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Diogenes 412 vC - 323 vC, Grieks filosoof

“Begraaf mij met mijn gezicht naar beneden,” zei Diogenes; 
en toen men hem vroeg waarom antwoordde hij: “Omdat binnen 
korte tijd alles ondersteboven zal worden gedraaid”
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voorwoord

2010 was in één woord hectisch. Mijn eerste jaar dat ik werkzaamheden mocht 
verrichten voor de Stichting Pensioenfonds Atos Origin zal ik niet snel vergeten. 
Alles veranderde of moest veranderen. De rente daalde halverwege het jaar naar 
niveaus waarbij alles leek vast te lopen (premie te laag, herstelkracht onderuit, 
etc), de werkgever wilde de pensioenuitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2011 
opzeggen, het vermogensbeheer en de beleggingscommissie moest opnieuw 
ingericht worden, er lag nog veel achterstallig werk op allerlei terreinen, de 
levensverwachtingen werden weer naar boven toe bijgesteld met een stevige 
daling van de dekkingsgraad als gevolg en het Bestuur had het nodige te verhap-
pen met de diverse rollen die zij speelden op het corporate- en pensioenveld. Dit 
alles leidde tot de nodige discussies en belangenafwegingen. Al met al veel actie. 
De Deelnemersraad werd vaker dan ooit om advies of instemming gevraagd voor 
allerlei (beleids-)wijzigingen, de ABTN werd herschreven en een 
Visitatiecommissie bracht evenals De Nederlandsche Bank een bezoek en rapport 
uit, wat weer tot nieuwe actiepunten leidde. We vergaderden vele maanden twee 
keer per maand in plaats van de gebruikelijke één keer. Een heel druk jaar der-
halve, never a dull moment. En financieel haalden we net aan de minimum 

doelstelling, zodat we het herstelpad konden blijven volgen. Zo tegen het einde 
van het jaar was de boel toch weer aardig op orde, in 2011 zouden er alleen nog 
wat punten op de spreekwoordelijke i’s gezet moeten worden. Maar ik weet na-
tuurlijk dat de werkgever veranderingen bij het fonds wil, dus 2010 blijft het jaar 
van de grote veranderingen waarin het mogelijke einde van het fonds in zijn hui-
dige vorm bekend werd. Daarom is het al met al een heel speciaal jaar geworden, 
met up’s en down’s, hoop en vrees en dus veel hectiek. En een jaar waarin het 
pensioenbureau hard gewerkt heeft voor de belangen van jou, als pensioenge-
rechtigde, slaper of pensioenopbouwer bij dit fonds. Ik denk dat dat goed gelukt 
is, maar dat oordeel laat ik graag aan jou. 

gé overdevest 
directeur stichting Pensioenfonds atos origin

Heb je reacties of vragen, neem dan contact op met het Pensioenbureau  
(e-mail: pensioenfonds@atos.net).



Maria Robinson

Nobody can go back and 
start a new beginning, 
but anyone can start today 
and make a new ending
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pensioen overeenkomst vastgelegd. 
De algemene doelstelling van het Pensioenfonds is om de uit de pensioenover-
eenkomst voortvloeiende pensioenregeling en pensioenreglementen in overeen-
stemming met de (pensioen)wet na te komen en uit te voeren voor de (gewezen) 
deelnemers en pensioengerechtigden.

De pensioenregelingen worden uitgevoerd voor 6.562 actieve deelnemers, 9.882 
gewezen deelnemers en 974 pensioengerechtigden. Door de recessie heeft ook de 
werkgever haar personeelsbestand moeten inkrimpen; dat heeft het aantal ac-
tieve deelnemers doen dalen, terwijl het aantal gewezen deelnemers navenant 
gestegen is.
 
Uitvoering van de pensioenregelingen en het beheer van het vermogen is onder-
gebracht bij externe, professionele partijen. De operationele leiding is in handen 
van het Pensioenbureau. Het Pensioenbureau heeft onder meer als taak het door 
het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Atos Origin (hierna: het Bestuur) 
gevoerde beleid voor te bereiden en uit te voeren. Het Pensioenbureau bestond 
eind 2010 uit twee pensioendeskundigen, twee managementassistentes (part-
time) en een directeur. 

Het Pensioenfonds hecht waarde aan een goede communicatie. Daarbij staat, 
gezien de complexiteit van het fenomeen pensioen, de persoonlijke benadering 
voorop. Het Pensioenfonds communiceert via een eigen internetsite (www. 
pensioenfonds.nl.atosorigin.com) en in een regelmatig verschijnende digitale 
nieuwsbrief. Op deze manier worden ook gewezen deelnemers en pensioen-
gerechtigden geïnformeerd.

Het Pensioenfonds heeft de rechtsvorm van een stichting en is gevestigd in 
Utrecht. Het Bestuur van het Pensioenfonds bestaat uit drie werknemersleden en 
drie werkgeversleden. Voor de dagelijkse leiding heeft het Bestuur een directeur 
benoemd, die ook aan het hoofd staat van het Pensioenbureau. 

De drie werkgeversleden in het Bestuur worden benoemd door de werkgever en 
hoeven geen deelnemer te zijn. De Deelnemersraad (DR) benoemt de drie 

ProfIel

Stichting Pensioenfonds Atos Origin (het Pensioenfonds) voert een aantal 
pensioen regelingen uit, met als belangrijkste Oriflex ML en Oriflex BP. Deze  
twee pensioenregelingen vormen een zogenoemde hybride regeling; Oriflex ML  
is een middelloonregeling tot een inkomen van € 43.020 per jaar (grens per 2011,  
inclusief vakantiegeld en eventueel eindejaarsuitkering) met een voorwaardelijke 
toeslag. Daarboven geldt een beschikbare premieregeling (Oriflex BP). 

De pensioenleeftijd is 65 jaar, maar het is mogelijk om eerder met pensioen te 
gaan. 

De pensioenregelingen van het Pensioenfonds richten zich niet alleen op het 
ouderdomspensioen, maar dekken ook arbeidsongeschiktheid en wezenpensioen 
af. Bovendien bestaat de mogelijkheid om het overlijdensrisico voor de partner te 
verzekeren. De pensioenregeling biedt ook de mogelijkheid om bij te sparen om 
mogelijke pensioengaten te repareren. 
 
De pensioenregeling kent een lage franchise (het bedrag waarover je geen pensi-
oen opbouwt) en een relatief hoog opbouwpercentage met zo veel mogelijk 
pensioen gevende inkomenselementen. Dit gebeurt mede om hieruit een mogelijk 
nabestaandenpensioen (na pensionering) te financieren. Voor de toeslag (indexa-
tie) is gekozen voor de zogenoemde D1-variant uit de Toeslagmatrix van De 
Nederlandsche Bank (DNB)1. Deze variant houdt in dat de toeslag (indexatie) van 
het pensioen voorwaardelijk is. Er bestaat geen recht op toeslag (indexatie) en het 
is niet zeker óf en in hoeverre in de toekomst toeslag plaatsvindt. Er wordt geen 
geld voor de toeslag gereserveerd en er wordt geen premie betaald voor de toe-
slag; de toeslag wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd.

De werkgever sluit met iedere medewerker in dienst van Atos Origin in Nederland 
een overeenkomst over het op te bouwen pensioen (de pensioenovereenkomst). 
De pensioenovereenkomst verwijst naar de pensioenregelingen Oriflex ML en 
Oriflex BP. In de pensioenreglementen, die de verhouding tussen deelnemer en 
het Pensioenfonds regelt, zijn de rechten en plichten voortvloeiend uit de 

1   de Toeslagmatrix is te vinden op de website van het ministerie van sociale Zaken en werkgelegen-
heid (www.szw.nl)
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werknemersleden. De werkgever kiest de voorzitter, het Bestuur de vicevoorzitter. 
Beiden dienen een werkgeverslid te zijn. Het Bestuur kiest uit de werknemersle-
den een secretaris. Voorzitter en secretaris zijn bij besluit aangewezen de 
Stichting in rechte te vertegenwoordigen. Het Bestuur is te allen tijde eindverant-
woordelijk voor het gevoerde beleid.

Naast het Bestuur kent het Pensioenfonds een Deelnemersraad, een 
Beleggingscommissie en een Verantwoordingsorgaan.

De Deelnemersraad wordt gekozen door de deelnemers en gepensioneerden en 
is samengesteld uit gepensioneerden en actieve deelnemers, in overeenstem-
ming met het huishoudelijk reglement. De Deelnemersraad heeft, naast de be-
voegdheden genoemd in artikel 111 van de Pensioenwet (per 1-1-2008), het recht 
van decharge. 

Het Bestuur heeft een Beleggingscommissie ingesteld. Deze 
Beleggingscommissie wordt geacht het Bestuur te adviseren over het beleggings-
beleid in brede zin en toetst de beleggingsresultaten aan de doelstellingen van het 
beleggingsbeleid. Een Beleggingscommissie bestaat uit minimaal vier leden, 
waarvan minimaal één beleggingsdeskundige, één werknemerslid uit het 
Bestuur, één werkgeverslid uit het Bestuur en de directeur van het 
Pensioenfonds.

Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het gevoerde beleid van het 
Pensioenfonds; dat oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag van het 
Pensioenfonds. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden. De vertegen-
woordiger van de werknemers en de vertegenwoordiger van de gepensioneerden 
zijn leden van de Deelnemersraad (en worden uit hun midden gekozen). De ver-
tegenwoordiger van de werkgever wordt door de werkgever benoemd. 

Het Pensioenfonds heeft een uitvoeringsovereenkomst met de onderneming Atos 
Origin in Nederland. In de uitvoeringsovereenkomst staan afspraken tussen het 
Pensioenfonds en de onderneming over onder meer premies en verplichte 
deelname.
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DE ORGANISATIE VAN HET PENSIOENFONDS
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KernCIJfers

deelnemers en pensioengerechtigden per soort

31-12-2010 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2006

Deelnemers (actieve):
Middelloon 6.559* 7.516 8.543 8.624 8.313
Eindloon 2 3 13 26 104
KPMG-pensioenregeling 1 3 6 11 146

6.562 7.522 8.562 8.661 8.563
Gewezen deelnemers 9.882 8.927 7.966 8.597 6.033
Pensioengerechtigden 974 847 705 626 634
Totaal deelnemers 17.418 17.296 17.233 17.884 15.230

Pensioengerechtigden per soort
Ouderdomspensioen 749 641 525 440 369
Nabestaandenpensioen 225 206 180 186 175
Arbeidsongeschiktheidspensioen 81 83 85 87 90

* In het aantal actieve deelnemers zijn 175 (partieel en volledig) arbeidsongeschikten opgenomen. van deze 175 arbeidsongeschikten ontvangen 81 deelnemers een wia excedent pensioen.

Premiebijdragen Ml en extra bijdragen
(Bedragen x € 1.000) 2010 2009 2008 2007 2006

Premiebijdragen ML
Werkgever 23.280 27.299 24.749 24.045 26.428
Werknemers 22.601 26.420 24.888 24.217 20.971

Extra bijdragen
werkgever - - 56.000 - -
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Pensioenuitkeringen
(Bedragen x € 1.000) 2010 2009 2008 2007 2006

Ouderdomspensioen 19.282 16.829 14.452 11.967 9.622
Nabestaandenpensioen 2.800 2.661 2.377 2.181 1.928
Arbeidsongeschiktheidspensioen 718 700 769 719 772
Overige 1 24 301 17 172

Indexering
(in procenten) 2010 2009 2008 2007 2006

Indexering 0,0 0,0 1,5 1,3 1,5
CPI (afgeleid 1 november - 31 oktober) 0,4 2,5 1,5 1,3 1,5

financiële positie
(Bedragen x € 1.000) 2010 2009 2008 2007 2006

Beleggingen
- voor risico pensioenfonds*  
- voor risico deelnemers

1.118.007
267.690

920.505
245.003

849.556
208.811

850.602
223.814

831.587
205.495

Technische voorzieningen
- voor risico pensioenfonds
- voor risico deelnemers

1.231.049
267.690

999.209
245.003

967.910
208.811

694.391
223.814

695.720
205.495

Reserve
4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 152.061
FTK -52.725 -13.628 -110.362 155.123 n.v.t.

Aanwezige dekkingsgraad
Op basis van APP-normen** n.v.t. n.v.t. n.v.t. 137,2% 127,1%
Op basis van FTK-normen*** 92,5% 93,0% 88,6% 122,3% 121,9%



Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Atos Origin Utrecht 11

(Bedragen x € 1.000) 2010 2009 2008 2007 2006

Streef dekkingsgraad
4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 128,4%
FTK 109,7% 110,4% 117,0% 117,0% n.v.t.

Reserveoverschot/(tekort)
4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -45.523
FTK -211.109** -173.545** -274.906** 37.077 n.v.t.

* na saldering met negatieve derivaten

** vanaf boekjaar 2007 is de dekkingsgraad berekend volgens fTK. Tot en met boekjaar 2006 is deze berekend op basis aPP. 

***  Bij de berekening van de dekkingsgraad 2008 en 2009 is de vordering op de werkgever ad 56.000 buiten beschouwing gelaten. ultimo 2010 is deze vordering 39.500. Bij de berekening van dekkingsgraad 
2010 is deze vordering buiten beschouwing gelaten.
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van de afbouw van deze maatregelen zorgde lange tijd voor angst voor een  
“dubbel dip” scenario. Vanwege de Europese schuldencrisis waren de verwach-
tingen omgeven door ongebruikelijke onzekerheden. Nederland en andere euro-
landen moesten het overheidstekort binnen korte tijd sterk terugbrengen, maar 
de onzekerheid of dat ook zou gebeuren bracht ook onzekerheid over de vraag of 
de Nederlandse economie wel significant zou groeien op de langere termijn.

Naar de zomer toe daalden de aandelenkoersen aanzienlijk, waarbij in het 2e 
kwartaal een tussentijdse daling optrad van ongeveer 20%. Daarnaast begon de 
rente weer te dalen als gevolg van de Europese schuldencrisis. In Q3 en Q4 bleef 
het economisch onrustig, met name op het gebied van de staatsobligaties in de 
Zuid Europese landen en Ierland, waar iedere keer de vrees opkwam dat deze 
landen niet zouden kunnen betalen dan wel schuld zouden gaan saneren. In mei 
2010 was de rente al scherp gaan dalen en liepen de dekkingsgraden van 
pensioen fondsen nieuwe averij op. Augustus bracht regelrechte rampspoed, toen 
het rentepeil zelfs de 2,6% benaderde, met als gevolg lage rendementsmogelijk-
heden, stijgende verplichtingen en voor die pensioenfondsen die geen volledige 
rentehedge hadden, dalende dekkingsgraden. Ons fonds kwam die periode nog 
relatief goed door omdat het fonds het renterisico wel voor 100% had afgedekt.
Halverwege diezelfde maand kondigde de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid samen met De Nederlandsche Bank aan dat een veertiental 
pensioenfondsen waarschijnlijk op 1 januari 2011 moet gaan korten op de 
pensioen en. De dalende rente en onrust zorgden er voor dat de beurskoersen erg 
volatiel waren en een groot deel van het jaar onder de beginkoers van 2010 bleven 
hangen. 
Achteraf bleek dat de daling wel tot stilstand kwam in augustus, tegen het einde 
van het jaar keerde de rust weer enigszins terug, werden de economische cijfers 
grosso modo weer wat beter, steeg de rente weer iets en eindigden de beurs-
koersen in de westerse landen allemaal alsnog met een positief jaarresultaat. 
Met name de rentestijging was daarbij positief, omdat dit voorkwam dat de pre-
mie’s nog verder zouden moeten stijgen.

verslag van heT BesTuur

hoofdsTuK 1: algeMeen 

Macro-economisch
In het eerste kwartaal van 2010 groeide het Nederlands bruto binnenlands pro-
duct (bbp) met 0,2%. Met drie achtereenvolgende kwartalen van positieve groei 
klom Nederland uit het diepe dal van de kredietcrisis, na de val van meer dan 5% 
in de tweede helft van 2008 en de eerste helft van 2009. Echter, de gemiddelde 
groei van 0,4% tijdens deze herstelfase duidde niet op een bijzonder krachtig 
herstel. Zoals gebruikelijk levert de export in deze eerste fase van het conjunctu-
rele herstel de belangrijkste groeibijdrage. De Nederlandse uitvoer profiteerde 
van het herstel dat zich in verschillende delen van de wereld voortzet. Terwijl in de 
VS de gunstige lijn van de laatste kwartalen van 2009 zich voortzet met een groei 
van 0,8%, blijft de groei in het Eurogebied steken op 0,2% in het eerste kwartaal.
Het grootste zorgenkind is Griekenland waar het bbp in het eerste kwartaal met 
0,8% afneemt, terwijl Spanje met een minieme groei van 0,1% na acht kwartalen 
van krimp eindelijk uit de recessie kruipt. In andere eurolanden, zoals Duitsland 
(0,2%), Frankrijk (0,1%), en België (0,1%) is het herstel nog traag. Ook het herstel 
in het VK (0,2%) is langzaam. In het eerste kwartaal van 2010 viel de groei van het 
bbp wereldwijd licht terug naar 5% (kwartaal op kwartaal, geannualiseerd). 

Het beeld in het tweede kwartaal is meer gemengd. De Amerikaanse groei nam 
af. In Japan was eveneens de bbp-groei (0,1%) lager dan in het eerste kwartaal 
(1,1%). De Chinese economie bleef fors groeien, hoewel ook daar het groeitempo 
afnam, van 12% in het eerste kwartaal naar 10% in het tweede kwartaal. Europa 
vormde een uitzondering. Het Eurogebied en het VK lieten een verder aantrek-
kende economie zien. Het Eurogebied groeide vooral door de krachtige Duitse 
exportgroei. Ondanks de verrassend sterke groei in het Eurogebied overheerst de 
verwachting dat de groei in de eerstvolgende kwartalen wat gematigder zal zijn, 
als vervolg op de ontwikkeling in de andere economische regio’s.

Pensioenfondsen krijgen het vervolgens in de zomer van 2010 bijzonder zwaar.  
In het begin van het jaar 2010 was er wel weer groei, maar de toestand op de 
financiële markten was echter nog steeds onzeker. De overheden hadden veel 
reddingsmaatregelen genomen om de economie te stimuleren maar de dreiging 
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uit (overheids-)obligaties en renteswaps2, die zoveel mogelijk de toekomstige 
verplichtingen spiegelen. Dit beleid is succesvol geweest in de zin dat de rente-
schommelingen geen significante invloed hebben gehad op de dekkingsgraad. 

