsovereenkomst geen vast aantal uren was opgenomen, werd de teller van deze 
breuk gevormd door het aantal daadwerkelijk gewerkte uren in de periode waarover de 
deeltijdfactor werd vastgesteld. 
 

Franchise 

Een jaarbedrag gelijk aan 10/75 maal de uitkering per 1 januari van ieder jaar ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet voor een gehuwde, inclusief de vakantie-uitkering en exclusief de 
toeslag voor een partner die nog niet AOW-gerechtigd is. De maandelijkse franchise bedraagt een 
twaalfde deel van de franchise. 
 

Gedeeltelijk nabestaandenpensioen 

(vervallen) 
 

Gepensioneerde  

Degene die jegens de Stichting recht heeft op een uitkering van ouderdomspensioen. 
 

Gewezen deelnemer 

Degene die geen gepensioneerde is, van wie de deelneming aan de pensioenovereenkomst is 
beëindigd en die aanspraken jegens de Stichting heeft behouden. 
 

Gewezen deelnemer met voortzetting 

Gedurende de periode dat de rechten van de gewezen deelnemer aangroeien op grond van artikel 
16, wordt de gewezen deelnemer voor zover hij of zij arbeidsongeschikt is aangemerkt als 
gewezen deelnemer met voortzetting. 
 

Gewezen partner 

De voormalige partner van een gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde 
waarmee het partnerschap conform artikel 13, eerste lid, geëindigd is.  

 

Grensbedrag 

Een bedrag gelijk aan € 41.364,- Dit bedrag wordt vanaf 2015 jaarlijks per 1 januari aangepast met 
het bedrag waarmee in dat jaar de franchise is verlaagd of opgehoogd. Het maandelijkse 
grensbedrag bedraagt 1/12 van het grensbedrag. 
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Kinderen 

De kinderen van de gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde, die tot deze 
gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde in familierechtelijke betrekking staan, 
alsmede de stief- en pleegkinderen van de gewezen deelnemer (met voortzetting) of 
gepensioneerde die ten tijde van zijn overlijden door hem werden onderhouden en opgevoed. 
 

Maandelijkse AOP (arbeidsongeschiktheidspensioen ) - grondslag 

(vervallen) 
 

Maandelijkse bruto grondslag 

Een bedrag gelijk aan de som van de volgende bedragen 
a de vaste bruto inkomenselementen, inclusief ploegentoeslag en -garantie, die in enige maand 

uit hoofde van de arbeidsovereenkomst door Atos aan de deelnemer verschuldigd zijn en die 
ingevolge de Arbeidsvoorwaardengids voor opname in de maandelijkse bruto grondslag in 
aanmerking komen, in de maanden mei en december verminderd met de daadwerkelijk 
uitgekeerde vakantie-uitkering, respectievelijk eindejaarsuitkering; 

 
b de aanspraak op vakantie- en, voor zover van toepassing, eindejaarsuitkering over die onder a 

genoemde inkomenselementen waarover op grond van de Arbeidsvoorwaardengids 
aanspraak op vakantie- en eindejaarsuitkering wordt opgebouwd; 

 
c de variabele bruto inkomenselementen, die in enige maand uit hoofde van de 

arbeidsovereenkomst door Atos aan de deelnemer verschuldigd zijn en die ingevolge de 
Arbeidsvoorwaardengids voor opname in de maandelijkse bruto grondslag in aanmerking 
komen;  

 
d indien geen aanspraak op eindejaarsuitkering doch wel een aanspraak op bonus bestaat 

wordt deze als volgt in de maandelijkse bruto grondslag betrokken. In maanden waarin geen 
bonus wordt uitgekeerd wordt een fictieve bonus meegeteld alsof het een aanspraak op 
eindejaarsuitkering betreft. In maanden waarin een bonus wordt uitgekeerd wordt het 
feitelijk uitgekeerde deel van de bonus over die onder a genoemde inkomenselementen 
waarover op grond van de arbeidsovereenkomst aanspraak op bonus wordt opgebouwd, 
maar nooit meer dan het equivalent van de eindejaarsuitkering, meegeteld, onder 
verrekening van de in voorgaande maanden reeds fictief meegetelde, doch nog niet 
verrekende bonussen. 

 
Maandelijkse AO -grensbedrag 
(vervallen) 

 

Maandelijkse pensioengrondslag  

De maandelijkse bruto grondslag verminderd met de maandelijkse franchise. 
 

Nabestaandenpensioen (NP) 

Een aanspraak op een pensioenuitkering voor de partner van de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) bij overlijden van de gewezen deelnemer (met voortzetting). 
 
NP (nabestaandenpensioen ) -grondslag 
(vervallen) 
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NP-premiegrondslag 

(vervallen) 
 

Partner 

De echtgenoot/echtgenote of de geregistreerde partner van de gewezen deelnemer (met 
voortzetting). Indien de ongehuwde gewezen deelnemer (met voortzetting) geen geregistreerde 
partner heeft wordt, na aanmelding door de deelnemer, als partner door de Stichting erkend 
degene die a) met de gewezen deelnemer (met voortzetting) een gezamenlijke huishouding voert 
en b) ongehuwd is en geen geregistreerd partnerschap heeft en c) geen bloed- of aanverwant is in 
de eerste graad van de gewezen deelnemer (met voortzetting). Onder een gezamenlijke 
huishouding wordt verstaan een gezamenlijke huishouding als gedefinieerd in de Algemene 
Nabestaandenwet. 
 

Pensioengerechtigde 

Degene die jegens de Stichting recht heeft op een pensioenuitkering. 

 

Pensioengerechtigde leeftijd 

De leeftijd waarop het ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk ingaat.  
 

Pensioenjaar 

Een periode van een jaar onafgebroken aansluiting bij de Stichting lopende van 1 januari van enig 
kalender jaar tot 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar, vermenigvuldigd met de 
gemiddelde deeltijdfactor over dat jaar. Een gedeelte van een pensioenjaar wordt in volle 
maanden vastgesteld. Een gedeelte van een maand wordt op een volle maand naar boven 
afgerond. 
 

Pensioenovereenkomst 

De in dit pensioenreglement vervatte vervallen pensioenovereenkomsten die tussen Atos en zijn 
medewerkers golden tot en met 31-12-2013. 

 

Pensioenpremie 

(vervallen) 
 

Pensioenrichtleeftijd 

De leeftijd van 62,5 jaar. 
 

Premie NP 

(vervallen) 
 
Referentieperiode AO 

(vervallen) 

 
Restverdiencapaciteit 
(vervallen) 
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Standaard Nabestaandenpensioen 

(vervallen) 
 

Stichting 

De stichting “Stichting Pensioenfonds Atos” 
 

Studie en/of opleiding voor een beroep 

Een studie of opleiding waarvan de studiebelasting 1600 uur of meer per schooljaar is. 

 

Uitvoeringsovereenkomst 

Een uitvoeringsovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk 3 van de 
Pensioenwet. 

 

Waardeoverdracht 

Waardeoverdracht in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet. 

 

Waardevastheidsindex 

De Consumenten Prijs Index (CPI) voor alle huishoudens (afgeleid) van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek over de periode 31 oktober tot en met 31 oktober van het afgelopen jaar.  
 

WAO 

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 

WIA 

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 
 

Werkgever 

(vervallen) 
 

Werknemer 

(vervallen) 
 

WZP (wezenpensioen ) -grondslag 

(vervallen) 
 
Ziekte 
(vervallen)
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ARTIKEL 1-A  

 
KARAKTER REGELING 
 
Dit pensioenreglement betreft de uitvoering van een uitkeringsovereenkomst in de zin van artikel 
1 van de Pensioenwet.  
 
 
ARTIKEL 2  

 
GEWEZEN DEELNEMERS / EINDE DEELNEMERSCHAP 
 
1      Vanaf 1 januari 2014 kent de Stichting alleen nog gewezen deelnemers (met voortzetting) en 

pensioengerechtigden. 
 
2     Het gewezen deelnemerschap (met voortzetting) eindigt, 
       a  wanneer de gewezen deelnemer (met voortzetting) de pensioengerechtigde leeftijd 

bereikt; 

       b  wanneer de gewezen deelnemer (met voortzetting) overlijdt; 

       c  wanneer de gewezen deelnemer zijn pensioenaanspraken door middel van     
waardeoverdracht overdraagt aan een ander pensioenfonds. 

De Stichting verstrekt binnen 3 maanden na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van 
een gewezen deelnemer (met voortzetting) een opgave van de geadministreerde 
deelnemingsjaren. Voor deze opgave kan door de Stichting een kostenvergoeding worden 
gevraagd. 

 
 
ARTIKEL 2-A  

 
INFORMATIEVERSTREKKING 
 
1 De Stichting verstrekt de gewezen deelnemer met voortzetting jaarlijks een overzicht van zijn 

opgebouwde pensioenaanspraken, van de waardeaangroei die benodigd is voor het 
vaststellen van een eventuele lijfrentepremieaftrek en informatie over de toeslagverlening. 

 
2 De Stichting verstrekt de gewezen deelnemer met voortzetting bij het einde van de 

voortzetting en vervolgens eens in de vijf jaar een overzicht van zijn opgebouwde aanspraken 
en informatie over de toeslagverlening. Daarnaast verstrekt de Stichting bij het einde van de 
voortzetting informatie over zijn recht op waardeoverdracht, een eventuele 
afkoopmogelijkheid, de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en het eventueel van toepassing 
zijn van een herstelplan. 

 
3 De Stichting verstrekt de gewezen deelnemer eens in de vijf jaar een overzicht van zijn 

opgebouwde aanspraken en informatie over de toeslagverlening. 
 
4 De Stichting verstrekt de gewezen partner bij scheiding en vervolgens eens in de vijf jaar een 

overzicht van de opgebouwde aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen en informatie 
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over de toeslagverlening. Daarnaast verstrekt de Stichting bij scheiding informatie over een 
eventuele afkoopmogelijkheid. 

 
5 De Stichting verstrekt een pensioengerechtigde bij ingang van het pensioen en vervolgens 

jaarlijks een overzicht van zijn (nabestaanden) pensioen aanspraken en informatie over de 
toeslagverlening. Daarnaast verstrekt de Stichting bij ingang van het pensioen informatie over 
een eventuele afkoopmogelijkheid. 

 
6 De Stichting verstrekt een gewezen deelnemer (met voortzetting), pensioengerechtigde of 

gewezen partner die aanspraak heeft op bijzonder nabestaandenpensioen binnen 3 maanden 
na wijziging van het toeslagbeleid informatie over die wijziging. 

 
7 De Stichting verstrekt de gewezen deelnemer (met voortzetting) of pensioengerechtigde en de 

gewezen partner op verzoek: 

a. Het voor hem geldende pensioenreglement; 
b. Het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting; 
c. De voor hem relevante informatie over BP beleggingen; 
d. Een verklaring inzake de beleggingsbeginselen als bedoeld in artikel 145 van de 

Pensioenwet; 
e. Het eventuele herstelplan als bedoeld in artikel 138 of 140 van de Pensioenwet; 
f. Informatie over de hoogte van de dekkingsgraad; 
g. Andere informatie die op grond van artikel 9 van Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet 

verplichte beroepspensioenregeling moet worden verstrekt. 

 
8 De Stichting verstrekt de gewezen deelnemer (met voortzetting) op verzoek een opgave van 

de hoogte van zijn opgebouwde pensioenaanspraken. Voor deze opgave kan door de Stichting 
een kostenvergoeding worden gevraagd. 

 
9 De Stichting verstrekt de informatie als bedoeld in dit artikel met inachtneming van de regels 

die daartoe krachtens de Pensioenwet zijn gesteld. 
 
