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Verkiezingen verantwoordingsorgaan SPA
Het bestuur heeft verkiezingen georganiseerd voor 2 vacatures in het
verantwoordingsorgaan van SPA.
Zie verder in dit Pensioennieuws voor een nadere toelichting.
Dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad was voor de maand maart 103,7%. Zie verder in dit
Pensioennieuws voor een nadere toelichting.

Herstelplan
Zodra een pensioenfonds op grond van de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet
aan het vereist eigen vermogen (VEV) moet het binnen drie maanden een
herstelplan bij DNB indienen. Zie verder in dit Pensioennieuws voor een nadere
uitleg.
Voorlopig indexatiebesluit
Het bestuur heeft het voorlopige besluit genomen om voor 2021 geen indexatie toe
te passen. Indexatie is wettelijk niet toegestaan omdat de beleidsdekkingsgraad
lager dan 110% is. Een uitgebreide toelichting vindt u verder in dit Pensioennieuws.

Verder in dit nummer:
De uitslag van de bestuursverkiezingen, de kerncijfers en algemeen nieuws uit de
pensioenwereld.

Veel leesplezier!
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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
Hieronder staat een kleine greep uit de onderwerpen welke de afgelopen periode op de agenda van de
bestuursvergaderingen van het pensioenfonds hebben gestaan

Verkiezingen verantwoordingorgaan SPA
Er komen weer vacatures vrij voor het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan van SPA. SPA organiseert daarom in
april 2021 verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan.
Het verantwoordingsorgaan is een adviesorgaan van het bestuur. Het bestuur van SPA legt daarnaast verantwoording af aan
het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan geeft zijn
algemene oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie.
Dit algemene oordeel komt in het jaarverslag te staan. Het verantwoordingsorgaan moet ten minste tweemaal per jaar
overleggen met het bestuur.
Het verantwoordingsorgaan van SPA bestaat momenteel statutair uit maximaal zeven leden, twee namens de
pensioengerechtigden, vier namens de gewezen deelnemers en één namens de werkgever. De werkgever heeft vooralsnog
geen gebruik gemaakt van haar recht iemand voor te dragen.
De vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers worden door middel van verkiezingen gekozen door degenen die tot
dezelfde categorie behoren als de te verkiezen leden voor het verantwoordingsorgaan.
De huidige vacatures betreffen twee zetels voor vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers. De aanmeldingstermijn
voor kandidaten is inmiddels gesloten, je vindt de kandidaten, hun motivatie en achtergrondinformatie op onze website:
https://www.pensioenfondsatos.nl/nl/profiel/verantwoordingsorgaan/kandidaten-verkiezingen-verantwoordingsorgaan/
Herstelplan
Zodra een pensioenfonds op grond van de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet aan het vereist eigen vermogen (VEV)
moet het binnen drie maanden een herstelplan bij DNB indienen. In het herstelplan werkt het pensioenfonds uit hoe het in
maximaal 10 jaar weer beschikt over een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan het VEV. Een pensioenfonds mag ook kiezen
voor een kortere hersteltermijn. De gekozen hersteltermijn van 10 jaar wordt bij SPA onderbouwd vanuit het belang van de
gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. DNB moet instemmen met het herstelplan,