Premies
De toezichthouder schrijft voor dat premies moeten worden gehanteerd die 
kosten dekkend zijn.
Daarbij betekent een lagere rentetermijnstructuur hogere premies. Als de  
rentetermijnstructuur met één procent gemiddeld daalt, gaan de premies met 
ongeveer 25 à 30% omhoog. De premie van 23% die in 2010 is ontvangen door het 
fonds was kostendekkend. 
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*  effect op dekkingsgraadontwikkeling hier weergegeven zonder afdekking van het renterisico.

levensverwachting
De verplichtingen van het fonds moeten worden berekend met de meest recente 
prognosetabellen (sterftetabellen waarin ook de trend verdisconteerd is). Die 

Met betrekking tot de verplichtingen van het Pensioenfonds daalde de gemiddelde 
rekenrente (op basis van de gepubliceerde rentetermijnstructuur) waarmee deze 
verplichtingen berekend worden van 3,9% op 31 december 2009 naar 3,5% op  
31 december 2010.

algemeen pensioenbeleid
Een van de voorstellen van het kabinet is momenteel het verhogen van de AOW 
leeftijd tot 66 jaar en voor toekomstige pensioenregelingen een verschuiving naar 
meer beschikbare premie-achtige regelingen, waarbij het risico meer bij de 
werknemer komt te liggen. Deze veranderingen zullen waarschijnlijk in enigerlei 
vorm wel worden doorgevoerd, maar de onderhandelingen over een pensioenak-
koord zaten in het 2e kwartaal van 2011 vast, dus de uitkomst is nog ongewis. Het 
is duidelijk dat de verhoging van de AOW leeftijd ook gevolgen zal hebben voor de 
aanvullende pensioenen en dus voor het fonds, maar welke deze gevolgen zullen 
zijn is nu nog niet te zeggen. Het Pensioenfonds houdt de ontwikkelingen scherp 
in de gaten en wacht af welke eventuele maatregelen de regering zal nemen.

In het licht van de kostenontwikkelingen in de pensioensector heeft de werkgever 
ook de wens uitgesproken om over te stappen op een beschikbare premieregeling 
(met de mogelijkheid van een verzekerde vorm) en de (boekhoudkundige) risico’s 
van de pensioenregelingen buiten de onderneming te brengen. Daartoe is men 
een traject ingegaan dat moet leiden tot het stopzetten van pensioenopbouw in 
ons fonds en het in de toekomst verder opbouwen van het pensioen bij een ver-
zekeraar. De financiële risico’s die gebruikelijk zijn bij de uitvoering van pensioen-
regelingen worden daarmee deels bij de deelnemers en deels bij de verzekeraar 
gelegd. De werkgever onderzoekt nu een mogelijke nieuwe regeling, maar hier-
over zijn nog geen beslissingen genomen. 

Het financieel toetsingskader (het FTK) creëert een groot spanningsveld tussen 
de periode die door het Pensioenfonds moet worden overzien (tenminste 60 jaar) 
en het korte termijn effect van het werken met marktwaarden voor de verplichtin-
gen, contant gemaakt met de rentetermijnstructuur die DNB publiceert. Eén 
procent verschuiving naar beneden of naar boven van de gemiddelde rente bete-
kent voor het fonds een verandering in dekkingsgraad van circa 20%. In 2010 heeft 
het fonds de invloed van de veranderingen in de rentetermijnstructuur zoveel 
mogelijk geneutraliseerd door middel van de Risk Control portefeuille, bestaande 

2   “To swap”  betekent “ ruilen”. een swap is een financieel instrument waarmee twee partijen de 
rente die zij krijgen op bepaalde beleggingen met elkaar ruilen. het Pensioenfonds wil bijvoorbeeld 
de rente ontvangen van een een staatsobligatie met een looptijd van 20 jaar en ruilt daarvoor de 
kortlopende 3-maands euribor rente die zij krijgt op uitzettingen van haar gelden.
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Er werd overigens over 2010 ook een sterfteverlies gerealiseerd, ondanks het feit 
dat het fonds gerekend heeft met de nieuwe AG-tafels. Omdat het fonds uiteinde-
lijk toch te klein is, gaat de wet van de grote aantallen (waarop de ‘Hoog inko-
men’-tabel gebaseerd is) niet op en blijft het afhankelijk van of, hoe veel en wie 
(een slaper, een actieve of een gepensioneerde) er toevallig overlijden.

herstelplan 
Het fonds heeft sinds eind 2008 een dekkingstekort. Het Bestuur heeft daarom in 
2008 een aantal maatregelen genomen. Tezamen met de afgesproken ‘herstelbe-
talingen’ die de werkgever moet verrichten, moeten deze maatregelen de dek-
kingsgraad doen herstellen naar de vereiste 105% per 31-12-2013, conform het 
korte- en lange termijn herstelplan zoals ingediend bij de DNB. De korte termijn 
herstelperiode loopt tot einde 2013, het lange termijn herstelplan loopt tot 2023.

Het Kortetermijnherstelplan (KTHP) dat bij DNB is ingediend, heeft tot doel dat 
het minimaal vereist vermogen (waarbij de dekkingsgraad 105% is) binnen vijf 
jaar weer bereikt wordt. Binnen 15 jaar zou daarnaast het vereist vermogen dat 
het Pensioenfonds gezien de samenstelling van haar beleggingen in het kader van 
de voorzieningen voor risico van het Pensioenfonds aan moet houden, weer op het 
gewenste niveau moeten zijn. Hiervoor heeft het Pensioenfonds een 
Langetermijnherstelplan (LTHP) opgesteld. Het Vereist Vermogen is gelijk aan de 
totale op marktwaarde berekende pensioenverplichtingen, inclusief een opslag 
voor het beleggingsrisico en verzekeringstechnisch risico. Dit resulteerde inder-
tijd volgens het door het Pensioenfonds gehanteerde interne rekenmodel speci-
fiek voor het Pensioenfonds in een dekkingsgraad van 117% in 2013. 

De belangrijkste genomen maatregelen zijn: 
-  Verhoging van de premie met 3%, tot een maximum van 23% (was 20%). 

Daarnaast is voor de jaren 2010 tot en met 2013 met de werkgever afge-
sproken dat deze nog eens 3% extra premie betaalt (waarbij deze 3% mini-
maal € 6,5 miljoen per jaar moet opbrengen).

-  Verlaging van het risicobudget van 8% naar 4,7%. Het risicobudget is de 
risicobandbreedte waaraan de beleggingsportefeuille moet voldoen. Bij dit 
laatste risicobudget is het Vereist Vermogen gedaald van 117% naar 110,4%.

- Afzien van indexatie voor 2009, 2010 en 2011.
-  Bijstortingen door de werkgever Atos Origin in 2011, 2012 en 2013 van  

prognosetabellen laten al jaren achtereen zien dat de levensverwachting gestegen 
is en in de toekomst verder zal stijgen. Het Actuarieel Genootschap heeft in het 
najaar van 2010 nieuwe gegevens gepubliceerd over de ontwikkeling van de 
levens verwachting in Nederland. Deze laten een verdere stijging zien van de 
levensverwachting. DNB vereist dat met de meest actuele cijfers gerekend moet 
worden en daarom heeft het Pensioenfonds aan het eind van 2010 voor de hogere 
levensverwachting wederom een voorziening bij de verplichtingen opgenomen van 
€ 70.578.000 (een verhoging van 7,1%). Hierdoor is de dekkingsgraad in 2010 met 
6,2% gedaald.
In het jaarverslag over 2009 was al gemeld dat voor de (op basis van CBS cijfers) 
verwachtte stijging van de levensverwachting een (gedeeltelijke) voorziening is 
opgenomen van 4,1%, waardoor de dekkingsgraad per einde 2009 3,8% lager 
werd. Het totale effect van de verhoging van de levensverwachting is voor ons 
fonds daarom een daling van de dekkingsgraad van maar liefst 10,0%.
 
De ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2010 is in onderstaande grafiek zicht-
baar gemaakt. De dekkingsgraad was per 1 januari 2010 93,0% en per 31 decem-
ber 2010 92,5%, een afname van 0,5%. De actuele dekkingsgraad is, met een 
vertraging van 2 maanden, altijd op de website van het Pensioenfonds te zien.
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Verwacht verloop van de dekkingsgraad volgens het korte- en lange termijn 
herstelplan (zie ook toelichting op pagina 65):
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REALISATIE HERSTELPLAN

HERSTELPLAN
REALISATIE

MINIMAAL HERSTELPLAN

Beleidsvorming
Het Bestuur dient regelmatig te evalueren of het bestaande beleidskader nog 
voldoet. De huidige reglementen zijn daarbij het uitgangspunt. Het instrument 
voor deze evaluatie is een zogenaamde “Asset and Liabilities Management” (ALM) 
studie. In deze studie worden verwachtingen zoals de ontwikkeling van het perso-
neelsbestand, gemiddelde salarisontwikkeling en verwacht verloop van personeel 
in verband gebracht met externe ontwikkelingen zoals de verwachtingen ten 
aanzien van levensverwachting, economische groei, inflatie, rente- en beleggings-

€ 10 miljoen per jaar.
-  Tenslotte leent de werkgever in de jaren 2011, 2012 en 2013 aan het 

Pensioen fonds € 7,5 miljoen per jaar. 