 
ARTIKEL 3  

 
 PENSIOENVORMEN 
 
De (gewezen) deelnemers (met voortzetting), gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen 
kunnen, indien dit reglement dit zo bepaalt, aanspraak respectievelijk recht hebben op:  
 
1 Ouderdomspensioen (artikel 6)  
2 Tot uiterlijk 31-12-2013 opgebouwd Overbruggingspensioen 
3 Nabestaandenpensioen (artikel 12) 
4 Bijzonder nabestaandenpensioen (artikel 13)  
5 Wezenpensioen (artikel 14) 
6 Arbeidsongeschiktheidspensioen (artikel 15) 
7 Premievrije pensioenopbouw en verzekering van nabestaandenpensioen bij 

arbeidsongeschiktheid (artikel 16)  
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Ter uitvoering van de pensioenovereenkomst hadden Atos en de Stichting tot 27-11-2014 
volgtijdelijk verschillende uitvoeringsovereenkomsten gesloten. De aanspraken van de gewezen 
deelnemer (met voortzetting) en de verplichtingen van de Stichting worden mede bepaald door 
hetgeen Atos en de Stichting indertijd zijn overeengekomen in deze uitvoeringsovereenkomsten. 
 
 
ARTIKEL 4  

 
VASTSTELLING GRONDSLAGEN VOOR DE GEWEZEN DEELNEMERS MET VOORTZETTING 
 
Jaarlijks wordt voor de gewezen deelnemers met voortzetting de berekening, als bedoeld in artikel 
16, lid 1, gemaakt ten einde de voor dat jaar per 1 januari geldende grondslag opbouw van 
ouderdomspensioen te bepalen en de berekening als bedoeld in artikel 16, lid 6, gemaakt ten 
einde de aanspraak op nabestaandenpensioen te bepalen.  
 
Een verlaging van de grondslag voor de berekening als bedoeld in artikel 16, lid 1, leidt niet tot een 
verlaging van de pensioenaanspraken die tot de datum van verlaging van deze grondslag zijn 
opgebouwd. 
 
 
ARTIKEL 5 

 
(vervallen) 
 

 
ARTIKEL 6  

 
PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD / OUDERDOMSPENSIOEN / HOOG – LAAG - REGELING 
 
1 De gewezen deelnemer (met voortzetting) heeft het recht zijn/haar pensioengerechtigde 

leeftijd te bepalen, met dien verstande dat de pensioengerechtigde leeftijd niet mag liggen 
voor de 60-jarige leeftijd en niet na de 1e van de maand waarin de AOW ingaat.  

 
2     De pensioengerechtigde leeftijd is gelijk aan de pensioenrichtleeftijd, tenzij de gewezen 

deelnemer (met voortzetting) de Stichting tijdig over een gewenste afwijking informeert met 
inachtneming van het volgende: 

        a  Indien de gewezen deelnemer (met voortzetting) kiest voor een pensioengerechtigde 
leeftijd welke ligt voor de pensioenrichtleeftijd, dient hij/zij de gekozen 
pensioengerechtigde leeftijd altijd, tenminste zes maanden voor de gekozen 
pensioengerechtigde leeftijd, schriftelijk mee te delen aan de Stichting. 

 
        b Indien de gewezen deelnemer(met voortzetting) kiest voor een pensioengerechtigde 

leeftijd welke ligt na de pensioenrichtleeftijd, dient hij/zij de gekozen pensioengerechtigde 
leeftijd altijd, tenminste zes maanden voor de pensioenrichtleeftijd schriftelijk mee te 
delen aan de Stichting.  

 
3 (vervallen) 
 
4 (vervallen) 
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5 De gewezen deelnemer  heeft bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op 

een ouderdomspensioen conform zijn of haar aanspraken in de alsdan geldende premievrije 
polis vermeerderd met de toegekende toeslagen en verminderd met eventueel toegepaste 
kortingen als bedoeld in artikel 23-A. De gewezen deelnemer met voortzetting heeft bij het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op een ouderdomspensioen conform zijn 
of haar aanspraken in de alsdan geldende premievrije polis vermeerderd met de toegekende 
toeslagen en verminderd met eventueel toegepaste kortingen als bedoeld in artikel 23-A 
alsmede conform zijn of haar aanspraken op premievrij opgebouwd ouderdomspensioen als 
bedoeld in artikel 16. Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin 
de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt en wordt uitbetaald tot en met de maand van 
overlijden van de rechthebbende.  

 
6 (vervallen)  
 
7 De gewezen deelnemer (met voortzetting) heeft het recht om op de pensioengerechtigde 

leeftijd het alsdan ingaande ouderdomspensioen om te zetten in een ouderdomspensioen dat 
gedurende een periode van 5 jaar volgend op het bereiken van de 

pensioengerechtigdeleeftijd, hoger is dan het oorspronkelijke ouderdomspensioen en in de 
periode daarna lager is dan het oorspronkelijke ouderdomspensioen. Hierbij geldt dat de 
hoogste uitkering maximaal in een verhouding van 100:75 mag staan tot de laagste uitkering. 
De berekening wordt gebaseerd op de volgens de ABTN vastgestelde actuariële factoren die 
voor mannen en vrouwen gelijk zijn. De factoren en de geldigheidsduur zijn opgenomen in 
bijlage a bij dit reglement. 

 
 
ARTIKEL 7  

 
 DEELTIJDPENSIONERING 
 

1     Aanvraag gedeeltelijk pensioen 

             De gewezen deelnemer (met voortzetting) heeft de mogelijkheid om voorafgaande aan 
volledige pensionering gedeeltelijk met pensioen te gaan. Indien de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij/zij het pensioenfonds 
tijdig schriftelijk mede te delen op welke datum hij/zij gedeeltelijk met pensioen wenst te 
gaan, wat de omvang van de gedeeltelijke pensionering zal zijn en op welke datum hij/zij 
volledig met pensioen zal gaan. Onder tijdig wordt hierbij verstaan: tenminste 6 maanden 
voor de datum waarop hij/zij gedeeltelijk met pensioen wenst te gaan . 

 

2     Berekening 

       De gewezen deelnemer (met voortzetting) heeft bij het bereiken van de datum van 
gedeeltelijke pensionering als in het vorige lid bedoeld recht op een ouderdomspensioen 
berekend overeenkomstig artikel 10, op basis van het ouderdomspensioen zoals vastgesteld 
conform artikel 6, lid 5 en verminderd met een eventueel later gerealiseerde uitruil, 
vermenigvuldigd met het percentage deeltijdpensionering.  

 

3  (vervallen) 
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ARTIKEL 8  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 9 

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 10  

 
VERVROEGING, UITSTEL 
 
1 Indien de pensioengerechtigde leeftijd is gelegen voor of na de pensioenrichtleeftijd wordt het 

overeenkomstig artikel 6, lid 5, berekende ouderdomspensioen aangepast op basis van 
volgens de ABTN vastgestelde actuariële factoren, die voor mannen en vrouwen gelijk zijn. De 
factoren en de geldigheidsduur zijn opgenomen in bijlage b en c bij dit reglement. 

 
2 Uitstel van het pensioen na de pensioenrichtleeftijd is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk de 1e 

van de maand waarin de AOW ingaat. 
  
3 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 

overbruggingsuitkering als bedoeld in artikel 8 van dit reglement zoals dat tot 31 december 
2013 van toepassing was. 

  
4  Indien de pensioengerechtigde leeftijd is gelegen na de pensioenrichtleeftijd, wordt de 

overbruggingsuitkering niet verhoogd. In plaats daarvan worden de hierdoor niet tot uitkering 
gekomen bedragen aangewend voor het verhogen van het krachtens artikel 6 opgebouwde 
ouderdomspensioen. Dit geschiedt op basis van volgens de ABTN vastgestelde actuariële 
uitstelfactoren, die voor mannen en vrouwen gelijk zijn. De factoren en de geldigheidsduur 
zijn opgenomen in bijlage c bij dit reglement. 

 
 
ARTIKEL 11  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 12  

 
 NABESTAANDENPENSIOEN  
 
1 Vanaf het tijdstip dat een premievrije polis met een aanspraak op ouderdomspensioen vanaf 

de pensioengerechtigde leeftijd is toegekend tot uiterlijk bij het bereiken van de 
pensioeningangsdatum, heeft de gewezen deelnemer het recht om een gedeelte van zijn/haar 
opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen om te zetten in een aanspraak op 
nabestaandenpensioen die voorziet in een uitkering aan de partner van de gewezen 
deelnemer bij overlijden van de gewezen deelnemer. Indien de uitruil eerder verzocht wordt 
dan 4 maanden voor de pensioenrichtleeftijd is een medische verklaring vereist van een door 
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de Stichting goedgekeurd arts dat de gezondheid van de gewezen deelnemer zodanig is dat 
het overlijden van de gewezen deelnemer als gevolg van die gezondheidssituatie niet te 
verwachten is. De grootte van het nabestaandenpensioen wordt uitgedrukt in een percentage 
van het ouderdomspensioen na bovengenoemde omzetting. De aanspraak op 
nabestaandenpensioen op jaarbasis zal er niet toe mogen leiden dat het 
nabestaandenpensioen meer gaat bedragen dan mogelijk is op basis van artikel 18d, lid 2 en 
daarmee samenhangende bepalingen van de Wet op de loonbelasting 1964. 

 
2 De omzetting als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt op basis van volgens de ABTN 

vastgestelde actuariële factoren, welke voor mannen en vrouwen gelijk zijn. De factoren en de 
geldigheidsduur zijn opgenomen in bijlage c bij dit reglement. 

 
3 Het nabestaandenpensioen op maandbasis is gelijk aan het overeenkomstig lid 1 van dit 

artikel vastgestelde percentage, toegepast op het ouderdomspensioen op maandbasis ten 
tijde van het overlijden van de gewezen deelnemer.  

 
4 Het nabestaandenpensioen als bedoeld in dit artikel gaat in op de eerste dag van de maand 

waarin de gewezen deelnemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de maand van 
overlijden van de rechthebbende. 

 
5 Op de pensioengerechtigde leeftijd heeft de gewezen deelnemer het recht om aanspraak op 

nabestaandenpensioen om te ruilen naar een aanspraak op ouderdomspensioen. Het in lid 2 
gestelde is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat van de in bijlage c 
genoemde omzettingsfactoren de reciproke wordt genomen. 

 
 
ARTIKEL 13 

 
 BIJZONDER NABESTAANDENPENSIOEN NA EINDE PARTNERSCHAP 
 
1 Onder het einde van het partnerschap van een gewezen deelnemer (met voortzetting) of 

gepensioneerde wordt verstaan, 

       a  einde van het huwelijk met een partner door echtscheiding of ontbinding na scheiding van 
tafel en bed; 

       b  einde van het geregistreerd partnerschap met een partner anders dan door overlijden of 
vermissing dan wel omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk; 

       c  einde van de gezamenlijke huishouding met een partner anders dan bij overlijden of het 
aangaan van huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap met dezelfde partner als 
waarmee de gezamenlijke huishouding bestond. De gewezen deelnemer (met voortzetting) 
of gepensioneerde is verplicht de Stichting onverwijld schriftelijk mededeling te doen van 
het einde van zijn/haar partnerschap. 

 
2 Indien het partnerschap van een gewezen deelnemer (met voortzetting)  of gepensioneerde  

eindigt en de gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 12, een gedeelte van zijn/haar ouderdomspensioen heeft omgezet in 
nabestaandenpensioen, verkrijgt degene die ten tijde van de in artikel 12 bedoelde keuze 
diens partner was, een premievrije aanspraak op een bijzonder nabestaandenpensioen 
corresponderend met genoemde keuze. 
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3 De gewezen partner van de gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde 

ontvangt een bewijs van de in lid 2 van dit artikel bedoelde aanspraak op bijzonder 
nabestaandenpensioen. 