en DNB beoordeelt daarbij of het herstelplan concreet en haalbaar is en of het pensioenfonds binnen de gekozen
hersteltermijn op basis van de beleidsdekkingsgraad over het VEV beschikt.
Indien een pensioenfonds een jaar nadat het tekort is ontstaan nog steeds in tekort is, moet het herstelplan worden
geactualiseerd. Het pensioenfonds dient dan binnen 3 maanden een geactualiseerd herstelplan in. In dat geactualiseerde
herstelplan werkt het pensioenfonds in beginsel met dezelfde hersteltermijn die gekozen is bij het voorgaande herstelplan.
De beleidsdekkingsgraad van SPA bevond zich per einde 2020 nog steeds onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad.
SPA moet daarom een actualisatie van het herstelplan indienen bij DNB. Die vereiste dekkingsgraad varieert overigens; als
SPA minder in aandelen belegt, daalt de vereiste dekkingsgraad.
Eind maart heeft SPA een update van haar Herstelplan ingediend. Uit dat plan volgt dat SPA weer in 2023 boven de vereiste
dekkingsgraad ligt, dus ruim binnen de termijn van 10 jaar waardoor geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit plan is wel
een gebaseerd op een rekenmodel van DNB en de werkelijkheid kan heel anders zijn: SPA kan sneller op een hogere
dekkingsgraad komen en het zou ook in een bepaalt jaar iets langzamer kunnen gaan.
Voorlopig indexatiebesluit 2021
Ieder jaar, zodra de dekkingsgraad per einde jaar en het indexatiecijfer van het CBS bekend is, besluit het bestuur over het
toekennen van voorlopige indexatie over de pensioenrechten in het komende jaar. De beleidsdekkingsgraad per 31 december
2020 was 92,8%. Volgens wettelijke regels moet het pensioenfonds Toekomstbestendig indexeren (TBI). Zo mag je pas
indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren.
Op basis van deze uitgangspunten is er geen ruimte voor indexatie in 2021. Het bestuur ziet door deze situatie van
onderdekking, geen mogelijkheden om te indexeren en heeft het voorlopige besluit genomen dit jaar geen toeslag toe te
kennen. Het definitieve indexeringsbesluit wordt genomen nadat het jaarverslag over 2020 is vastgesteld, maar de
verwachting is niet dat het besluit nog kan veranderen.
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Kerncijfers en flexibiliteitsfactoren voor 2021.
Het bestuur van SPA stelt ieder jaar de kerncijfers en flexibiliseringsfactoren voor het komende jaar vast. Kerncijfers betreffen
franchises, grensbedragen en opbouwpercentages. Flexibiliseringsfactoren betreffen de factoren waarmee gerekend wordt bij
variatie in het pensioen, zoals bij vervroeging, uitstel en uitruil. De factoren worden vastgesteld aan de hand van de actuele
voor het pensioenfonds geldende actuariële grondslagen. De actuele rentestand, de AOW bedragen voor 2021 en de
gewijzigde man/ vrouw verhouding in het deelnemersbestand van Pensioenfonds Atos zijn de aanleiding voor geringe
aanpassingen t.o.v. vorig jaar. Het bestuur heeft de door het pensioenbureau en actuaris opgestelde kerncijfers en
flexibiliteitsfactoren van SPA voor 2021 vastgesteld. Op onze website (www.pensioenfondsatos.nl) zijn de meest belangrijke
cijfers gepubliceerd.
Dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad per einde maart 2021 is uitgekomen op 94,8%. De actuele dekkingsgraad was voor de maand maart
103,7% deze dekkingsgraad telt voor 1/12 mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