Inzet van de middelen uit het herstelplan zou er toe moeten leiden dat de grens 
van 105% halverwege 2012 is bereikt en die van 117% halverwege 2017. 
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VERLOOP DEKKINGSGRAAD PER 31 DECEMBER

voortgang herstelplan
Het herstel verliep aanvankelijk volgens het schema. Vanwege de verder toegeno-
men levensverwachting die volgt uit de nieuwste prognosetabellen zijn extra 
voorzieningen genomen in de verplichtingen; deze verhoging van de verplichtin-
gen kon bij het opstellen van het Herstelplan niet worden voorzien. Het herstel 
verloopt momenteel daarom niet meer volgens schema. De dekkingsgraad is per 
31 december 2010 uitgekomen op 92,5% en dat is nog inclusief een vervroegde 
storting van de werkgever van 10 miljoen euro die pas in 2011 gestort hoefde te 
worden, anders zou de dekkingsgraad 91,7% zijn geweest. Dit resultaat ligt onder 
de in het herstelplan voorziene uitkomst van 95,9%. Zonder deze extra voorziening 
zou de dekkingsgraad per 31 december 2010 op 102,5% zijn uitgekomen (101,7% 
zonder vervroegde storting).
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organisatie (governance)
In de principes voor goed pensioenfondsbestuur staat dat het Bestuur zorg draagt 
voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Dat kan op verschillende 
manieren worden ingevuld. Het Bestuur heeft ervoor gekozen dit vorm te geven 
middels een externe visitatiecommissie. In 2010 heeft het gespecialiseerde bu-
reau VC Holland een visitatie afgelegd en een beoordeling in haar rapport vastge-
legd. Dit rapport is met het Verantwoordingsorgaan besproken en het Bestuur 
heeft naar aanleiding van het rapport een lijst met actiepunten opgesteld.

Het Bestuur heeft in 2009 besloten de governance van het beleggingsbeleid te 
laten evalueren en advies te verkrijgen over mogelijke verbeteringen. De opdracht 
hiervoor is gegeven aan Boer en Croon. Het ging er hierbij niet om de resultaten 
van het beleggingsbeleid te evalueren maar na te gaan of de besluitvorming en de 
taakverdeling met betrekking tot het beleggingsbeleid adequaat zijn georgani-
seerd. Boer en Croon heeft een aantal betrokkenen in 2009 geïnterviewd. Het 
eindrapport, waarin de bevindingen en de aanbevelingen staan, is in maart 2010 
gereedgekomen. Het Bestuur heeft naar aanleiding van de aanbevelingen de 
governance van het beleggingsbeleid herzien en een aantal wijzigingen doorge-
voerd, zoals het instellen van een Uitvoerende Beleggingscommissie met een 
meer permanente beleggingsadviseur naast de gewone Beleggingscommissie.  
De afronding van deze wijzigingen zal in 2011 plaatsvinden.

De samenstelling van het Bestuur is in 2010 niet veranderd. 

financieel beleid oriflex Middelloon (Ml)

Beleggingsbeleid
In 2010 is het risicobudget conform het beleidskader in de ABTN gehandhaafd op 
4,7%. De medium volatility portefeuille is verder afgebouwd. Zie verder de details 
inzake het beleggingsbeleid voor Oriflex ML in hoofdstuk 2 en voor Oriflex BP in 
hoofdstuk 3.

Premiebeleid
De reguliere premie voor de Oriflex middelloonregeling (Oriflex ML) en eindloon-
regelingen was in 2010 ook weer 23% van de pensioengrondslag. De hoogte van 
de premie is door het Bestuur vastgesteld. Zoals hiervoor is toegelicht is de 

opbrengsten. Een groot aantal scenario’s wordt doorgerekend. Een gemiddelde 
verwachting met spreidingen daar omheen is daarvan het resultaat. Het geeft 
antwoord op vragen zoals: hoe zal de premieontwikkeling zijn, wat gebeurt er met 
de toeslagverlening (indexatie) en hoe zal de dekkingsgraad zich ontwikkelen. Een 
belangrijke uitkomst is ook het risicobudget voor het beleggingsbeleid dat bij de 
gekozen uitgangspunten past. 
Uiteraard kunnen in de ALM studie ook “what if”-vragen worden beantwoord, 
waarbij aan de veronderstellingen andere waarden worden gegeven. In hoofdstuk 
4 wordt de ALM studie, die in 2010 is afgerond, uitgebreid besproken. 

Beleid beschikbare premie
In Oriflex BP wordt het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum omgezet in 
pensioen. Het bedrag aan pensioen is afhankelijk van de waarde van de beleggingen 
op die datum en van de rente op dat moment. Om het risico van een lage pensioen-
uitkering te beperken werd in de laatste jaren voor de pensioendatum alleen belegd 
in het liquiditeitenfonds. Dit geeft een laag en soms zelfs negatief rendement. 

In 2010 is onderzocht of het mogelijk is om in plaats van het beleggen in het 
liquiditeitenfonds te beleggen in een obligatiefonds met een afdekking van het 
renterisico; dit voorkomt dat de waarde van het in te kopen pensioen schommelt 
met de rentestand. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuw obliga-
tiefonds met een afdekking van het renterisico heeft veel vertraging opgelopen 
door de complexiteit (wie moeten er in zo’n fonds, wat wordt de keuze als iemand 
niets doet, zijn er risico’s mbt de timing, etc, etc) en de uitzonderlijke volle be-
stuursagenda in 2010, maar het is mogelijk gebleken dit te regelen; de intentie is 
om dit in 2011 te realiseren.
Daarnaast is ook onderzocht of het mogelijk is om het inkooptarief waartegen het 
opgebouwde kapitaal wordt omgezet in pensioen maandelijks in plaats van jaar-
lijks vast te stellen. Dat is mogelijk gebleken en is in 2010 ingevoerd. Om de 
invloed van al te extreme renteschommelingen te voorkomen wordt niet de actu-
ele maandrente gehanteerd maar maandelijks berekend wat het gemiddelde 
renteniveau was over de afgelopen 12 maanden en (mede) op basis van dat cijfer 
het pensioen vastgesteld. 
Ook is de wettelijk vereiste “pensioenknip”, die het mogelijk maakt om de omzet-
ting van kapitaal in pensioen gedeeltelijk uit te stellen, in 2010 geregeld. Een 
enkeling maakt daar ook gebruik van.
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lager dan de feitelijke premie (€46.101.000). De kostendekkende premie varieert 
van jaar tot jaar en het Pensioenfonds moet inzichtelijk maken hoe de premie zich 
verhoudt tot de feitelijke premie. Belangrijk voor het bepalen van het resultaat op 
premie zijn (1) de nominale pensioeninkoop en de risicopremies op marktwaarde 
en de aan de herverzekeraar betaalde risicoherverzekeringspremie, (2) een 
kosten opslag en (3) een solvabiliteitsopslag, bedoeld om de nieuwe aanspraken 
van de vereiste buffer te voorzien. 

(1) nominale pensioeninkoop in 2010: € 35.058.000
(2) kostenopslag in 2010: €   1.523.000
(3) solvabiliteitsopslag in 2010: €   3.646.000
Kostendekkende premie in 2010: € 40.227.000

Toeslagbeleid
Een verhoging van de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen vanwege 
loon- of prijsstijging heet “toeslag” (voorheen “indexatie” genoemd). De voor-
waardelijkheid van de toeslag is vastgelegd in de pensioenregeling. In de 
pensioen regeling is gekozen voor categorie D1 van de toeslagmatrix, zoals  
gepubliceerd door DNB en het ministerie van SZW. 

Bij de vaststelling van het toeslagpercentage geldt als richtlijn de afgeleide 
Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens. Het Bestuur beslist ieder jaar 
opnieuw in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken uiteindelijk worden 
aangepast. Ter financiering van deze voorwaardelijke toeslagtoezegging is geen 
bestemmingsreserve gevormd. Hiervoor wordt ook geen premie betaald.

Toeslagbesluit
Als gevolg van een te lage dekkingsgraad en conform de toezichteisen (die een 
toeslag niet toestaan als de dekkingsgraad lager is dan 105%) heeft het 
Pensioenfonds besloten dat de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioe-
nen per 1 januari 2010 niet werden aangepast aan de gestegen prijzen. Het 
Bestuur streeft er naar jaarlijks een toeslag te verlenen ter hoogte van het “CPI 
afgeleid”-cijfer over de periode november – oktober. Over de periode november 
2008 – oktober 2009 was dit cijfer 0,4%. De komende jaren zal dit streven waar-
schijnlijk vaker niet gehaald worden. 

premie in het kader van het Herstelplan vanaf 1 januari 2009 verhoogd van 20% 
tot het maximale percentage van 23% van de premiegrondslag. Per 1 januari 2010 
is voorts de premie met een “herstelpremie” opgehoogd van 23% naar 26%; in het 
Principe-akkoord Arbeidsvoorwaarden en salarisontwikkeling 2010 is afgespro-
ken dat deze laatste herstelpremie van 3% in zijn geheel door Atos Origin wordt 
gedragen. 