 
4 Het bepaalde in lid 2 vindt geen toepassing indien, 
       a  gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde en de partner zulks (zijn) 

overeen(ge)komen bij huwelijkse voorwaarden, bij het geregistreerd partnerschap, bij een 
notarieel verleden samenlevingsovereenkomst of bij een schriftelijke overeenkomst met 
het oog op de scheiding of het beëindigen van de gezamenlijke huishouding als bedoeld in 
de omschreven definitie van partner in artikel 1; en 

       b  de Stichting schriftelijk heeft verklaard dat het instemt met het buiten toepassing laten van 
lid 2. Een verzoek tot het verkrijgen van bedoelde verklaring dient door partijen schriftelijk 
aan de Stichting te worden gedaan. 

 
5 De gewezen partner heeft het recht een aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen te 

vervreemden aan een eerdere gewezen partner van de overleden gewezen deelnemer (met 
voortzetting) of gepensioneerde of aan degene die op de overlijdensdatum partner was van 
de overleden gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde, mits: 

       a  de Stichting bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het 
risico te dekken; 

       b  de vervreemding onherroepelijk is; en  

       c  dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte. 
 
 
ARTIKEL 14  

 
WEZENPENSIOEN 
 
1 Na het overlijden van de gewezen deelnemer (met voortzetting) hebben de kinderen van de 

gewezen deelnemer (met voortzetting) die recht hebben op kinderbijslag op grond van de 
Algemene Kinderbijslagwet, recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste 
dag van de maand waarin de gewezen deelnemer (met voortzetting) overlijdt en wordt 
uitgekeerd tot en met de maand waarin de rechthebbende de 18-jarige leeftijd bereikt of tot 
en met de maand van diens eerder overlijden, indien en voor zover de rechthebbende recht 
heeft op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet. In afwijking van het in de 
vorige volzin bepaalde, wordt het wezenpensioen aan de rechthebbende nog uitgekeerd na de 
18-jarige leeftijd indien de rechthebbende gelijk na zijn 18-jarige leeftijd full time gaat 
studeren en: 

       a  de rechthebbende recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet 
studiefinanciering 2000; en 

       b  de rechthebbende een schriftelijk bewijs overlegt waaruit blijkt dat rechthebbende een 
studie en/of opleiding voor beroep volgt; of  

       c  de rechthebbende die in het buitenland verblijft een schriftelijk bewijs overlegt waaruit 
blijkt dat de rechthebbende een studie en/of opleiding voor een beroep volgt welke 
vergelijkbaar is met een studie en/of opleiding voor een beroep in Nederland. 
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Het wezenpensioen wordt als aan alle voorwaarden wordt voldaan uiterlijk tot en met de 
maand waarin de rechthebbende de studie stopt of als hij ononderbroken blijft studeren  
uiterlijk tot de 27-jarige leeftijd wordt bereikt of tot en met de maand van diens eerder 
overlijden. Een eenmaal gestopt wezenpensioen kan niet herleven. 

 
2     a    Het wezenpensioen op maandbasis bedraagt voor ieder kind van een gewezen deelnemer 

 met voortzetting– per kind – 0,25% van de in de maand van overlijden geldende 
 maandelijkse arbeidsongeschiktheidspensioen-grondslag als bedoeld en berekend 
 overeenkomstig artikel 16, lid 1, per dienstjaar sinds de aanvang van de deelname bij de 
Stichting tot de pensioenrichtleeftijd vermenigvuldigd met het percentage arbeids-
 ongeschiktheid.  

       b  De premievrije aanspraak op wezenpensioen bedraagt voor ieder kind van een gewezen 
 deelnemer die overlijdt 15% van het ouderdomspensioen zoals vastgesteld conform artikel 
6, lid 5  voor omzetting als bedoeld in artikel 6, lid 7 en artikel 12, lid 1. Indien er vanuit een 
actieve regeling van een gewezen deelnemer recht op een wezenpensioen aanwezig is 
wordt het pensioen uit de actieve regeling in mindering gebracht op het wezenpensioen als 
bedoeld in dit lid, voor zover het totale wezenpensioen boven de 10% van de 
ouderdomspensioen-grondslag komt zoals deze in de actieve regeling in de maand van 
overlijden geldt.  

 
3 Het wezenpensioen bedraagt het dubbele van het in lid 2 van dit artikel genoemde bedrag, 

indien beide ouders zijn overleden of indien de wees een kind was van een deelnemer zonder 
partner. 

 
4 Indien naar het oordeel van het bestuur daartoe aanleiding bestaat, kan ook wezenpensioen 

worden toegekend aan kinderen van gewezen deelnemers (met voortzetting) of 
gepensioneerden die niet vallen onder de in artikel 1 vermelde definitie. Het bestuur kan het 
in dit lid genoemde wezenpensioen verdubbelen, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding 
bestaat. 

 
5 Indien en voor zolang meer dan 5 wezen recht hebben op wezenpensioen ingevolge dit artikel, 

wordt het bedrag van het in dit artikel vermelde wezenpensioen per kind verminderd door 
vermenigvuldiging met een factor waarvan de teller gelijk is aan 5 en de noemer gelijk is aan 
het aantal wezen dat recht heeft op wezenpensioen ingevolge dit artikel. 

 
6 Het wezenpensioen van minderjarige kinderen wordt uitbetaald aan de wettelijke 

vertegenwoordiger. 
 
 
ARTIKEL 15  

 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN 
 
1    Een gewezen deelnemer met voortzetting die op 31-12-2013 een arbeidsongeschiktheids-  

pensioen van de Stichting ontving wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA van ten 
minste 35%, behoudt dit ook nadat de Stichting een gesloten fonds is geworden per 1 januari 
2014. 

 
2    Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt op het eerste van de volgende tijdstippen, 

a    de datum waarop de arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA daalt onder de 35%; 
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b    de aanvang van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt. Indien het 
pensioen vervroegd wordt, eindigt het arbeidsongeschiktheidspensioen bij de aanvang van 
de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt; 

c    het einde van de maand van overlijden van de gewezen deelnemer met voortzetting. 
 
 
3   Het uitkeringspercentage bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van: 
            

mate  van arbeidsongeschiktheid uitkeringspercentage 

   0 % tot  35 %       0,00 % 

 35 % tot  45 %     28,00 % 

 45 % tot  55 %     35,00 % 

 55 % tot  65 %     42,00 % 

 65 % tot  80 %     50,75 % 

 80 % of meer     70,00 % 

 
4    Bij al dan niet tijdelijke verlaging van het uitkeringspercentage al dan niet als gevolg van een 

wijziging in de mate van de arbeidsongeschiktheid, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen 
met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de verlaging van het 
uitkeringspercentage plaatsvindt dienovereenkomstig aangepast. De gewezen deelnemer met 
voortzetting is verplicht de Stichting onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van elke 
verlaging van het in dit lid bedoelde uitkeringspercentage. 

 
5    Het bestuur kan aan de toekenning, verlaging en het behoud van het 

arbeidsongeschiktheidspensioen zodanige voorwaarden verbinden als het redelijk en gewenst 
acht. 

 
 
ARTIKEL 16 

 
PREMIEVRIJE PENSIOENOPBOUW / VERZEKERING NABESTAANDENPENSIOEN BIJ 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 

1 Een gewezen deelnemer met voortzetting die wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de 
WIA van tenminste 35% op 31-12-2013 recht had – overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van 
dit artikel – op een gehele of gedeeltelijke premievrije (voortzetting van de) opbouw van 
ouderdomspensioen, behoudt dit recht ook nadat de Stichting een gesloten fonds is geworden 
per 1 januari 2014. 
De opbouw vindt vanaf januari 2014 als volgt plaats: iedere maand bouwt de gewezen 
deelnemer met voortzetting een aanspraak op ouderdomspensioen op gelijk aan 1,84% in 
2014 en van 1,36% vanaf 1 januari 2015  over de in december 2013 geldende maandelijkse 
arbeidsongeschiktheidspensioen-grondslag, verminderd met de in december 2013 geldende 
maandelijkse franchise, voor zover de in december 2013 geldende  maandelijkse 
arbeidsongeschiktheidspensioen-grondslag het in december 2013 geldende maandelijkse 
grensbedrag niet overschreed, en met dien verstande dat: 
a de in december 2013 geldende maandelijkse arbeidsongeschiktheidspensioen-grondslag 
 vanaf 2014 jaarlijks per 1 januari verhoogd wordt met de waardevastheidsindex; 
b de maandelijkse franchise wordt jaarlijks aangepast conform de definitie in dit reglement; 
 en 



 

- 18 –  
  (ATOS ML (62,5) en ATOS BP (62,5) actúele tekst per 31 december 2019                           

c het maandelijkse grensbedrag wordt jaarlijks aangepast conform de definitie in dit 
 reglement. 

 
2 De in lid 1 omschreven (gedeeltelijke) premievrije (voortzetting van de) pensioenopbouw 

eindigt op de volgende tijdstippen,  

       a  de eerste van de maand volgend op de datum waarop de arbeidsongeschiktheid in de zin 
van de WIA daalt onder de 35%;  

       b  de aanvang van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt. Indien het 
pensioen vervroegd wordt, eindigt de (gedeeltelijke) premievrije (voortzetting van de) 
pensioenopbouw op de aanvang van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd 
wordt bereikt; 

       c  het einde van de maand van overlijden van de gewezen deelnemer met voortzetting. 
 
3 Bij een arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA van ten minste 80% heeft de gewezen 

deelnemer met voortzetting recht op een volledige premievrije (voortzetting van de) 
pensioenopbouw. Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% heeft de gewezen 
deelnemer met voortzetting recht op een gedeeltelijke premievrije (voortzetting van de) 
pensioenopbouw. De hoogte van de gedeeltelijke premievrije (voortzetting van de) 
pensioenopbouw wordt berekend overeenkomstig de onderstaande tabel. 

    

mate  van arbeidsongeschiktheid gedeelte van de opbouw van 
ouderdomspensioen dat wordt voortgezet 

   0 % tot  35 %       0,0 % 

 35 % tot  45 %     40,0 % 

 45 % tot  55 %     50,0 % 

 55 % tot  65 %     60,0 % 

 65 % tot  80 %     72,5 % 

 80 % tot 100 %   100,0 % 

 
4 Bij een verlaging van het percentage arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA, wordt de 

(gedeeltelijke) premievrije (voortzetting van de) pensioenopbouw met toepassing van de 
voorgaande leden gewijzigd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de 
ingangsdatum van de verlaging. 

 Indien het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) al dan niet tijdelijk, de 
gedeeltelijke WAO-/WIA-uitkering verlaagd, wordt de pensioenopbouw overeenkomstig 
verlaagd. 

 
5 Indien na een verlaging van het percentage arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA het 

recht op premievrije (voortzetting van de) pensioenopbouw geheel is geëindigd, zal aan de 
alsdan gewezen deelnemer een premievrije polis worden toegekend met een aanspraak op 
het tot datum van beëindiging opgebouwde ouderdomspensioen vanaf de 
pensioengerechtigde leeftijd en de eventuele aanspraak op wezenpensioen. De gewezen 
deelnemer ontvangt van de Stichting een bewijs van zijn/haar aanspraken. 

 
6 De gewezen deelnemer met voortzetting als bedoeld in lid 1 van dit artikel met partner die op 

31-12-2013 aanspraak genoot op een (gedeeltelijk) premievrije voortzetting van de 
verzekering van een nabestaandenpensioen ten behoeve van zijn partner, behoudt deze 
aanspraak ook na 1 januari 2014.  
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De hoogte van het verzekerde nabestaandenpensioen wordt vastgesteld op 1,225% van de 
NP-grondslag per dienstjaar sinds de aanvang van de deelname bij de Stichting tot en met 
2014 en 1,14% van de NP-grondslag per dienstjaar vanaf 2015 tot de pensioenrichtleeftijd. 
De NP-grondslag in dit lid is de NP-grondslag zoals deze gold voor de gewezen deelnemer met 
voortzetting in december 2013 conform het toenmalige reglement, jaarlijks per 1 januari  
verhoogd met de waardevastheidsindex. 

