
Pensioenfonds Atos K501-1
Realisatie   

verslagjaar

Verwachting lopend 

jaar (verslagjaar +1)

010 020

010 2021-01-01 -

020 10 -

030 Uitsluitend risico fonds

-

040 Ja -

050 2024-12-31 -

060 Ja -

Primo stand dekkingsgraad (%) 070 101,1% 96,5%

Ultimo stand dekkingsgraad (%) 080 96,5% 99,5%

Primo stand beleidsdekkingsgraad (%) 090 100,0% 92,0%

Ultimo stand beleidsdekkingsgraad (%) 100 92,0% 98,0%

Technische voorzieningen 110 2.543.648 2.481.192

Vereiste dekkingsgraad (%) feitelijk 120 116,9% 116,9%

Vereiste dekkingsgraad (%) strategisch 130 116,9% 116,9%

Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 140 103,6% 103,6%

Actuarieel benodigde premie (obv rentetermijn structuur) 150 19.741 3.097

Beschikbare premie 160 20.531 3.221

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

Uitkeringen 180 46.611 51.965

Omvang solvabiliteitsvrijval 190 513 -1.819

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

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

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

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

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

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

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

Wijziging technische voorzieningen als gevolg van verandering 

rentetermijnstructuur

270 280.714

-

Invloed van verandering rentetermijnstructuur op dekkingsgraad 

(%-punt)

280 -9,6%

-

Benodigde interesttoevoeging technische voorzieningen (%) 290 -0,324% -0,533%

Feitelijk rendement (%) 300 4,1% 2,6%

Invloed rendementsverschil op dekkingsgraad (%-punt) 310 4,5% 3,0%

Invloed van overige oorzaken en kruiseffecten op 

dekkingsgraad (%-punt)

320 0,5% 0,1%

Toename/afname achtergestelde lening 330 Nee Nee

Premiebeleid aangepast 340 Nee Nee

Beleggingsbeleid aangepast 350 Nee Nee

Toeslagbeleid aangepast 360 Nee Nee

Pensioenregeling aangepast 370 Nee Nee

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

Heeft één van bovengenoemde beleidsmaatregelen een 

ongunstig effect op het herstelplan

390 Nee Nee

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

Datum in herstel (jjjj-mm-dd)

Gekozen hersteltermijn in jaren

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

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

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

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

Rendement

Overige oorzaken en kruiseffecten

Maatregelen gewijzigd t.o.v. het herstelplan

Wordt het vereist eigen vermogen binnen de herstelperiode gehaald

Algemeen solvabiliteit

Premie

Uitkeringen

Toeslagverlening (voorwaardelijk) tlv fonds / 

Korting tgv fonds

Verandering rentetermijnstructuur



Pensioenfonds Atos K501-2
Realisatie   verslagjaar Verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)

010 020

Toelichting fonds bij onderbouwing gekozen hersteltermijn 010 Het bestuur ziet geen aanleiding af te wijken van de eerder gekozen 

hersteltermijn. Deze is gelijk aan maximaal wettelijke hersteltermijn.
-

Toelichting op datum maatregel "Minimaal vereist eigen 

vermogen"

020 De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds ATOS is per 31 december 2019 

voor het eerst lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Het eerst 

volgend meetmoment dat de beleidsdekkingsgraad van het fonds vijf jaar 

achtereenvolgend lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad is 

derhalve 31 december 2024.

-

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

premieovereenkomst uit. Een eventuele voor herstel benodigde korting wordt 

uitsluitend toegepast op de

in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Dit herstelplan heeft 

alleen betrekking op de eigen beheer situatie. De dekkingsgraden, 

beleidsdekkingsgraden en vereiste dekkingsgraden in deze staten sluiten 

daarom niet aan bij de definities zoals gegeven in staat J501. De vermelde 

technische voorzieningen op K501-1 regel 110 betreffen de technische 

voorzieningen risico fonds ultimo verslagjaar.

Het fonds voert naast een uitkeringsovereenkomst, ook een 

premieovereenkomst uit. Een eventuele voor herstel benodigde korting 

wordt uitsluitend toegepast op de

in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Dit herstelplan heeft 

alleen betrekking op de eigen beheer situatie. De dekkingsgraden, 

beleidsdekkingsgraden en vereiste dekkingsgraden in deze staten sluiten 

daarom niet aan bij de definities zoals gegeven in jaarstaten. De 

vermelde technische voorzieningen op K501-1 regel 110 betreffen de 

technische voorzieningen risico fonds ultimo verslagjaar.

Toelichting op de premie 040 Er is geen pensioenopbouw meer in het fonds. De daadwerkelijke inkopen 

van vanuit de DC-regeling in de DB-regeling is verantwoord onder Premie.