In onderstaande grafiek is de hoogte van de premie (reguliere + herstelpremie) in 
2010 en over de afgelopen vijf jaar te zien. Ook is weergegeven hoe de premie van 
26% is verdeeld tussen de werkgever en werknemer. 
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resultaat op premie
De feitelijke premie voor werkgever en actieve deelnemers tezamen is conform het 
korte termijn herstelplan voor 2010 vastgesteld op 23%. Het FTK stelt dat de premie 
kostendekkend moet zijn. Een kostendekkende premie is afhankelijk van de markt-
rente en kan dus van jaar tot jaar verschillen. Als de marktrente daalt, stijgt de 
kostendekkende premie en vice versa. De feitelijke premie is de premie die opgeno-
men is in de afspraken (uitvoeringsovereenkomst) tussen de onderneming Atos 
Origin en het Pensioenfonds. Voor 2011 zal de feitelijke premie ook 23% zijn.

Door de opzet van het premiebeleid ontstaan er verschillen tussen de kostendek-
kende en feitelijke premie. In 2010 is de kostendekkende premie (€ 40.227.000) 
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hoofdsTuK 2: onTwIKKelIngen BeleggIngen 
voor orIflex Ml en el

Voor het beleggingsbeleid van het Pensioenfonds vormen onder meer de nomi-
nale verplichtingen (zonder toeslag) van het Pensioenfonds het uitgangspunt. 
Doel is ervoor te zorgen dat er voldoende vermogen is om minimaal aan de nomi-
nale verplichtingen te voldoen. Een negatief rendement (lager dan 0%) op de 
beleggingen van het Pensioenfonds hoeft overigens niet direct te leiden tot een 
lagere dekkingsgraad (= de verhouding tussen de (waarde van de) beleggingen en 
de (waarde van de) verplichtingen). Als de verplichtingen in een jaar door rente-
stijgingen namelijk sterker dalen dan de beleggingen, verandert de verhouding 
tussen de verplichtingen en het belegd vermogen in positieve zin, met andere 
woorden de dekkingsgraad stijgt. Net zoals een positief rendement op de beleg-
gingen niet per sé hoeft te leiden tot een hogere dekkingsgraad, als de verplich-
tingen door een rentedaling sterker stijgen. 

De totale beleggingsportefeuille is om die reden gesplitst in een Risk Control 
Portefeuille en een Return Portefeuille. De Return portefeuille bestaat voorname-
lijk uit een zogenoemde High Volatility (HV) portefeuille en voor een klein deel nog 
uit een Medium Volatility (MV) portefeuille, die afgebouwd wordt. In de volgende 
paragrafen wordt dit nader toegelicht. 

de risk Control portefeuille 
De Risk Control portefeuille is een beleggingsportefeuille met vastrentende waar-
den (m.n. staatsobligaties uit Fr, Du en Nl) en afgeleide instrumenten (derivaten, 
i.c. swaps). Met de Risk Control portefeuille wordt op strategisch niveau het rente-
risico van de beleggingen afgedekt. Bij een rentedaling, waarbij de verplichtingen 
stijgen, wordt door deze afdekking er voor gezorgd dat de Risk Control portefeuille 
juist meer waard wordt, waardoor de rentedaling geen negatief effect heeft op de 
dekkingsgraad. Deze portefeuille wordt daarom ook wel gezien als de defensieve 
component van de totale beleggingsportefeuille. De waarde van de Risk Control 
portefeuille beweegt derhalve mee met de waarde van de verplichtingen. 

BlackRock is de beheerder van de Risk Control portefeuille. In het mandaat aan 
BlackRock zijn de nominale verplichtingen van het Pensioenfonds als 

vaststelling jaarrekening 2010 
Het Bestuur heeft na positief advies van de Deelnemersraad en het 
Verantwoordingsorgaan de jaarrekening 2010 op 6 juni 2011 vastgesteld. 
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de waarde van de beleggingen. Vanaf september werd de hedge ietwat afge-
bouwd, zodat het renterisico voortaan alleen het risico ten opzichte van de ‘assets’ 
(de beleggingen die aanwezig zijn in portefeuille, en die door de onderdekking dus 
minder waard zijn dan de verplichtingen) zou afdekken, ongeveer ter hoogte van 
de dekkingsgraad. De voornaamste reden hiervoor was dat bij onderdekking een 
100% hedge tegen de verplichtingen bij een rentedaling een negatief effect op de 
dekkingsgraad zou hebben (een zogenaamde overhedge), terwijl dat met het 
hedgebeleid nu juist getracht werd te voorkomen. Ook het verlagen van de hedge 
vanaf september pakte gunstig uit, omdat de rente over de periode september 
– december 2010 gemiddeld gestegen is en de verplichtingen dus in waarde 
afnamen (dat wil zeggen dat het Pensioenfonds over minder “geld” diende te 
beschikken om aan de pensioenverplichtingen te voldoen), maar de waarde van 
de beleggingen relatief minder in waarde afnam.
Omdat de afdekking niet volledig was, kon het rendement op de Risk Control 
portefeuille positief afwijken van het (negatieve) rendement op de verplichtingen. 
Deze afwijking leverde per saldo een positief resultaat op.

De voorheen in de Risk Control portefeuille opgenomen mogelijkheid voor de 
vermogensbeheerder (BlackRock) om, door actief beheer, over een langere peri-
ode toch nog een positief rendement te realiseren op de Risk Control portefeuille 
is in 2010 door het Bestuur gestopt. Dit wil zeggen dat BlackRock niet meer 
probeert om als de verplichtingen met x% toenemen, een rendement op de Risk 
Control portefeuille te halen van (x + y)%, waarbij y het “extra”-rendement is 
waardoor de dekkingsgraad zou kunnen stijgen. Op de Risk Control portefeuille 
wordt derhalve alleen nog een “extra” rendement gemaakt als er minder dan 
100% van de verplichtingen gehedged wordt waardoor de dekkingsgraad, mits er 
sprake is van een rentestijging, zou kunnen stijgen.

Voorts is om het kredietrisico te verkleinen besloten om in de RC portefeuille 
alleen nog staatsobligaties met de hoogste rating aan te kopen, wat de kwaliteit 
van de portefeuille significant meer richting AAA obligaties heeft doen 
verschuiven.

De resultaten van de Risk Control portefeuille in 2010 waren als volgt:
er is een resultaat op de beleggingen in de Risk Control portefeuille geboekt van 
24,19%. Uitgedrukt ten opzichte van de verplichtingen is, mede omdat niet de 

“benchmark” meegegeven, d.w.z. BlackRock moet er voor zorgen dat de effecten 
van renteschommelingen op de dekkingsgraad geneutraliseerd worden. 

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER
DOELSTELLING /
RISICO BUDGET

BlackRock RC 0% / 2Risk Control portefeuille (65%)

High Volatility (HV) portefeuille (40%)

Medium Volatility (MV) portefeuille (15%) 1,3% / 10

BGI
GMO
BlackRock TR

RMF

Gottex

2,8% / 13

LANGE TERMIJN
1,3% < 4,7%
TRACKING ERROR  

De Risk Control portefeuille (exclusief de swapswaarde) bedraagt ongeveer 65% 
van het belegd vermogen.

resultaat risk Control portefeuille (afdekking renterisico)
Het doel van de Risk Control portefeuille is primair de (volledige) afdekking van 
het renterisico. Met andere woorden: een daling van de verplichtingen door rente-
bewegingen betekent automatisch een daling van de waarde van de Risk Control 
portefeuille. Een stijging van de verplichtingen door rentebewegingen betekent 
automatisch een stijging van de waarde van de Risk Control portefeuille. Er is 
daarom wel sprake van een beleggingsresultaat van de Risk Control portefeuille 
in termen van rendement, maar dat rendement volgt dan volledig het rendement 
op de verplichtingen als gevolg van de renteontwikkeling. Indien het afdekken van 
het renterisico tegenover de verplichtingen perfect (100%) gebeurt, zou het ren-
dement op de Risk Control portefeuille gelijk zijn aan de omvang van de verande-
ring van de verplichtingen en het saldo van die twee dus 0% zijn. Dit was in 2010 
niet geheel het geval: in 2010 was het renterisico een groot deel van het jaar, tot 
september, wel volledig afgedekt tegen de verplichtingen. Dat pakte in dit geval 
gunstig uit, omdat de rente over deze periode in 2010 gemiddeld gedaald was en 
de positieve waardeverandering van de verplichtingen (dat wil zeggen dat het 
Pensioenfonds over meer geld diende te beschikken om aan de pensioenverplich-
tingen te voldoen) volledig gecompenseerd werd door een even grote toename van 
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verplichtingen worden berekend. Voor de MV portefeuille gold een streven van 
1,3% bovenop de yield (rente van de verplichtingen). Voor de HV portefeuille was 
de doelstelling om 2,8% bovenop de yield op te brengen. Een vermogensbeheer-
der verslaat de doelstelling als het resultaat over een langere periode meer is 
dan yield plus de nagestreefde extra opbrengst van 1,3% of 2,8%. 