SPOTLIGHT

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

Wat is de status van de bestuursverkiezingen van november 2020?
Er zijn 641 stemmen uitgebracht, waarvan 631 geldig uitgebrachte stemmen en 10 ongeldig uitgebrachte stemmen.

Uitslag telling stembiljetten pensioengerechtigden.
De 631 geldige stemmen zijn als volgt uitgebracht:

Louis Alting:

176 stemmen

Sophia Zandvoort:

154 stemmen

Arno Elshout:

144 stemmen

Arnic de Winter:

105 stemmen

Marijke Leereveld:
Frans Kevenaar:

34 stemmen
8 stemmen
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De ongeldig uitgebrachte stemmen betreffen stembiljetten waarvan het echtheidskenmerk is afgeknipt; verder is er eenmaal
een kopie van het stembiljet ingezonden.
De verkiezingscommissie heeft de bovenstaande uitslag als resultaat van de Verkiezingen aan het Bestuur van Stichting
Pensioenfonds Atos meegedeeld.
Het bestuur heeft Louis Alting inmiddels voorgedragen bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Vervolgens dient goedkeuring
te worden verkregen van DNB. De daadwerkelijke benoeming van Louis Alting hangt af van de datum van de goedkeuring
door DNB.

ALGEMEEN PENSIOEN NIEUWS
Transparantie over de eventuele negatieve impact van het beleggingsbeleid op duurzaamheid
Als gevolg van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) gelden nieuwe Europese regels over
informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van
de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico's en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te
verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid
door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.
De SFDR verplicht onder meer een pensioenuitvoerder een verklaring op zijn website te plaatsen waaruit is op te maken of
deze negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt. SPA heeft de volgende verklaring op haar website gepubliceerd:
“Op 10 maart 2021 zijn extra regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen in werking getreden. Dit
is het gevolg van een Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële
dienstensector, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze verordening verplicht pensioenfondsen tot
nadere transparantie over duurzaamheid. De SFDR is erop gericht standaarden te harmoniseren en de transparantie voor alle
beleggers te vergroten, zodat ze helder inzicht hebben in de integratie van duurzaamheids- risico’s, het meewegen van
negatieve duurzaamheidsimpact in de beleggingsbeslissingen en de duurzaamheidsdoelen van hun beleggingen. De
verordening is vooral van belang voor fondsen die nog actief producten aanbieden en waarbij beleggers kunnen kiezen; dat is
beide niet van toepassing voor SPA.
De voor SPA relevante normen in de SFDR zijn:
• - De SFDR verplicht een pensioenuitvoerder een verklaring op zijn website te plaatsen waaruit is op te maken of het fonds
negatieve duurzaamheidsimpact van het beleggingsbeleid meeweegt, en - als dat het geval is- hoe het due diligence beleid
daarop is afgestemd. Daarbij mag rekening worden gehouden met de omvang, aard en complexiteit van de activiteiten en
producten.
• - Als pensioenuitvoerders de negatieve duurzaamheidsimpact meewegen, moeten zij in de verklaring op de website
daarover verantwoording afleggen in de voorgeschreven terminologie en (minimale) inhoud van de SFDR en de nadere
technische uitwerking daarvan. Dit zou een kostbare en lastige administratieve last zijn en een wezenlijke impact hebben op
de rapportageplicht van de pensioenuitvoerder.
Het staat pensioenuitvoerders volgens de SFDR vrij om op hun website te vermelden dat zij geen rekening houden met
negatieve duurzaamheidsimpact bij het doen van beleggingen (de negatieve verklaring). In dat geval behoeft het fonds geen
inhoudelijke verantwoording af te leggen over haar due diligence beleid op de manier zoals de SFDR voorschrijft. Echter, de
pensioenuitvoerder zal dan wel de negatieve verklaring op de website moeten voorzien van een motivering (comply-or
explain). Daartoe geeft SPA de volgende verklaring uit:
“SPA heeft geen speciaal beleid voor het bepalen en vaststellen van de mogelijke negatieve duurzaamheidsimpact en effecten van haar beleggingen. De reden is dat het vermogensbeheer volledig is uitbesteed m.b.v. beleggingsfondsen binnen
mandaten en SPA te klein is om per aanwezige belegging een diepgaande impact-analyse te maken tenzij tegen hoge kosten,
wat een negatieve kosten-baten uitkomst oplevert. Wel is er beleid opgesteld om te voldoen aan de wettelijke eisen inzake
clustermunitie, nucleaire wapens en kinderarbeid”.
Een tweede relevant voorschrift uit de SFDR is dat SPA in haar bezoldigingsbeleid informatie moet opnemen over de wijze
waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico's en die informatie op de SPA-website moet publiceren.
Daartoe geeft SPA de volgende informatie in haar bezoldigingsbeleid opgenomen:
“SPA kent in haar bezoldigingsbeleid geen variabele beloning gerelateerd aan duurzaamheid of (financiële of andere)
prestaties van het pensioenfonds of het vermogensbeheerbeleid van het pensioenfonds en derhalve ook geen (financiële of
andere) prikkels die zouden kunnen leiden tot gedrag dat de duurzaamheidsrisico’s vergroot of dat in de weg zou kunnen
staan aan het verkleinen van duurzaamheidsrisico’s. In het bezoldigingsbeleid zijn voorts ook geen (financiële of andere)
prikkels ingebouwd om bepaalde duurzaamheidsdoelen (al of niet) te bereiken.”
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