 
7 De premievrije voortzetting van de verzekering van het nabestaandenpensioen als bedoeld in 

het vorige lid gaat in gelijktijdig met de premievrije (voortzetting van de) pensioenopbouw, en 
eindigt op het tijdstip bedoeld in lid 2 van dit artikel. 

 
8 Bij een arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA van ten minste 80% is de gewezen 

deelnemer met voortzetting als bedoeld in lid 6 van dit artikel verzekerd voor 100% van het 
nabestaandenpensioen. Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% is de gewezen 
deelnemer met voortzetting als bedoeld in lid 6 van dit artikel verzekerd voor een gedeelte 
van het nabestaandenpensioen. De omvang van het verzekerde nabestaandenpensioen wordt 
berekend volgens de percentages genoemd in lid 3 van dit artikel. 

 
9 Bij een herziening van het percentage arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA, wordt de 

omvang van de dekking van de verzekering van het nabestaandenpensioen met toepassing 
van de voorgaande leden gewijzigd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de 
ingangsdatum van de herziening.  

 
10 Een gewezen deelnemer met voortzetting voor wie op grond van dit artikel premievrij 

pensioen wordt opgebouwd is verplicht de Stichting onverwijld in kennis te stellen van elke 
verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA.  

 
11 Het bestuur kan aan de toekenning en het behoud van de (premievrije voortzetting van de) 

pensioenopbouw, respectievelijk verzekering van het nabestaandenpensioen, zodanige 
voorwaarden verbinden als het redelijk en gewenst acht.  

 
12   (vervallen) 
 
 
ARTIKEL 17  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 18 

 
 AFKOOP 
 
1 De Stichting heeft onder de in artikel 66 tot en met 68 van de Pensioenwet genoemde 

voorwaarden het recht een pensioenrecht of pensioenaanspraak af te kopen indien dit niet 
uitgaat boven het bedrag als genoemd in artikel 66 van de Pensioenwet.  

 
2 De afkoopwaarde wordt vastgesteld op basis van sekseneutrale factoren die periodiek door 

het bestuur worden vastgesteld voor een bepaalde periode. De hoogte en geldigheidsduur van 
die factoren is opgenomen in bijlage d bij dit pensioenreglement. 
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3 Over de periode die is gelegen tussen het besluit tot afkoop en de betaling van de 

afkoopwaarde vergoedt de Stichting een rente die wordt vastgesteld volgens het bepaalde bij 
en krachtens artikel 66 van de Pensioenwet. 

 
4 Aanspraken ingevolge deze pensioenregeling kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of 

prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de 
gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 

 
 
ARTIKEL 19  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 20  

 
WAARDE-OVERDRACHT  

1. De Stichting zal op verzoek van een gewezen deelnemer die de arbeidsovereenkomst met 
Atos heeft beëindigd aanspraken op pensioen vervangen door waardeoverdracht, indien die 
waardeoverdracht er toe strekt het de rechthebbende mogelijk te maken om onder 
aanwending van de overdrachtswaarde bij een andere instelling aanspraken op pensioen te 
verwerven, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld bij en krachtens de 
Pensioenwet. 

2. De Stichting kan besluiten om op verzoek van een gewezen deelnemer de waarde van zijn 
pensioenaanspraken bij een andere pensioenuitvoerder welke voortvloeien uit een 
kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst die voorziet in de uitkering van een aan te 
wenden kapitaal op de pensioendatum, per de pensioendatum te aanvaarden en om te zetten 
in een aanspraak op ouderdomspensioen van de Stichting. Het bestuur is bevoegd om nadere 
eisen te stellen aan deze (inkomende) waardeoverdracht bij pensionering. 

 
 
 
ARTIKEL 21  

 
MAXIMERING WEGENS SAMENLOOP MET ANDERE UITKERINGEN  

Indien de krachtens de reglementen van de Stichting toegekende pensioenen samen met 
wettelijke uitkeringen terzake van arbeidsongeschiktheid, voor zover voortvloeiende uit het 
dienstverband met Atos en/of daarmee door het bestuur gelijk te stellen wettelijke uitkeringen, 
meer zouden bedragen dan 100% van de laatst vastgestelde maandelijkse bruto grondslag, herleid 
naar een jaarinkomen, worden deze pensioenen voor de duur van de overschrijding verlaagd met 
een zodanig bedrag dat het totaal van die pensioenen en de genoemde uitkeringen niet meer 
bedraagt dan 100% van de laatst vastgestelde maandelijkse bruto grondslag, herleid naar een 
jaarinkomen. 
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ARTIKEL 22  

 
UITBETALING VAN PENSIOENEN 
 
1 Alle krachtens ATOS ML (62,5) toegekende pensioenen worden maandelijks uitgekeerd en wel 

in maandelijkse termijnen achteraf. 
 
2 De pensioengerechtigden zijn verplicht op verzoek van de Stichting een verklaring van in leven 

zijn te overleggen, rekening houdend met de aanwijzingen van de Stichting. 
 
3 Alle pensioenbetalingen, van welke aard ook, verjaren niet bij in leven zijn van de 

pensioengerechtigde. 
 
4     Het ouderdomspensioen wordt na pensionering uitgekeerd aan de gepensioneerde, met dien 

verstande dat het bij pensioenverevening aan de van de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) gescheiden partner toegewezen ouderdomspensioen aan deze gewezen partner 
wordt uitgekeerd.  
Het nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd aan de partner van de overleden gewezen 
deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde, met dien verstande dat het bijzonder 
nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd aan de van de overleden gewezen deelnemer (met 
voortzetting) of gepensioneerde gescheiden partner. 
Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan de gerechtigde kinderen gezamenlijk;  
Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd aan de gewezen deelnemer met 
voortzetting. 
 

5     De uitkeringen worden verminderd met die belastingen en heffingen die de Stichting verplicht 
is af te dragen als gevolg van de op het tijdstip van uitkering van kracht zijnde wetten en/of 
besluiten. 

 
ARTIKEL 23  

 
TOESLAGEN 
 
Op alle ingegane pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken kan jaarlijks toeslag worden 
verleend. De ambitie is 100% van de waardevastheidsindex. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks 

aan de hand van een door haar vastgestelde toeslagrichtlijn en afhankelijk van de financiële 
situatie bij de Stichting in hoeverre ingegane pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden 
aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen 
premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Indien in enig 
jaar geen - of minder dan 100% van de waardevastheidsindex aan - toeslag is verleend, kan dit in 
latere jaren alsnog verleend worden (inhaaltoeslag). Het bestuur stelt de nadere voorwaarden vast 
waaronder en in hoeverre inhaaltoeslag verleend kan worden. 
 
 
ARTIKEL 23-A  

 
AANPASSINGEN 
 
De Stichting kan verworven pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen verminderen 
indien: 
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       a  De technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig 
door waarden zijn gedekt, overeenkomstig de voorschriften van de Pensioenwet; 

       b de Stichting niet in staat is binnen een redelijke termijn de onder a) genoemde 
dekkingsgraad te herstellen, zonder dat de belangen van gewezen deelnemers (met 
voortzetting), de pensioengerechtigden of anderen die jegens de Stichting begunstigde zijn 
voor een nog niet ingegaan pensioen onevenredig worden geschaad; en 

       c Alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn 
ingezet om uiterlijk binnen de wettelijke termijn te voldoen aan artikel 131 van de 
Pensioenwet. 

 
ARTIKEL 23-B  

 
PENSIOENVEREVENING 
 
1 Onder scheiding van een gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde wordt 

voor de toepassing van dit artikel verstaan 

       a echtscheiding of scheiding van tafel en bed; 

       b einde van het geregistreerd partnerschap met een partner na ontbinding op verzoek van 
één van de partners of met wederzijds goedvinden. 

 
2 In geval van scheiding, heeft de gewezen partner van  

a) een gewezen deelnemer  of gepensioneerde recht op aanspraak / uitbetaling van een deel 
van het aan de gewezen deelnemer  of gepensioneerde toekomende ouderdomspensioen. Dit 
deel is gelijk aan 50% van het ouderdomspensioen dat zou gelden indien: 

       i de tot verevening verplichte gewezen deelnemer  of gepensioneerde uitsluitend zou 
hebben deelgenomen gedurende de deelnemersjaren, inclusief de periode dat 
pensioenopbouw werd voortgezet in verband met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, 
gelegen tussen de datum van huwelijk respectievelijk aanvang van het geregistreerd 
partnerschap en het tijdstip 01-01-2014; en 

       ii op het tijdstip 01-01-2014 het deelnemerschap zou zijn geëindigd anders dan door 
arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden. 

 
b) een gewezen deelnemer met voortzetting recht op uitbetaling van een deel van het aan de 

gewezen deelnemer met voortzetting toekomende ouderdomspensioen. Dit deel is gelijk 
aan 50% van het ouderdomspensioen dat zou gelden indien: 

       i de tot verevening verplichte gewezen deelnemer met voortzetting uitsluitend zou hebben 
deelgenomen gedurende de deelnemersjaren, inclusief de periode dat pensioenopbouw 
wordt voortgezet in verband met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, gelegen tussen de 
datum van huwelijk respectievelijk aanvang van het geregistreerd partnerschap en het 
tijdstip van de scheiding; en 

       ii op het tijdstip van scheiding het deelnemerschap zou zijn geëindigd anders dan door 
arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden. 

 
3 (vervallen) 
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4 In afwijking van het onder lid 2 bepaalde wordt bij de verevening rekening gehouden met een 
ander percentage respectievelijk een andere periode indien de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) of gepensioneerde en de gewezen partner dit bij schriftelijke overeenkomst in 
verband met de scheiding zijn overeengekomen. Ten bewijze hiervan dient een gewaarmerkt 
afschrift of uittreksel van de overeenkomst aan de Stichting te worden overgelegd.  

 
5 De uitbetaling aan de gewezen partner geschiedt onder de in dit reglement vastgelegde 

voorwaarden. De uitbetaling gaat in op het tijdstip waarop volgens de Wet verevening 
pensioenrechten bij scheiding recht op uitbetaling bestaat. 

 
6 Het recht op uitbetaling van de gewezen partner sluit, zolang dit recht bestaat, uitbetaling van 

de ter zake van die uitbetaling vastgestelde bedragen inclusief eventuele verhogingen aan de 
gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde uit.  

 

7 Met inachtneming van het in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ter zake 
bepaalde kan het in de voorafgaande leden van dit artikel bedoelde deel van het 
ouderdomspensioen en het eventuele toegekende bijzonder nabestaandenpensioen worden 
omgezet in een (eigen) aanspraak op ouderdomspensioen voor de gewezen partner, mits dit 
bij huwelijkse voorwaarden respectievelijk voorwaarden van een geregistreerd partnerschap 
of bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding is overeengekomen. De 
overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van de Stichting is 
gehecht dat het instemt met bedoelde omzetting. 

 
8 De aanspraak op ouderdomspensioen van een gewezen deelnemer (met voortzetting) kan 

zonder toestemming van diens (gewezen) partner niet bij overeenkomst tussen enerzijds de 
gewezen deelnemer (met voortzetting) en anderzijds de verzekeraar of de werkgever worden 
verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de Pensioenwet, tenzij de 
partners het recht op pensioenverevening ingevolge de Wet verevening pensioenrechten bij 
scheiding hebben uitgesloten. Elk beding, strijdig met het bepaalde in dit lid is nietig. 

 
9 Bij de toepassing van dit artikel zullen de bepalingen van de Wet verevening pensioenrechten 

bij scheiding in acht worden genomen.  
 