Onder premie is de verwachte inkoop vanuit de DC-regeling 

verantwoord. Hierbij is verondersteld dat de kapitalen op 67-jarige leeftijd 

worden omgezet. In de praktijk kunnen deelnemers ook eerder met 

pensioen gaan, waardoor werkelijk gerealiseerde inkopen zullen 

afwijken.

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

Toelichting op de toeslagverlening/korting 060 Het fonds heeft in 2020 geen toeslagen verleend. In 2021 zal het fonds, gegeven de beleidsdekkingsgraad, geen 

toeslagen verlenen.

Toelichting op de verandering rentetermijnstructuur 070 De RTS van eind 2020 is (gewogen over de verplichtingen) lager dan de 

forward RTS van eind 2019. Hierdoor zijn de technische voorzieningen 

gestegen. Dit leidt tot een daling van de actuele dekkingsgraad met 9,6%-

punt.

-

Toelichting op het rendement 080 Het behaald rendement (ad 4,1%) is hoger dan de benodigde 

interesttoevoeging (ad -0,324%). Per saldo is de actuele dekkingsgraad 

hierdoor gestegen.

Voor 2021 is gerekend met een verwacht rendement van 2,6% 

(gebaseerd op de beleggingsmix van het fonds, maximale parameters en 

RTS zoals door DNB is gepubliceerd per 31-12-2020). Dit is meer dan de 

benodigde interesttoevoeging van -0,533%. Per saldo neemt de 

dekkingsgraad naar verwachting toe.

Toelichting op overige oorzaken en kruiseffecten 090 De post Overig wordt verder verklaard uit overige mutaties en kruiseffecten. 

Kruiseffecten kunnen ontstaan als restpost doordat de effecten worden 

gerelateerd aan de dekkingsgraad aan het begin van het jaar. Het relatief 

hoge percentage kan grotendeels worden verklaard door het rendement heel 

veel hoger is dan de primo dekkingsgraad. Alsgevolg daarvan ontstaat een 

relatief hoge restpost. 

In 2020 zijn de grondslagen aangepast. Het fonds is de overlevingstafel 

AG2020 gaan hanteren. Deze overgang leidt tot een stijging van de actuele 

dekkingsgraad van 2,1%-punt.

De post overige wordt volledig verklaard door kruiseffecten.

Toelichting uitvoering herstelplan 100 Het herstelplan is opgesteld op basis van de gegevens die betrekking hebben 

op het risico voor het pensioenfonds. 

De DC-regeling is derhalve buiten beschouwing gelaten.
-

Toelichting indien beleid is aangepast ten opzichte van het 

ingediende herstelplan

110 nvt nvt



Pensioenfonds Atos K502-1
Dekkingsgraad 

primo

Premie (M1) Uitkering (M2) Toeslag/ korting 

(M3)

Rentetermijn-

structuur (M4)

Over-

rendement (M5)

Overig (M6) Dekkingsgraad 

ultimo

Beleidsdekkings

graad ultimo

Vereiste 

dekkingsgraad 

(strategisch)

Premie Opbouw- 

percentage

Toeslag/korting 

actieven

Toeslag/korting 

inactieven

Meetkundig 

beleggings-

rendement

% Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt % % % % % % % %

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

Verslagjaar T 010 101,1% 0,0% 0,0% 0,0% -9,6% 4,5% 0,5% 96,5% 92,0% 116,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1%

Verslagjaar T+1 020 96,5% 0,0% -0,1% 0,0% - 3,0% 0,1% 99,5% 98,0% 116,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6%

Verslagjaar T+2 030 99,5% 0,0% 0,0% 0,0% - 3,1% 0,1% 102,7% 101,1% 116,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6%

Verslagjaar T+3 040 102,7% 0,0% 0,1% 0,0% - 3,2% 0,1% 106,1% 104,4% 116,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6%

Verslagjaar T+4 050 106,1% 0,0% 0,2% 0,0% - 3,3% 0,0% 109,6% 107,9% 116,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6%

Verslagjaar T+5 060 109,6% -0,1% 0,3% 0,0% - 3,3% 0,2% 113,3% 111,5% 116,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7%

Verslagjaar T+6 070 113,3% -0,1% 0,4% -0,2% - 3,5% 0,2% 117,1% 115,2% 116,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 2,7%

Verslagjaar T+7 080 117,1% -0,2% 0,6% -0,6% - 3,4% 0,1% 120,4% 118,8% 116,9% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 2,9%

Verslagjaar T+8 090 120,4% -0,2% 0,8% -1,0% - 3,5% 0,1% 123,6% 122,0% 116,9% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 2,9%

Verslagjaar T+9 100 123,6% -0,3% 1,0% -1,4% - 3,6% 0,1% 126,6% 125,1% 116,9% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 2,9%

Verslagjaar T+10 110 126,6% -0,4% 1,2% -1,8% - 3,5% 0,2% 129,3% 128,0% 116,9% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 3,0%