Medium volatility (Mv) portefeuille 
De beleggingen in de MV portefeuille waren breed gespreid en betroffen alterna-
tieve beleggingsvormen zoals market-neutral en multi-strategy Hedge Funds met 
een lage correlatie met aandelen- en vastrentende indices. Het doel van de MV 
portefeuille was om over een langere periode 1,3% rendement te halen boven de 
verplichtingen, met een maximum tracking error van 10%. Vanwege de crisis en 
de veronderstelde grote risico’s (groter dan eerder verwacht) van deze beleggin-
gen is besloten om de MV Portefeuille zo snel mogelijk af te bouwen. De rende-
menten zijn daarbij ver achter gebleven bij de projecties.

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER
DOELSTELLING /
RISICO BUDGET

BlackRock RC 0% / 2Risk Control portefeuille (65%)

High Volatility (HV) portefeuille (40%)

Medium Volatility (MV) portefeuille (15%) 1,3% / 10

BGI
GMO
BlackRock TR

RMF

Gottex

2,8% / 13

LANGE TERMIJN
1,3% < 4,7%
TRACKING ERROR  

resultaat Mv portefeuille
De MV portefeuille (omvang per 31-12-2010 was 7,2 miljoen euro) heeft vooral te 
kampen gehad met het feit dat door de crisis de markten stil kwamen te liggen. 
De toename van onttrekkingen door beleggers en (daarmee) gedwongen liquida-
ties om gelden vrij te maken, leidt tot op de dag van vandaag tot zeer lage prijzen. 
Het in de portefeuille opgenomen Gottex ABI fund, leed een fors verlies. Ook het 
Gottex MN plus leed verlies, waardoor het resultaat op de MV portefeuille over 
2010 op -26,42% uitkomt. De doelstelling van 5,2% werd vanzelfsprekend niet 

gehele beleggingsportefeuille is belegd in de Risk Control portefeuille, het resul-
taat op de beleggingen in de Risk Control portefeuille circa 13,5%. Gemiddeld is 
namelijk 64% van de beleggingen in de RC-portefeuille belegd en de gemiddelde 
dekkingsgraad was 87% (op basis van de nieuwe AG tafel aan het begin van het 
jaar zoals verwerkt in de actuariële analyse), zodat het rendement van de RC-
portefeuille tov de verplichtingen dan 64% x 24,19% x 87% = 13,5% is.
De verplichtingen als gevolg van rentebewegingen gingen met 13% omhoog omdat 
er per saldo sprake was van een daling van de gemiddelde rekenrente in 2010.
Het verschil, 0,5%, is positief (en bevat het “extra” rendement dat de verminderde 
rentehedge gegenereerd heeft) en had een positief effect op de dekkingsgraad 
ultimo 2010.

return portefeuille (hv en Mv)
Naast de Risk Control portefeuille is er ook een offensieve component: de Return 
portefeuille. Deze Return portefeuille heeft tot doel om binnen een bepaald risi-
cokader op de lange termijn met een deel van de beleggingen een extra rende-
ment ten opzichte van de nominale verplichtingen te realiseren. Met dat extra 
rendement kan met name een eventuele toeslag gefinancierd worden. De Return 
portefeuille is gesplitst in twee delen: het grootste deel heeft een hoog risicobud-
get (de High Volatility (HV) Return portefeuille) en een klein deel heeft een me-
dium risicobudget (de Medium Volatility (MV) Return portefeuille). In beide Return 
portefeuilles (HV en MV) wordt de allocatie naar beleggingscategorieën gedaan 
door de vermogensbeheerders zelf. De MV Return Portefeuille wordt overigens 
sinds 2008 zo snel mogelijk afgebouwd, omdat de risico’s bij deze beleggingen te 
groot werden geacht. Daarnaast paste dit in het beleid om de Risk Control porte-
feuille op te hogen van 45% naar 65% van het te beleggen vermogen. De MV 
Return Portefeuille bedraagt nu nog maar minder dan 1% van het belegd 
vermogen.

De vermogensbeheerders hebben een mandaat toegewezen gekregen met een 
maximum toegestane volatiliteit (risico) en een rendementsdoelstelling over een 
langere termijn (minimaal drie jaar). 

extra rendement (Mv en hv)
Doel van de opbouw van de MV- en HV portefeuille is het genereren van extra 
rendement boven het renteniveau (de zogenaamde “yield”) waarmee de 
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PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER
DOELSTELLING /
RISICO BUDGET

BlackRock RC 0% / 2Risk Control portefeuille (65%)

High Volatility (HV) portefeuille (40%)

Medium Volatility (MV) portefeuille (15%) 1,3% / 10

BGI
GMO
BlackRock TR

RMF

Gottex

2,8% / 13

LANGE TERMIJN
1,3% < 4,7%
TRACKING ERROR  

resultaat hv portefeuille
Met een resultaat van 11.31% heeft de HV portefeuille de benchmark van 6,70% in 
het jaar 2010 ruim gehaald. De HV portefeuille heeft een tracking error (TE) van 
13%), deze is iets lager dan de TE van een index voor wereldwijde aandelen (bij-
voorbeeld MSCI World). Met andere woorden het te nemen risico is kleiner dan 
het risico van een portefeuille belegd in de wereldwijde aandelenindex MSCI. Het 
rendement bleef achter bij de MSCI World (+ 20%), maar sinds de start van de HV 
portefeuille (4 jaar geleden) doet de portefeuille het wel beter dan de MSCI World. 
Over 2010 zijn de HV-beheerders gezamenlijk onder de voorgeschreven TE van 13 
gebleven. 

Meerjaarse rendementen hv portefeuille:
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gehaald. In de tabel zijn de resultaten over de laatste 4 jaar weergegeven. De 
portefeuille is in 2010 verder afgebouwd en beslaat overigens nog maar minder 
dan 1% van het belegd vermogen van het fonds.

Meerjaarse rendementen Mv portefeuille:
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high volatility (hv) portefeuille 
De HV portefeuille (omvang per 31-12-2010 was 406 miljoen euro) betreft overwe-
gend beleggingen met een hogere liquiditeit en volatiliteit, zoals aandelen, be-
drijfsobligaties, onroerend goed en commodities. In 2010 is het gewicht van de 
beleggingen in dollar-instrumenten een stuk zwaarder geworden (van 53 naar 
67%). Dit komt enerzijds door het toewijzen van een groter deel van de HV porte-
feuille aan een Amerikaanse vermogensbeheerder, die op zijn beurt weer veel 
belegt in (hoog kwaliteit) Amerikaanse (USA) aandelen en anderzijds omdat deze 
aandelen het ook goed gedaan hebben, dat willen zeggen sterk in waarde zijn 
gestegen. Het doel van de HV portefeuille is om mede met behulp van diversifica-
tie door verschillende beleggingsstijlen van de diverse beheerders over een lan-
gere periode (minimaal twee tot drie jaar) 2,8% rendement te halen boven de op 
pagina 20 genoemde yield met een maximum tracking error van 13%.
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Mutatie dekkingsgraad als gevolg van 2 reguliere externe marktfactoren
Er zijn 2 reguliere (jaarlijks terugkerende) externe marktfactoren die van grote 
invloed zijn op de dekkingsgraad, A) de rentetermijnstructuur (rekenrente) en B) 
de koers- en rendementsontwikkelingen van de beleggingen: 

A)  De verplichtingen van het Pensioenfonds richting deelnemers betreffen in 
principe de te verrichten pensioenuitkeringen. De daarvoor benodigde voor-
ziening, waar het toezichtkader zich op richt, wordt berekend met behulp van 
de (gemiddelde) rekenrente. Als deze stijgt, daalt de vereiste voorziening en 
heeft dit een positief effect op de dekkingsgraad. Als deze daalt, stijgt de 
vereiste voorziening en heeft dit een negatief effect op de dekkingsgraad. 

B)  Als het rendement op de beleggingen positief is, dan heeft dit eveneens een 
positief effect op de dekkingsgraad. Als het rendement echter negatief is, dan 
heeft dit vanzelfsprekend een negatief effect op de dekkingsgraad. 

Beide marktfactoren kunnen dus ook tegengestelde effecten hebben: de rente 
kan stijgen waardoor de dekkingsgraad stijgt, maar als het rendement op de 
beleggingen tegelijkertijd negatief is, daalt de dekkingsgraad als gevolg daarvan. 
Het saldo van deze effecten als gevolg van de externe marktfactoren kan dus 
positief of negatief zijn. Voor 2010 waren de resultaten als volgt:

Rendement beleggingen  17,60%
Rendement verplichtingen (= waardeverandering  
van de verplichtingen als gevolg van de wijziging  
van de gemiddelde rekenrente + het “oprenten”  
van de verplichtingen over 2010) - 13,0%
 
Het positieve rendement op de beleggingen heeft bijgedragen aan de verbetering 
van de financiële positie van het Pensioenfonds. Als gevolg van de gedaalde rente 
zijn de verplichtingen echter gestegen met 13,0% (exclusief opbouw nieuwe 
rechten). Deze stijging van de verplichtingen draagt negatief bij aan de dekkings-
graad. 

resultaat versus doelstelling(en) beleggingsbeleid 
De doelstelling van de Returnportefeuille was om over een langere periode een 
extra rendement van 2,8% te behalen ten opzichte van de yield, met een gemaxi-
meerde tracking error. Door het goede resultaat van de HV portefeuille is deze 
doelstelling in 2010 gehaald.