10 Het recht op verevening kan alleen dan rechtstreeks jegens de Stichting worden uitgeoefend, 

indien de scheiding binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding op de in de Wet 
verevening pensioenrechten bij scheiding voorgeschreven wijze aan de Stichting is gemeld.  

 
11 De Stichting is bevoegd de kosten van een verevening aan de gewezen deelnemer (met 

voortzetting) of gepensioneerde en de gewezen partner ieder voor de helft in rekening te 
brengen dan wel in mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen. 

 
 
ARTIKEL 24  

 
BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
1 Het bestuur is bevoegd in die gevallen, waarin een strikte toepassing van ATOS ML (62,5) tot 

onbillijkheden leidt, in voor de betrokkenen gunstige zin van de bepalingen van ATOS ML 
(62,5)  af te wijken. In gevallen waarin ATOS ML (62,5) niet voorziet, beslist het bestuur. 
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2 (vervallen) 
 
3 (vervallen) 
 
4 (vervallen) 
 
5 (vervallen) 
 
6 De Stichting kan het pensioenreglement met inachtneming van de pensioenovereenkomsten 

die tot 01-01-2014 golden, de uitvoeringsovereenkomsten die tot 27-11-2014 golden en de 
wet aanpassen indien deze overeenkomst en of de wet gewijzigd worden. 

 
7     (vervallen) 

 
8   Indien de Stichting te veel of ten onrechte pensioen heeft uitbetaald doordat de betrokkene 

niet langer voldoet aan de voorwaarden zoals in deze regeling vermeld of handelt in strijd met 
zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement of door administratieve fouten, zal het te 
veel betaalde door de Stichting worden teruggevorderd. 

 
9 De gewezen deelnemer (met voortzetting) en zijn/haar nabestaanden zijn verplicht alle 

inlichtingen te verstrekken en bewijsstukken over te leggen welke voor de uitvoering van de in 
dit reglement vervatte pensioenregeling nodig zijn. In het bijzonder is de gewezen deelnemer 
(met voortzetting) verplicht opgave te doen van: 
a   het aangaan van een niet geregistreerd partnerschap of ontbinding daarvan; en 
b   elke verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA. 

 
 
ARTIKEL 25   

 
PHILIPS C & P GARANTIEREGELING 
 
Voor pensioenaanspraken die per de datum van inwerkingtreding van Atos ML (62,5) aan de 
Stichting zijn overgedragen door Philips Pensioenfonds in het kader van groepsgewijze overdracht 
en voor zover deze pensioenaanspraken zijn omgezet in aanspraken in de Atos ML (62,5) regeling, 
geldt de volgende garantie. De cumulatieve waardevastheidsindex over de periode van de 
overdrachts-datum tot aan de eerstkomende van de volgende twee data: de datum waarop de 
gewezen deelnemer uit dienst treedt bij Atos of de datum dat gewezen deelnemer de 
pensioenrichtleeftijd bereikt, is tenminste even groot als het cumulatieve verhogingspercentage 
dat het Philips Pensioenfonds heeft toegepast op pensioenen van gewezen deelnemers. Van het 
verschil wordt op het moment waarop de gewezen deelnemer uit dienst treedt bij Atos of de 
pensioenrichtleeftijd bereikt de contante waarde berekend en dit bedrag wordt ten behoeve van 
de gewezen deelnemer aangewend in het kader van de ATOS BP (62,5) regeling van de Stichting.  
 
 
ARTIKEL 26 

 
INWERKINGTREDING 
 
 (vervallen) 
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ARTIKEL 27  

 
OVERGANGSBEPALINGEN PER 1 JANUARI 2002 
 
Dit reglement is per 1 januari 2002 gewijzigd. Voor gewezen deelnemers die per 31 december 
2001 reeds deelnemer waren of voor die datum het deelnemerschap hebben beëindigd, worden 
de pensioenaanspraken, voor zover deze betrekking hebben op dienstjaren vóór 1 januari 2002, 
berekend aan de hand van het tot en met 31 december 2001 geldende pensioenreglement ATOS 
ML (62,5). Ten aanzien van de tegemoetkoming premiecompensatie welke dat reglement kende 
gelden daarbij, voor gewezen deelnemers die per 31 december 2001 reeds deelnemer waren, de 
volgende bijzonderheden: 

a De tegemoetkoming premiecompensatie wordt gebaseerd op de tarieven voor premies 
volksverzekeringen zoals die per 1 januari 2000 golden. 

b De tot en met 31 december 2001 opgebouwde aanspraak op tegemoetkoming 
premiecompensatie wordt waardevast gehouden op dezelfde wijze als de aanspraak op 
ouderdomspensioen van de desbetreffende gewezen deelnemer. 
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BIJLAGEN 

 
a Rekenregels hoog-laag-regeling 
 
U vindt bijlage a in een apart document, omdat deze bijlage jaarlijks wordt aangepast. De actuele versie 
van dit document staat op de website op dezelfde plaats als waar de reglementen staan. 
 

In de bijlage zijn de tarieven opgenomen die van kracht zijn als gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om het ingaande ouderdomspensioen om te zetten in een ouderdomspensioen dat 
gedurende de periode tot de eerste van de maand volgend op het bereiken van de 70-jarige leeftijd 
hoger is dan het oorspronkelijke ouderdomspensioen en in de periode daarna lager is dan het 
oorspronkelijke ouderdomspensioen conform artikel 6 lid 7 van het pensioenreglement, waarbij de 
hoogste uitkering in een verhouding van 100:75 staat tot de laagste uitkering (het lagere 
ouderdomspensioen is gelijk aan 75% van het hogere ouderdomspensioen). 
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b Rekenregels vervroeging of uitstel van ouderdomspensioen  
 
U vindt bijlage b in een apart document, omdat deze bijlage jaarlijks wordt aangepast. De actuele versie 
van dit document staat op de website op dezelfde plaats als waar de reglementen staan. 

 

In de bijlage zijn de tarieven opgenomen die van kracht zijn als gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om de ingangsdatum van het ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen 
conform artikel 10 van het pensioenreglement. 
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 c Rekenregels omzetting ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen  
 
U vindt bijlage c in een apart document, omdat deze bijlage jaarlijks wordt aangepast. De actuele versie van 
dit document staat op de website op dezelfde plaats als waar de reglementen staan. 

 
In de bijlage zijn de tarieven opgenomen die van kracht zijn als gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om aanspraken op ouderdomspensioen om te zetten in aanspraken op 
nabestaandenpensioen conform artikel 12 lid 1 en artikel 12 lid 2 van het pensioenreglement. 
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d Rekenregels  afkoop pensioen 

U vindt bijlage d in een apart document, omdat deze bijlage jaarlijks wordt aangepast. De actuele versie 
van dit document staat op de website op dezelfde plaats als waar de reglementen staan. 

 

In de bijlage zijn de tarieven opgenomen die van kracht zijn als gebruik wordt gemaakt van het recht 
een pensioenrecht of pensioenaanspraak af te kopen conform artikel 18 lid 1 en lid 2 van het 
pensioenreglement. 
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Atos BP (62,5)
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PENSIOENREGLEMENT ATOS BP (62,5) (BESCHIKBARE PREMIE) 
 
ARTIKEL 1  

 
DEFINITIES 
 
In de Statuten van de Stichting Pensioenfonds Atos en in ATOS ML (62,5) gedefinieerde 
begrippen hebben ook voor de toepassing van dit reglement de aldaar gedefinieerde betekenis, 
tenzij anders bepaald. Verder wordt in dit reglement verstaan onder:  
 

Aandelenfonds Wereldwijd  

Het beleggingsfonds als bedoeld in artikel 4, lid 2 onder a  
 

Aandelenfonds Amerika  

Het beleggingsfonds als bedoeld in artikel 4, lid 2 onder b  
 

Aandelenfonds Europa  

Het beleggingsfonds als bedoeld in artikel 4, lid 2 onder c  
 

Aandelenfonds Emerging Markets  

Het beleggingsfonds als bedoeld in artikel 4, lid 2 onder e  
 
 

Beleggingsfonds  

Een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 4, lid 2 
 

Beleggingsprofiel  

Een beleggingsprofiel als bedoeld in artikel 4, lid 1  
 

Bijdrage  

(vervallen) 
 

Boekjaar  

De periode lopende van 1 oktober van enig jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende 
jaar  
 

Fondsvermogen  

Het vermogen van één van de in de bijlagen A t/m C genoemde beleggingsfondsen.  
 

Herverdeling van Participaties  

Het verkopen van participaties in een beleggingsfonds/beleggingsfondsen en het met de 
vrijkomende middelen kopen van participaties in een ander beleggingsfonds/ andere 
beleggingsfondsen onder de voorwaarden omschreven in artikel 22, lid 2  
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Liquiditeitenfonds  

Het beleggingsfonds als bedoeld in artikel 4, lid 2 onder g  
 

Netto Vermogenswaarde  

De netto vermogenswaarde als gedefinieerd in artikel 3 van de bijlagen A t/m C 
 

Obligatiefonds  

Het beleggingsfonds als bedoeld in artikel 4, lid 2 onder f  
 

Pensioenkapitaal  

De som van de ten behoeve van de gewezen deelnemer (met voortzetting) gestorte bijdragen, 
vermeerderd met de daarover behaalde beleggingsresultaten, verminderd met de verschuldigde 
kosten  
 

Switchkosten  

De door het bestuur vastgestelde kosten verschuldigd door de gewezen deelnemer(met 
voortzetting) voor het herverdelen van middelen over de beleggingsfondsen  
 

Verplichte deelnemer  

(vervallen) 
 

Vrijwillige deelnemer  

(vervallen) 
 

Vrijwillige werknemersbijdrage  

(vervallen) 

 

Werkgeversbijdrage  

(vervallen) 
 

Reguliere werknemersbijdrage  

(vervallen) 
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ARTIKEL 1-A 

 
KARAKTER REGELING 
Dit pensioenreglement betreft de uitvoering van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid. 
Bij de uitvoering van de premieovereenkomst met beleggingsvrijheid is de Stichting 
verantwoordelijk voor de beleggingen en handelt daarbij in overeenstemming met artikel 135 van 
de Pensioenwet. 
 
 
ARTIKEL 2 

 
DOEL 

1 ATOS BP (62,5) heeft ten doel de vorming van een kapitaal ten behoeve van de inkoop, op de 
pensioengerechtigde leeftijd, van een pensioen als omschreven in ATOS ML (62,5).  

 

2 Het bestuur kan, onder nader te stellen voorwaarden, ook de inkoop (met het in het vorige lid 
bedoelde kapitaal) van pensioenen bij andere pensioenverzekerings-instellingen dan de 
Stichting toestaan, indien en voor zover zulks in overeenstemming is met de ter zake geldende 
wettelijke bepalingen.  

 
3 Ter uitvoering van de pensioenovereenkomst die gold tot en met 31-12-2013 hadden Atos en 

de Stichting een uitvoeringsovereenkomst gesloten. De aanspraken van de deelnemer en de 
verplichtingen van de Stichting worden mede bepaald door hetgeen Atos en de Stichting 
waren overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst. 
 
 

ARTIKEL 3  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 4  

 
BELEGGING VAN HET PENSIOENKAPITAAL (ALGEMEEN) 

1 Het pensioenkapitaal worden door de Stichting op solide wijze ten behoeve en voor rekening 
en risico van de gewezen deelnemer (met voortzetting) belegd door middel van de in lid 2 van 
dit artikel genoemde beleggingsfondsen volgens een van de volgende beleggingsprofielen: 

       a  Life Cycle; 

       b  Self Select. 