Totaalrendement op alle beleggingen voor rekening van het 
Pensioenfonds
Het totaalrendement op alle beleggingen samen over 2010 was 17,60%. 

Overzicht meerjarig rendement op alle beleggingen voor rekening van het 
Pensioenfonds:

2010 2009 2008 2007 2006 2005

Be leg gings rende ment 
in %

17,60 3,17 - 2,36 - 3,41 8,99 17,00
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kruiseffecten tussen de diverse componenten en droegen bij aan een lichte 
daling van de dekkingsgraad.

Per saldo daalde de dekkingsgraad uiteindelijk met 0,5%.

(externe) rapportage en Beleggingscommissie
De beleggingsrapportage is in 2010 verder uitgebreid met de MSCI World bench-
mark in de HV portefeuille, zodat naast de absolute performance ten opzicht van 
de fondsbenchmark, ook de relatieve performance beoordeeld kan worden van de 
betrokken vermogensbeheerders. De Beleggingscommissie hanteert een aantal 
maandrapportages die het Bestuur van het Pensioenfonds in staat stellen om de 
doelstellingen van het beleggingsbeleid te toetsen en ook een aantal kwartaalrap-
portages, waaronder een geïntegreerde rapportage van Mercer. De rapportages 
maken het onder andere mogelijk om het Bestuur te adviseren over de invulling 
en/of de hoogte van de afdekking van het renterisico en het risicobudget. 

Het voornaamste doel van de Beleggingscommissie is om het beleggingsbeleid, 
dat door het Bestuur is vastgesteld, adequaat te volgen en daarover te adviseren. 
De Beleggingscommissie komt minimaal vier maal per jaar bijeen. De 
Beleggingscommissie bestond per 1 januari 2010 uit de volgende leden:

Naast het rendement op de beleggingen en het rendement op de verplichtingen, 
zijn er ook nog andere elementen die het verloop van de dekkingsgraad bepalen. 
Deze elementen zijn de volgende:
-  de ontvangen premie versus de benodigde toevoeging aan de verplichtingen 

voor pensioenopbouw in het jaar;
-  de uitbetaalde pensioenuitkeringen;
-  de verleende toeslagen;
-   overgang naar de AG Prognosetafel 2010-2060 als gevolg van de toegenomen 

levensverwachting;
-  overige oorzaken.
 
Het verloop van de dekkingsgraad is als volgt toe te rekenen aan de verschillende 
componenten:
 
Dekkingsgraad per 31 december 2009: 93,0%
Ontvangen premie versus pensioenopbouw: 2,8%
Pensioenuitkeringen: -/- 0,2%
Verleende toeslagen: 0,0%
Wijziging RTS, gevolgen TV -/- 10,0%
Beleggingsresultaat:  14,2%
Overgang naar de AG Prognosetafel 2010-2060:  -/- 6,2%
Overige oorzaken: -/- 1,1%
Dekkingsgraad per 31 december 2010: 92,5%

-  De ontvangen premie van € 46,1 miljoen droeg samen met de in december 
2010 van de werkgever ontvangen € 10 miljoen en de herstelpremie van  
€ 6,5 miljoen , na aftrek van de benodigde toevoeging aan de verplichtingen 
voor de pensioenopbouw in 2010, bij aan een groei van de dekkingsgraad.

-  Omdat de dekkingsgraad gedurende het jaar lager was dan 100%, droegen de 
betaalde pensioenuitkeringen bij aan een daling van de dekkingsgraad.

-  Omdat er geen toeslagen zijn verleend in 2010 was het effect hiervan nihil.
-  Het beleggingsrendement was hoger dan het “rendement” op de verplichtin-

gen en droeg dan ook bij aan een stijging van de dekkingsgraad.
-  De overgang naar de AG Prognosetafel 2010-2060 leidde tot een stijging van 

de technische voorzieningen en dus een daling van de dekkingsgraad.
-  Overige oorzaken hebben betrekking op diverse mutaties en zogenaamde 
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rol functie

Prof. Dr. Rob Bauer Voorzitter Hoogleraar Financiële Economie, Universiteit Maastricht (Directeur Nethspar Academy)

Drs. Geraldine Leegwater RBA Lid Hoofd Beleggingen ABN-AMRO Pensioenfonds

Prof. Dr. Willem Verschoor Lid Hoogleraar Financiële Economie, Universiteit Rotterdam

Drs. Hans Blom Lid Voorzitter van het Bestuur en Director Compensation, Benefits & Reporting bij Atos Origin

Jean François Gavanou Lid Group Vice President Pensions and Insurance bij Atos Origin

Drs. Hans van der Horst Lid Bestuurslid

Quirijn Ligtenstein Secretaris Directeur Pensioenfonds Atos Origin ad interim

Vertegenwoordiger van Mercer afdeling Investment 
Consulting

Adviseur

In de loop van 2010 is afscheid genomen van bovengenoemde externe beleggings-
commissieleden en de ad interim directeur. Voor de Beleggingscommissie worden 
2 nieuwe externe leden aangezocht. In 2010 is er ook een Uitvoerende 
Beleggings commissie (UBC) ingesteld die bijna tweewekelijks vergadert en de 
monitoring drastisch geïntensiveerd heeft. In de UBC zal ook 1 van de 2 externe 
Beleggingscommissieleden zitting nemen. De Uitvoerende beleggingscommissie 
bestond per 31-12-2010 uit de volgende leden:

rol andere functies

Drs. Pieter van Noort Voorzitter Vice-voorzitter van het Bestuur en Director Group Pensions bij Atos Origin

Drs. Hans van der Horst Lid Bestuurslid

Gé Overdevest Secretaris Directeur Pensioenfonds Atos Origin 

Vertegenwoordiger van Mercer afdeling Investment 
Consulting

Adviseur
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Kwalitatief goede bedrijfsobligaties en emerging markets obligaties leverden 
rendementen vergelijkbaar met die van aandelen. Ook staatsobligaties kenden 
positieve rendementen als gevolg van het rentebeleid van centrale banken en lage 
(verwachte) inflatie. 

RENTE 2009
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Na het herstel van 2009 heeft het herstel zich in 2010 verder voortgezet, zij het 
minder spectaculair. Kanttekening daarbij is dat de waarderingen van de meer 
risicovolle beleggingen minder ruimte boden dan in 2009. Een klimaat van ge-
matigde economische groei, lage rentes en lage inflaties en gunstige waarderin-
gen biedt ruimte voor gestaag stijgende koersen van aandelen en bedrijfs-

hoofdsTuK 3: onTwIKKelIngen BeleggIngen In de 
BesChIKBare PreMIeregelIngen

algemene ontwikkelingen 

In 2010 kenden bijna alle beleggingscategorieën positieve rendementen, alleen 
Japan schreef weer rode cijfers. De combinatie van herstel na een economische 
recessie en een financieel stelsel dat weer langzaam leek op te staan zorgden nog 
wel voor volatiele markten, maar een positief eindresultaat. Met name de aande-
lenfondsen namen sterk in waarde toe. 

Een gecoördineerd beleid waarin uitzonderlijke maatregelen werden genomen om 
het financiële stelsel te ondersteunen en de economie te stimuleren zorgden ook 
in 2010 voor beperkt economisch herstel. Vanaf het najaar begon de wereldwijde 
economie te herstellen van alle onrust in de eerste maanden van 2010, en de 
tekenen daarvan werden in de tweede helft van het jaar meer en meer zichtbaar. 

Aandelenmarkten wereldwijd herstelden met ongeveer 20% in 2010. 

MSCI WORLD GROSS 2010 (EURO)
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Het Oriflex Liquiditeitenfonds kende een matig jaar: het behaalde een laag rende-
ment van 0,5% terwijl de benchmark 0,6% scoorde. Ook hier zorgt de crisis en het 
als gevolg daarvan door de Centrale Banken gevoerde rentebeleid er voor dat er 
nauwelijks rendement valt te halen op liquiditeiten. Het fonds ontving ook in 2010 
weer een grote instroom van nieuwe gelden. Op lange termijn blijft het fonds 
vooralsnog sterk achter bij de benchmark. De benchmark is in dit geval echter de 
3-maands depositorente, die nooit negatief kan zijn, terwijl het rendement op 
deposito’s tussendoor, bij de werkelijke beleggingen, door koersontwikkelingen 
wel eens negatief kan zijn.

oriflex aandelenfonds europa (1% van het totaal)

2010 3-jaars rendement

Fonds 13,4% 0,5%

Benchmark 9,9% -4,1%

Het Europa fonds deed het na het goede herstel in 2009 wederom goed met een 
rendement van 13,4%. Daarmee is het effect van het dramatische jaar 2008 al 
weer enigszins geneutraliseerd. En evenals als in 2008 en 2009 deed het Fonds 
het in 2010 fors beter dan de benchmark (die 9,9% rendeerde). Zowel sectoral-
locatie als aandelenselectie droegen bij aan het positieve resultaat. Ook op lange 
termijn doet het fonds het een stuk beter dan de benchmark, het 3 jaarsrende-
ment is al weer positief, ondanks het feit dat het zeer slechte jaar 2008 daar ook 
in verwerkt zit.

oriflex aandelenfonds amerika (0,3% van het totaal)

2010 3-jaars rendement

Fonds 9,7% -7,9%

Benchmark 13,2% -3,8%

Het Aandelenfonds Amerika behaalde weliswaar een degelijk rendement van 
9,7% maar bleef daarmee wederom achter bij de benchmark die met ruim 13% 
steeg. Ook op lange termijn blijft het fonds nog achter bij de benchmark, waarbij 

obligaties. De onzekerheid over de inflatie en de financiering van enkele landen 
blijft echter groot. 