2    De in lid 1 van dit artikel bedoelde beleggingsfondsen zijn: 

       a  Aandelenfonds Wereldwijd 

       b  Aandelenfonds Amerika  

       c  Aandelenfonds Europa 

       d  (vervallen) 

       e  Aandelenfonds Emerging Markets 
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       f  Obligatiefonds 

       g  Liquiditeitenfonds 

 
3 De in het vorige lid genoemde beleggingsfondsen zijn geen beleggingsfondsen in wettelijke 

zin. Zij zijn onderdeel van een administratief/organisatorische opzet binnen de Stichting om op 
de individuele gewezen deelnemer (met voortzetting) toegesneden beleggingsprofielen te 
kunnen realiseren. De beleggingsfondsen hebben geen rechtspersoonlijkheid en vormen ieder 
een in administratieve, doch niet in juridische zin, afgescheiden deel van het vermogen van de 
Stichting. Aan- en verkopen van participaties leiden dan ook niet tot vermogensverschuivingen 
in juridische zin, maar slechts tot wijzigingen in het profiel van de door de Stichting ten 
behoeve van de gewezen deelnemers (met voortzetting) gehouden beleggingen. De op de 
beleggingsfondsen toepasselijke voorwaarden zijn opgenomen in de bijlagen A t/m C van dit 
reglement.  

 
4 De gewezen deelnemer (met voortzetting) heeft, zo vaak als door het bestuur nader zal 

worden vastgesteld, het recht zijn beleggingsprofiel te wijzigen. In het besluit van het bestuur 
als bedoeld in de vorige volzin wordt tevens aangegeven, op welke datum een wijziging zal 
ingaan. Voorts wordt in het betreffende besluit de hoogte van de door de gewezen deelnemer 
(met voortzetting) voor die wijziging verschuldigde vergoeding vastgesteld. Effectuering van 
de wijziging geschiedt door herverdeling van de participaties in overeenstemming met de 
keuze van de gewezen deelnemer (met voortzetting). 

 
5 Alle kosten samenhangende met het beleggen van het pensioenkapitaal zijn voor rekening van 

de gewezen deelnemer (met voortzetting) en zullen op een nader door het bestuur te bepalen 
wijze ten laste van het pensioenkapitaal worden gebracht. Tot deze kosten behoren (niet 
limitatief ): 

       a  de kosten van het aan- en verkopen van participaties in de beleggingsfondsen of van 
vermogenswaarden (waaronder al dan niet ter beurze genoteerde beleggingsfondsen) 
waarin door de beleggingsfondsen wordt belegd; 

       b  beheer- en administratiekosten van de beleggingsfondsen of de beleggingsfondsen waarin 
zij beleggen; 

       c  transactiekosten en kosten van betalingsverkeer;  

       d  kosten van bewaarneming; 

       e  verschuldigde belastingen en heffingen; 

       f  alle overige kosten die door de beheerders van beleggingsfondsen, waarin door de 
beleggingsfondsen wordt belegd, op grond van de toepasselijke voorwaarden ten laste van 
die fondsen worden gebracht. 

 
6 Zodra het pensioenkapitaal de minimaal vereiste omvang bij switchen (heeft) bereikt  heeft de 

betreffende gewezen deelnemer (met voortzetting) het recht te kiezen voor het andere 
beleggingsprofiel. Deze keuze wordt één keer per week op de dinsdag verwerkt; een opdracht 
door middel van het formulier wijziging beleggingsprofiel en vragenlijst risicoprofiel dient voor 
maandagmiddag 16.00 uur bij het pensioenbureau te zijn ontvangen om nog op de 
daaropvolgende dinsdag te worden verwerkt. Effectuering geschiedt door herverdeling van 
participaties in overeenstemming met de keuze van de gewezen deelnemer (met 
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voortzetting). In afwijking van het bepaalde in artikel 22, lid 2, is de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) voor de eerste herverdeling van participaties geen switchkosten verschuldigd. 

 
7 Het bestuur is bevoegd nadere uitvoeringsbesluiten te nemen met betrekking tot de hoogte  
       (€ 2.270,- per 2014) van de minimale omvang van het pensioenkapitaal bij switchen. 
 
 
ARTIKEL 5  

 
LIFE CYCLE (UITGANGSPUNTEN) 
 
1 Het Life Cycle profiel zorgt ervoor, dat naarmate de pensioengerechtigde leeftijd van de 

gewezen deelnemer (met voortzetting) dichterbij komt, het pensioenkapitaal in steeds 
mindere mate belegd is in aandelen en in steeds meerdere mate in obligaties. Op de laatste 
werkdag van het boekjaar waarin de gewezen deelnemer (met voortzetting) de leeftijd van 59 
jaar bereikt, wordt het pensioenkapitaal, in verband met de naderende pensioengerechtigde 
leeftijd, in zijn geheel belegd in het Liquiditeitenfonds. 

 
2 Het realiseren van beleggingen in het kader van het Life Cycle profiel geschiedt door het 

pensioenkapitaal aan te wenden voor het verkrijgen van participaties in de in artikel 4, lid 2 
bedoelde beleggingsfondsen. 

 
 
ARTIKEL 6  

 
LIFE CYCLE  (UITWERKING) 
 
1 Het pensioenkapitaal wordt, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer, hetzij belegd in het 

Aandelenfonds Wereldwijd, het Obligatiefonds of een combinatie van beiden, hetzij in het 
Liquiditeitenfonds, een en ander in overeenstemming met de aan dit reglement gehechte 
tabel Life Cycle. De in tabel Life Cycle bij een bepaalde leeftijd aangegeven wijze van belegging 
van de bijdragen geldt gedurende het gehele boekjaar waarin de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) de betreffende leeftijd bereikt. 

 
2 De verdeling van het pensioenkapitaal van de gewezen deelnemer (met voortzetting) over het 

Aandelenfonds Wereldwijd, het Obligatiefonds en het Liquiditeitenfonds, is afhankelijk van de 
leeftijd van de gewezen deelnemer (met voortzetting). De Stichting draagt er zorg voor, dat de 
verdeling eenmaal per boekjaar, op de laatste werkdag van het boekjaar, exact in 
overeenstemming is met de verdeling welke op grond van tabel Life Cycle geldt voor de 
leeftijd welke in het volgende boekjaar zal worden bereikt. Hiertoe vindt - voor zover nodig 
voor het bereiken van de aldaar genoemde verdeling - een herverdeling van participaties 
plaats. In afwijking van het bepaalde in artikel 22, lid 2, is de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) voor deze herverdeling van participaties geen switchkosten verschuldigd. 

 
3 Op de laatste werkdag van het boekjaar waarin de gewezen deelnemer (met voortzetting) de 

leeftijd van 59 jaar bereikt, vindt een zodanige herverdeling van participaties plaats, dat het 
gehele pensioenkapitaal belegd is in het Liquiditeitenfonds. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 22, lid 2, is de gewezen deelnemer (met voortzetting) voor deze herverdeling van 
participaties geen switchkosten verschuldigd. 
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ARTIKEL 7  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 8  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 9  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 10  

 
SELF SELECT 
 
1 Het pensioenkapitaal wordt geheel ter vrije keuze van de gewezen deelnemer (met 

voortzetting) belegd in een of meer van de in artikel 4 lid 2 genoemde beleggingsfondsen. 
Indien de gewezen deelnemer (met voortzetting) van deze mogelijkheid gebruik maakt is de 
gewezen deelnemer (met voortzetting) zelf verantwoordelijk voor de beleggingen. Als dan 
informeert de Stichting de gewezen deelnemer (met voortzetting) ten minste een keer per 
jaar over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 
2 De gewezen deelnemer (met voortzetting) heeft zo vaak, als door het bestuur nader zal 

worden vastgesteld, het recht de verdeling van het pensioenkapitaal over de 
beleggingsfondsen te wijzigen. Deze keuze wordt één keer per week op de dinsdag verwerkt; 
een opdracht door middel van het formulier wijziging beleggingen Self Select en vragenlijst 
risicoprofiel dient voor maandagmiddag 16.00 uur bij het pensioenbureau te zijn ontvangen 
om nog op de daaropvolgende dinsdag te worden verwerkt. Effectuering geschiedt door 
herverdeling van participaties in overeenstemming met de keuze van de gewezen deelnemer 
(met voortzetting). 

 
 
ARTIKEL 11  

 
VOORTZETTING VAN BIJDRAGE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
1    Indien een gewezen deelnemer met voortzetting op grond van artikel 16 van het Atos ML 

(62,5) reglement op of voor 31-12-2013 een gehele of gedeeltelijke premievrije opbouw van 
het ouderdomspensioen bij arbeidsongeschiktheid ontving, wordt: 

 a    De maandelijkse storting van de werkgeversbijdrage zoals die gold in het reglement tot 31-
 12-2013 ook na 1 januari 2014 voortgezet ten laste van de Stichting; en 

 b    Indien de gewezen deelnemer met voortzetting tevens op of voor 31-12-2013 een 
 maandelijkse storting van de reguliere werknemersbijdrage zoals die gold in het reglement 
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 tot 31-12-2013 ten laste van de Stichting ontving, wordt deze storting ook na 1 januari 20
 2014 ten laste van de Stichting voortgezet. 

2 De ten laste van de Stichting voortgezette werkgeversbijdrage en reguliere 
werknemersbijdrage zoals die golden in het reglement tot en met 31-12-2013 zijn een 
percentage van de maandelijkse AOP (arbeidsongeschiktheidspensioen)-grondslag zoals deze 
in december 2013 gold en voor zover de maandelijkse arbeidsongeschiktheidspensioen-
grondslag het in december 2013 geldende maandelijkse grensbedrag overschreed en met dien 
verstande dat: 

 a     de in december 2013 geldende maandelijkse arbeidsongeschiktheidspensioen-grondslag 
 vanaf 2014 jaarlijks per 1 januari verhoogd wordt met de waardevastheidsindex; en 

 b    het maandelijkse grensbedrag wordt jaarlijks aangepast conform de definitie in dit 
 reglement.  

 De hoogte van het percentage is afhankelijk van de leeftijd van de gewezen deelnemer met 
voortzetting volgens onderstaande tabel: 

       
Leeftijd Totaal Werkgever Werknemer 

20 t/m 24    jaar 3,90% 2,15% 1,75% 

25 t/m 29    jaar 4,70% 2,60% 2,10% 

30 t/m 34    jaar 5,80% 3,20% 2,60% 

35 t/m 39    jaar 7,00% 3,85% 3,15% 

40 t/m 44    jaar 8,60% 4,73% 3,87% 

45 t/m 49    jaar 10,40% 5,72% 4,68% 

50 t/m 54    jaar 12,80% 7,04% 5,76% 

55 t/m 59    jaar 15,80% 8,69% 7,11% 

60 t/m 62,5 jaar 19,60% 10,78% 8,82% 

 
 
ARTIKEL 12  

 
INKOOP PENSIOEN BIJ PENSIONERING 
 
Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt het opgebouwde pensioenkapitaal van 
de gewezen deelnemer (met voortzetting), met inachtneming van de ter zake relevante wettelijke 
bepalingen, aangewend voor de inkoop van ouderdomspensioenen als omschreven in ATOS ML 
(62,5). 
 
 
ARTIKEL 13  

 
INKOOP PENSIOEN BIJ OVERLIJDEN 
 
1 Bij beëindiging van de deelname aan ATOS BP (62,5) wegens overlijden van de gewezen 

deelnemer (met voortzetting) voor de pensioengerechtigde leeftijd wordt het op het moment 
van overlijden opgebouwde pensioenkapitaal aangewend voor de inkoop van een 
nabestaanden- of wezenpensioen als omschreven in ATOS ML (62,5), ingaande op de eerste 
dag van de maand van overlijden van de gewezen deelnemer (met voortzetting). Indien er 
geen nagelaten betrekkingen zijn als in de vorige volzin bedoeld, komt het pensioenkapitaal 
van de overleden gewezen deelnemer (met voortzetting) ten goede aan de Stichting. 
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2 Bij vaststelling van het nabestaanden- en het wezenpensioen zal de Stichting rekening houden 
met de wettelijke en fiscale maxima, het meerdere pensioenkapitaal komt ten goede aan de 
Stichting. 

 
ARTIKEL 14  

 
ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE PENSIOENINKOOP 
 
1 Bij inkoop van pensioenen worden tarieven gehanteerd, die zijn vastgelegd volgens de ABTN, 

die voor mannen en vrouwen gelijk zijn. 
 
2 Op een met aanwending van het pensioenkapitaal ingekocht pensioen, zijn de bepalingen van 

het pensioenreglement ATOS ML (62,5) onverkort van toepassing. 
 
3 Het bestuur kan de inkoop (met het pensioenkapitaal) van bepaalde pensioenen of pensioen 

aanspraken of combinaties daarvan verplicht stellen. Verder kan het bestuur ter zake van deze 
inkoop ook voor het overige nadere regels stellen.  

 
 
ARTIKEL 15  

 
BEEINDIGING VAN DEELNEMERSCHAP 
 
1 De opbouw van kapitaal in de ATOS BP (62,5) regeling eindigt niet per 1 januari 2014 als 

gevolg van het sluiten van het fonds en ook niet bij beëindiging van het dienstverband van de 
gewezen deelnemer met de werkgever anders dan door overlijden, met dien verstande dat: 

       a  ten behoeve van de gewezen deelnemer vanaf 1 januari 2014 geen bijdragen meer anders 
dan ten laste van de Stichting kunnen worden gedaan. 

       b  belegging van het pensioenkapitaal vanaf 1 januari 2014 geschiedt via het beleggingsprofiel 
zoals dat op 31 december 2013 geschiedde. De deelnemer behoudt het recht om na 31 
december 2013 indien voldaan wordt aan de minimale omvang als bedoeld in artikel 4, lid 
7, het beleggingsprofiel of de verdeling van de beleggingen binnen Self Select te wijzigen.  

       c  De pensioenkapitalen, resulterend uit vrijwillige werknemersbijdragen als bedoeld in 
artikel 3 lid 3, van het Atos BP reglement zoals dat gold tot 31-12-2013, worden per datum 
beëindiging dienstverband bij Atos aangewend voor de inkoop van een 
ouderdomspensioen in ATOS ML (62,5). 

 
2 Opname van het pensioenkapitaal door de gewezen deelnemer (met voortzetting) in 

contanten, dan wel uitlevering aan de gewezen deelnemer (met voortzetting) van effecten of 
andere vermogenswaarden die deel uitmaken van het pensioenkapitaal is niet mogelijk. 

 
ARTIKEL 16  

 
WAARDEOVERDRACHT  
 
1 De Stichting zal, in het kader van het wettelijk recht op waardeoverdracht zoals beschreven in 

artikel 20, lid 1 van ATOS ML (62,5), op verzoek van een gewezen deelnemer waarvan de 
arbeidsovereenkomst met Atos is beëindigd diens pensioenkapitaal overdragen aan een ander 
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pensioenuitvoeringsorgaan, indien deze overdracht ertoe strekt het de rechthebbende 
mogelijk te maken om onder aanwending van het pensioenkapitaal bij dat uitvoeringsorgaan 
aanspraken op pensioen te verwerven. 

 
2 (vervallen)  
 
3 (vervallen) 
 
4 Waardeoverdracht geschiedt, indien wordt voldaan aan de bij of krachtens de Pensioenwet 

gestelde eisen. 
 
5 De Stichting is, buiten de in lid 1 van dit artikel omschreven gevallen, bevoegd het 

pensioenkapitaal van de gewezen deelnemer op zijn verzoek aan te wenden in het kader van 
een waardeoverdracht, mits voldaan wordt aan de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde 
eisen en met inachtneming van eventueel door het bestuur vastgestelde regels ter zake. 

 
6 Het bestuur is bevoegd ter zake van waardeoverdrachten als in dit artikel bedoeld nadere 

regels te stellen. Deze regels kunnen onder meer inhouden dat het pensioenkapitaal van de 
gewezen deelnemer die in verband met een mogelijke waardeoverdracht aan het 
overnemende uitvoeringsorgaan heeft verzocht om een opgave van zijn pensioenaanspraken, 
vanaf een nader door het bestuur te bepalen moment op een nader te bepalen wijze en tegen 
nader te bepalen voorwaarden wordt verdeeld over één of meer beleggingsfondsen.  

 
 
ARTIKEL 17  

 
PENSIOENVEREVENING 
 
1 Onder scheiding van een gewezen deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde wordt 

voor de toepassing van dit artikel verstaan: 

       a  echtscheiding of scheiding van tafel en bed; 

       b  einde van het geregistreerd partnerschap met een partner na ontbinding op verzoek van 
één van de partners of met wederzijds goedvinden. 

 
2 In geval van scheiding, heeft de gewezen partner van een gewezen deelnemer (met 

voortzetting) of gepensioneerde recht op uitbetaling van een deel van het aan de gewezen 
deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde toekomende ouderdomspensioen. De 
omvang van dit recht wordt voor de gewezen partner van de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) vastgesteld op de pensioendatum van de gewezen deelnemer (met voortzetting) 
en wordt gebaseerd op een bij de scheiding vast te stellen deel van het pensioenkapitaal. Dit 
deel is gelijk aan 50% van het pensioenkapitaal dat zou gelden indien: 

       a  de tot verevening verplichte gewezen deelnemer (met voortzetting) uitsluitend zou 
hebben deelgenomen gedurende de deelnemersjaren, inclusief de periode dat 
pensioenopbouw wordt voortgezet in verband met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid 
gelegen tussen de datum van huwelijk respectievelijk aanvang van het geregistreerd 
partnerschap en het tijdstip van de scheiding; 

       b op het tijdstip van scheiding het deelnemerschap zou zijn geëindigd anders dan door 
pensionering of overlijden. Bij scheiding van een gepensioneerde wordt de omvang van het 
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recht vastgesteld aan de hand van de lopende pensioenuitkering, waarbij overeenkomstig 
bovenstaande systematiek rekening wordt gehouden met de duur van het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap in verhouding tot de totale deelnemingsduur van de 
gepensioneerde. 

 
3 (vervallen) 

 

4 In afwijking van het onder lid 2 bepaalde wordt bij de verevening rekening gehouden met een 
ander percentage respectievelijk een andere periode indien de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) of gepensioneerde en de gewezen partner dit bij schriftelijke overeenkomst in 
verband met de scheiding zijn overeengekomen. Ten bewijze hiervan dient een gewaarmerkt 
afschrift of uittreksel van de overeenkomst aan de Stichting te worden overgelegd.  

 
5 De uitbetaling aan de partner geschiedt onder de in dit reglement vastgelegde voorwaarden. 

De uitbetaling gaat in op het tijdstip waarop volgens de Wet verevening pensioenrechten bij 
scheiding recht op uitbetaling bestaat. 

 
6 Het recht op uitbetaling van de partner sluit, zolang dit recht bestaat, uitbetaling van de ter 

zake van die uitbetaling vastgestelde bedragen inclusief eventuele verhogingen aan de 
pensioneerde uit.  

 
7 Met inachtneming van het in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ter zake 

bepaalde kan het in de voorafgaande leden van dit artikel bedoelde deel van het 
pensioenkapitaal worden omgezet in een (eigen) pensioenkapitaal voor de partner, mits dit bij 
huwelijkse voorwaarden respectievelijk voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of 
bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding respectievelijk beëindiging 
van het geregistreerd partnerschap is overeengekomen. De overeenkomst is slechts geldig 
indien aan de overeenkomst een verklaring van de Stichting is gehecht dat het instemt met 
bedoelde omzetting. 

 
8 (vervallen). 
 
9 Bij de toepassing van dit artikel zullen de bepalingen van de Wet verevening pensioenrechten 

bij scheiding in acht worden genomen.  
 
10 Het recht op verevening kan alleen dan rechtstreeks jegens de Stichting worden uitgeoefend, 

indien de scheiding binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding op de in de Wet 
verevening pensioenrechten bij scheiding voorgeschreven wijze aan de Stichting is gemeld.  

 
11 De Stichting is bevoegd de kosten van een verevening aan de gewezen deelnemer (met 

voortzetting) of gepensioneerde en de ex-partner ieder voor de helft in rekening te brengen 
dan wel in mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen. 

 
12 Het bestuur is bevoegd ter zake van de uitvoering van de Wet verevening pensioenrechten bij 

scheiding nadere regels te stellen. Deze regels kunnen onder meer inhouden dat het 
pensioenkapitaal van de gewezen deelnemer (met voortzetting) die om pensioenverevening 
of conversie heeft verzocht vanaf een nader door het bestuur te bepalen moment op een 
nader te bepalen wijze en tegen nader te bepalen voorwaarden wordt verdeeld over één of 
meer beleggingsfondsen. 
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ARTIKEL 18 

 
AFKOOP 
 
1 Ter zake van afkoop zijn de bepalingen van ATOS ML van toepassing. 
 
2 Indien op de ingangsdatum van een pensioen of op het moment dat de gewezen deelnemer 

ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn, het betreffende pensioen uitgaat boven de 
begrenzing voor dat pensioen zoals genoemd in artikel 69 van de Pensioenwet, wordt het deel 
van het pensioen dat uitgaat boven die begrenzing door het fonds afgekocht en wordt de 
waarde daarvan uitgekeerd aan de rechthebbende. 

 
3 De afkoopwaarde wordt vastgesteld op basis van sekseneutrale factoren die periodiek door 

het bestuur wordt vastgesteld voor een bepaalde periode. De hoogte en geldigheidsduur van 
die factoren is opgenomen in bijlage d bij het pensioenreglement van ATOS ML (62,5). 

 
4 Het bepaalde in lid 2 geldt niet voor het deel van het pensioen dat is opgebouwd voor 1 

januari 2007. Voor dat deel van het pensioen wordt de afkoopwaarde vastgesteld op basis van 
de actuariële grondslagen van het fonds, zoals die gelden op de afkoopdatum. 

 
 
ARTIKEL 19  

 
INFORMATIEVOORZIENING 
 
1 Het bepaalde in artikel 2-A van het pensioenreglement ATOS ML (62,5) is van 

overeenkomstige toepassing. 

 

2 De Stichting verstrekt op verzoek van de gewezen deelnemer (met voortzetting) informatie 
over alle beleggingsmogelijkheden, de feitelijke risicopositie en de kosten in verband met de 
beleggingen. 

 
3 De Stichting verstrekt op verzoek van de gewezen deelnemer (met voortzetting) of de 

gewezen partner die aanspraak heeft op pensioen of uitbetaling van een deel van het 
pensioen van de gewezen deelnemer (met voortzetting) een indicatie van het te bereiken 
pensioenkapitaal en van het daarmee te verwerven pensioen. 

 
 
ARTIKEL 20  

 
ONBILLIJKHEDEN EN / OF ONVOORZIENE GEVALLEN 

Het bestuur is bevoegd in die gevallen, waarin een strikte toepassing van dit reglement tot 
onbillijkheden leidt, in voor de betrokkenen gunstige zin van de bepalingen van dit reglement af te 
wijken. In gevallen waarin dit reglement naar het oordeel van het bestuur niet voorziet, beslist het 
bestuur, met inachtneming van de belangen van alle betrokken gewezen deelnemers (met 
voortzetting). 
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ARTIKEL 21  

 
OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING PENSIOENREGLEMENT ATOS ML (62,5) 

In aanvulling op het daaromtrent elders in dit reglement bepaalde, zijn de navolgende bepalingen 
van het pensioenreglement ATOS ML (62,5) van overeenkomstige toepassing,  
 
1 (vervallen) 

     2 (vervallen) 

3 artikel 6, lid 1 en lid 2; 

4 artikel 7, met dien verstande dat 1) ondanks het feit dat de deelname niet eindigt, er toch 
inkoop van pensioen plaatsvindt en 2) voor die inkoop van pensioen niet het gehele 
pensioenkapitaal wordt aangewend, maar - ter keuze van de gewezen deelnemer (met 
voortzetting) - een gedeelte; 

5  artikel 10;  

6  (vervallen) 

7  artikel 23B; 

8  artikel 24; 

9  (vervallen) 

 
 
ARTIKEL 22  

 
DIVERSEN 
 
1 Tenzij door het bestuur of in dit reglement anders bepaald, dienen verzoeken tot wijziging van 

het beleggingsprofiel, of tot wijziging van de verdeling van het pensioenkapitaal over de 
beleggingsfondsen, schriftelijk, via het daarvoor bestemde formulier, bij de Stichting te 
worden ingediend. Ook alle overige communicatie tussen de gewezen deelnemers (met 
voortzetting) en de Stichting waarmee een rechtsgevolg wordt beoogd, dient schriftelijk te 
geschieden. De communicatie tussen de gewezen deelnemer (met voortzetting) en de 
Stichting geschiedt via door het bestuur nader aan te wijzen media en formulieren. 

 
2 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders bepaald: 
       a  geschiedt een herverdeling van participaties tegen de reguliere verkrijgings- en 

royementsprijzen, zoals die voortvloeien uit de bijlagen A t/m C van dit reglement; 
       b  is de gewezen deelnemer (met voortzetting) voor de herverdeling van participaties de door 

het bestuur vast te stellen switchkosten verschuldigd; 
       c  worden de bij een herverdeling van participaties door de gewezen deelnemer (met 

voortzetting) verschuldigde switchkosten op een nader door het bestuur te bepalen wijze 
ten laste van diens pensioenkapitaal gebracht. 

 
3 In alle gevallen waarin het pensioenkapitaal ingevolge dit reglement wordt aangewend voor 

de inkoop van een pensioen, afkoop van pensioen of in het kader van een waardeoverdracht, 
wordt onder pensioenkapitaal verstaan de som van de royementsprijzen als bedoeld in de 
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voorwaarden van het beleggingsfonds/de beleggingsfondsen waarin ten tijde van de inkoop / 
afkoop / waardeoverdracht ten behoeve van de gewezen deelnemer (met voortzetting) 
participaties worden gehouden. 

 
 
ARTIKEL 23  

 
(vervallen) 
 
 
ARTIKEL 24 

 
INWERKINGTREDING 
 
(vervallen)
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BIJLAGE A 

 
Voorwaarden Aandelenfonds Wereldwijd, Aandelenfonds Amerika, Aandelenfonds Europa en 
Aandelenfonds Emerging Markets. 
 
 
1  Vermogen, participaties 

1 Het fondsvermogen wordt gevormd door de som van alle beleggingen (inclusief 
liquiditeiten en vorderingen), verminderd met de schulden en de ten laste van het 
fonds komende kosten. 

2 Het vermogen is verdeeld in participaties. Elke participatie geeft recht op een 
evenredig aandeel in het fondsvermogen. Gedeelten van participaties worden 
afgerond op 4 decimalen achter de komma.  

 
2          Beleggingen, beheer, administratie 

1 Het fondsvermogen zal met inachtneming van door het bestuur opgestelde 
richtlijnen en voorwaarden op solide wijze worden belegd in aandelen en in andere 
vermogenswaarden, waaronder participaties in al dan niet ter beurze genoteerde 
beleggingsfondsen en afgeleide financiële instrumenten (derivaten).  

2 De Stichting treedt bij het beleggen van het fondsvermogen uitsluitend op in het 
belang van de gewezen deelnemer (met voortzetting). De Stichting is, met 
inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, vrij in de keuze van de 
beleggingen. Zij is te allen tijde gerechtigd elke wijziging in de samenstelling van de 
beleggingen aan te brengen die zij in het belang van de gewezen deelnemers (met 
voortzetting) acht. Zij kan aanwezige beleggingen verkopen en andere aankopen en 
zij kan besluiten een groter of een kleiner bedrag van het fondsvermogen onbelegd 
te laten (in liquiditeiten aan te houden), al naar gelang zij belegging op een gegeven 
moment raadzaam acht of meent dat deze beter tot een later tijdstip kan worden 
uitgesteld. De Stichting is gerechtigd niet volgestorte aandelen te kopen. Het 
bedrag van het obligo mag nimmer meer bedragen dan 20% van het 
fondsvermogen. 

3 De Stichting is gerechtigd het valutarisico op buitenlandse beleggingen geheel of 
ten dele af te dekken.  

4 De Stichting draagt er zorg voor dat er te allen tijde een duidelijke administratieve 
scheiding is tussen het fondsvermogen en het overige vermogen van de Stichting.  

5 De boeken van de Stichting strekken - behoudens tegenbewijs te leveren door de 
gewezen deelnemer (met voortzetting) tot volledig bewijs tussen partijen omtrent 
het aantal ten behoeve van iedere deelnemer gehouden participaties. 

 
3 Vaststelling netto vermogenswaarde 

1 De netto vermogenswaarde van een participatie is gelijk aan het fondsvermogen 
gedeeld door het aantal uitstaande participaties. 

2 De beleggingen worden gewaardeerd op basis van actuele waarde, met 
inachtneming van het navolgende. Beursgenoteerde beleggingen worden 
gewaardeerd op basis van de slotkoersen van de dag voorafgaande aan de dag 
waarop waardering plaatsvindt of, indien op die dag geen noteringen hebben 
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plaatsgevonden, op grond van hetzij de laatst voorafgaande slotkoersen, hetzij 
taxatie, zulks naar keuze van de Stichting. Niet-beursgenoteerde beleggingen 
worden gewaardeerd op basis van taxatie. Waardering op basis van taxatie zal 
plaatsvinden met inachtneming van de hiervoor gangbare maatstaven. 

3 Voor zoveel nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, worden alle 
vorderingen, liquide middelen en schulden gewaardeerd op basis van nominale 
waarde, met inachtneming van de daarvoor gangbare maatstaven.  

4 Baten en lasten worden in aanmerking genomen en verantwoord in de periode 
waarop zij betrekking hebben. Activa en  passiva luidende in vreemde valuta’s 
worden omgerekend naar euro’s tegen de vigerende koersen per balansdatum. 
Baten en lasten gedurende een periode die luiden in vreemde valuta’s worden 
omgerekend naar euro’s tegen de koersen die gelden ten tijde van de realisatie van 
deze posten. Alle koersverschillen worden verwerkt in het fondsvermogen. 

5 De netto vermogenswaarde van de participaties wordt dagelijks vastgesteld. 

 
4 Verkrijgingsprijs 

Participaties kunnen uitsluitend worden aangekocht ten behoeve van een deelnemer. 
Aankoop van een participatie ten behoeve van een deelnemer geschiedt door betaling aan 
het fonds van de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs van een participatie is de netto 
vermogenswaarde van die participatie op de werkdag voorafgaande aan die van de 
verkrijging, verhoogd met een door het bestuur vast te stellen kostenvergoeding die ten 
goede komt aan het fonds.  

 
5 Royementsprijs 

Ten behoeve van een deelnemer gehouden participaties zijn niet overdraagbaar en kunnen 
uitsluitend worden verkocht aan het fonds. Verkoop geschiedt tegen betaling door het 
fonds van de royementsprijs. De royementsprijs van een participatie is de netto 
vermogenswaarde van die participatie op de werkdag voorafgaande aan de verkoop, 
verminderd met een door het bestuur vast te stellen kostenvergoeding, die ten goede 
komt aan het fonds.  

 
6 Kosten 

De navolgende kosten mogen door de Stichting ten laste van het fonds worden gebracht: 

       a        transactiekosten en kosten van betalingsverkeer;  

             b        kosten verband houdende met het beheren, administreren en bewaren (inclusief   
incassokosten) van het fondsvermogen;  

      c belastingen en heffingen welke van het fonds als zodanig geheven worden.  
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BIJLAGE B 

 
Voorwaarden Obligatiefonds. 
De voorwaarden van het Obligatiefonds zijn gelijk aan de voorwaarden opgenomen in bijlage A, 
met dien verstande dat: 

1 In artikel 2.1 voor “aandelen” moet worden gelezen “obligaties”; 

2 De laatste twee volzinnen van artikel 2.2 niet van toepassing zijn. 
 
 
BIJLAGE C 

 
Voorwaarden Liquiditeitenfonds.  
De voorwaarden van het Liquiditeitenfonds zijn gelijk aan de voorwaarden opgenomen in bijlage 
A, met dien verstande dat: 
 
1 In artikel 2.1 voor “aandelen” moet worden gelezen “geldmarktinstrumenten”; 
 
2 De laatste twee volzinnen van artikel 2.2 niet van toepassing zijn. 
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TABEL LIFE CYCLE  
 

Leeftijd Aandelenfonds 
Wereldwijd 

Obligatiefonds Liquiditeitenfonds 

              < 40 100 %  0 % 0 % 
40  95 %  5 % 0 % 
41  90 % 10 % 0 % 
42  85 % 15 % 0 % 
43  80 % 20 % 0 % 
44  75 % 25 % 0 % 
45  70 % 30 % 0 % 
46  65 % 35 % 0 % 
47  60 % 40 % 0 % 
48  55 % 45 % 0 % 
49  50 % 50 % 0 % 
50 45 % 55 % 0 % 
51 40 % 60 % 0 % 
52 35 % 65 % 0 % 
53 30 % 70 % 0 % 
54 25 % 75 % 0 % 
55 20 % 80 % 0 % 
56 15 % 85 % 0 % 
57 10 % 90 % 0 % 
58   5 % 95 % 0 % 
59   0 %   0 %              100 % 

              > 59   0 %   0 %              100 % 
 
Herverdeling van participaties vindt ieder jaar plaats op de laatste werkdag in september, gebaseerd op de 
leeftijd van de gewezen deelnemer (met voortzetting) welke in de daarop volgende twaalf maanden wordt 
bereikt.  
 
Dit pensioenreglement is in werking getreden op 1 november 2018. Met ingang van deze datum vervangt dit 
pensioenreglement, houdende de Atos ML (62,5) en Atos BP (62,5) regeling, het pensioenreglement van de Stichting 
zoals dat sinds 1 januari 2015, inclusief de daarna bij bestuursbesluit doorgevoerde wijzigingen, van toepassing was. 
De aanspraken op pensioen die een deelnemer heeft opgebouwd tot 1 januari 2006 blijven onderworpen aan de 
bepalingen van het pensioenreglement dat van toepassing was op 31 december 2005. 
De aanspraken op pensioen die een deelnemer heeft opgebouwd van 1 januari 2006 tot 1 januari 2013 blijven 
onderworpen aan de bepalingen van het pensioenreglement dat van toepassing was op 31 december 2012. De 
aanspraken op pensioen die een deelnemer heeft opgebouwd van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 blijven 
onderworpen aan de bepalingen van het pensioenreglement dat van toepassing was op 31 december 2013. 
Het pensioenreglement is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2015. De aanspraken op pensioen die een deelnemer heeft 
opgebouwd van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 blijven onderworpen aan de bepalingen van het pensioenreglement dat 
van toepassing was op 30 juni 2014. De aanspraken op pensioen die een deelnemer heeft opgebouwd van 1 juli 2014 
tot 31 december 2014 blijven onderworpen aan de bepalingen van het pensioenreglement dat van toepassing was op 
31 december 2014. 
De aanspraken op pensioen die een deelnemer heeft opgebouwd van 1 januari 2015 tot 1 november 2018 blijven 
onderworpen aan de bepalingen van het pensioenreglement dat van toepassing was op 31 oktober 2018. Het 
pensioenreglement is laatstelijk gewijzigd op 29 juli 2019. 
 
 

Amstelveen, 29 juli 2019:  
 

Frank Winnubst        Arno Elshout        
Voorzitter     Secretaris    