Het hele BP-kapitaal in ogenschouw nemend (€ 267,7 miljoen) heeft de vermo-
gensbeheerder het in 2010 redelijk gedaan; overall gezien werd de benchmark 
echter niet verslagen. Op de wat langere termijn (3 jaar) werd voor de hele BP 
portefeuille de benchmark wel verslagen. Dit komt hoofdzakelijk omdat in de 
grootste fondsen (het Wereldwijd- en het Obligatiefonds, waarin in totaal  
€ 205 miljoen van de € 267,7 miljoen zit), de benchmark werd verslagen. Per 
fonds bezien is daarentegen de conclusie op de langere termijn minder positief;  
4 fondsen presteerden slechter dan de benchmark, 3 deden het beter. 

ontwikkelingen per beleggingsfonds

oriflex obligatiefonds (42,1% van het totaal)

2010 3-jaars rendement

Fonds 1,5% 5,0%

Benchmark 1,2% 4,8%

Het obligatiefonds kende een teleurstellend jaar: het rendement was slechts 
1,5%, maar het fonds presteerde wel beter dan de benchmark (1,2%). Door de 
economische crisis en daarna de schuldencrisis in Europa zijn de renteniveau’s in 
2010 tot een dieptepunt gedaald, waardoor er bij (her)investeringen slechts een 
beperkt resultaat behaald kan worden.
Op de middellange termijn gezien rendeert het fonds nog goed (5% per jaar) en 
blijft het ook iets beter presteren dan de benchmark.

oriflex liquiditeitenfonds (21% van het totaal)

2010 3-jaars rendement

Fonds 0,5% 1,7%

Benchmark 0,6% 2,4%
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oriflex aandelenfonds wereldwijd (34,6% van het totaal)

2010 3-jaars rendement

Fonds 13,0% -3,0%

Benchmark 13,1% -3,8%

Vanaf het begin van het jaar begon de wereldwijde economie te herstellen en de 
tekenen daarvan werden in de beurskoersen al direct zichtbaar. In het 2e en 3e 
kwartaal vlakte die stijging af en bleven de koersen een aantal maanden bijna 
stabiel, al was de trend dalend. In het 4e kwartaal trokken de koersen weer sterk 
aan en konden er positieve resultaten geschreven worden, die overigens vooral uit 
de rendementen in Europa en de Emerging markets behaald werden. 

Het Aandelenfonds Wereldwijd steeg in 2010 met 13% en deed het daarmee ietsje 
slechter dan de benchmark die 13,1% rendeerde. Het Aandelenfonds Wereldwijd 
belegt in dezelfde fondsen als de overige Oriflex Aandelenfondsen.

overzicht resultaten oriflex BP beleggingsfondsen
In onderstaande tabel worden nogmaals de resultaten getoond met de bijbeho-
rende benchmark van de beleggingsfondsen in 2010. De resultaten zeggen iets 
over de kwaliteit van de vermogensbeheerder en of de vermogensbeheerder in 
staat is om aan zijn mandaat te voldoen. De vermogensbeheerder is in 2010 
geëvalueerd en wordt in 2011 wederom geëvalueerd. Het wisselende beeld geeft 
aanleiding om deze evaluatie in 2011 uitgebreider te doen.

Beleggingsfonds resultaat

1 jaars benchmark 3-jaars benchmark

Wereldwijd 13,0% 13,1% -3,0% -3,8%

Europa 13,4% 9,9% 0,5% -4,1%

Amerika 9,7% 13,2% -7,9% -3,8%

Japan -0,1% -1,0% -18,1% -15,8%

het verschil significant mag worden genoemd. Gelukkig maakt het fonds maar 
een klein gedeelte uit van het totale BP kapitaal, maar voor diegenen die een hoog 
percentage van hun kapitaal in het Amerikafonds beleggen, is het vanzelfspre-
kend teleurstellend dat de prestaties zo achterblijven bij de benchmark.

oriflex aandelenfonds Japan (0,04% van het totaal)

2010 3-jaars rendement

Fonds -0,1% -18,1%

Benchmark -1,0% -15,8%

Japan behoorde in 2008 tot een van de sterkste dalers. In 2009 was het herstel 
slechts matig waarmee Japan tot een van de minst presterende landen behoorde. 
Ook in 2010 deed Japan het heel matig. Het fonds rendeerde negatief, al was de 
daling slechts 0,1%. De benchmark deed het nog slechter met -1,0%. Op lange 
termijn blijft het fonds echter achter bij de benchmark en is het totaal resultaat 
ronduit teleurstellend. Het is ook zeer de vraag of herstel en positieve cijfers in 
2011 mogelijk zullen zijn, gezien de kerncentraleramp die heeft plaatsgevonden.

oriflex aandelenfonds emerging Markets (1% van het totaal)

2010 3-jaars rendement

Fonds 29,9% 1,4%

Benchmark 27,7% 2,8%

Waren de Aziatische aandelenmarkten in 2008 de slechtst presterende markten, 
in 2009 en 2010 behoorden zij tot de best renderende markten. Het Aandelenfonds 
Emerging Markets dat uitsluitend in de Aziatische markten belegt en daarom 
beter Azië-fonds zou kunnen heten, kende een rendement van bijna 30% en deed 
het daarmee niet alleen in absolute zin maar ook in relatieve zin uitstekend: ruim 
2% hoger dan de benchmark. Het fonds was wederom het best renderende fonds 
van alle BP fondsen. Zowel landenallocatie (China en India) als sectorallocatie en 
aandelenselectie leverden een positieve bijdrage aan het resultaat. Op lange 
termijn blijft het fonds echter nog steeds achter bij de benchmark; het fonds haalt 
hier maar de helft van wat de benchmark heeft bereikt.
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resultaat Beleggingsprofiel life Cycle
Het resultaat van de deelnemer in Beleggingsprofiel Life Cycle wordt beïnvloed 
door de maandelijkse storting (a), het inkomen (b), de rebalancing op of om-
streeks 30 september (c) zijn/haar leeftijd en, (d) in welk leeftijdscohort hij/zij zit. 
Het resultaat op je beleggingen BP loopt dus niet 1 op 1 gelijk met het rendement 
dat de beleggingsfondsen hebben gemaakt. Je ‘breekt’ gedurende het jaar in op 
het rendement:

(a)  door iedere maand voor een (bijna) vast bedrag participaties aan te kopen in 
een beleggingsfonds is vergelijking met het jaarrendement van dat beleg-
gingsfonds niet mogelijk. Aangezien de waarde van de participaties op en 
neer gaat wordt het rendement bepaald door het moment van aanschaf. 

(b)  Indien de BP-inkomensgrens tijdelijk wordt gepasseerd, bijvoorbeeld door het 
(laten) uitbetalen van overuren, dan wordt er een bedrag gestort midden in 
een jaar. 

(c)  Ieder jaar wordt op of omstreeks 30 september de verhouding 
aandelen:obligaties teruggebracht naar de verhouding die volgens de Life 
Cycle tabel hoort bij de leeftijd van de deelnemer. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat als de aandelen goed hebben gerendeerd, de verhouding is verschoven 
naar méér aandelen en er bij rebalancing aandelen worden verkocht en 
obligaties worden gekocht. Met andere woorden: aandelenrendement wordt 
(deels) verzilverd. Andersom geldt dat er meer aandelen worden gekocht in 
een periode waarin de aandelenkoersen relatief laag staan.

(d)  De beschikbare premiestaffel kent leeftijdscohorten van 5 jaar. Aan het einde 
van een cohort gaat de premie omhoog. Een hogere storting heeft invloed op 
het rendement. 

Beleggingsfonds resultaat

1 jaars benchmark 3-jaars benchmark

Emerging Markets 29,9% 27,7% 1,4% 2,8%

Obligaties 1,5% 1,2% 5,0% 4,8%

Liquiditeiten  0,5% 0,6% 1,7% 2,4%

In de tabel hieronder wordt de waarde en het gewicht van de beleggingsfondsen in 
het totaal van het belegd vermogen in Oriflex BP getoond. Het belegd vermogen is 
afgerond € 268 miljoen. Het aandelenfonds Wereldwijd en het Obligatiefonds 
vertegenwoordigen ongeveer 77% van het belegd vermogen (circa € 205 miljoen). 
De reden hiervoor is dat deze twee beleggingsfondsen de kern vormen van het 
Beleggingsprofiel Life Cycle. Meer dan 98% van de deelnemers heeft gekozen 
voor het Beleggingsprofiel Life Cycle.

de waarde en het gewicht en van de verschillende beleggingsfondsen ten  
opzichte van het totaal belegd vermogen in BP:

Beleggingsfonds waarde (€) % totaal

Wereldwijd 92.429.247 34,6%

Europa 2.689.990 1%

Amerika 949.390 0,3%

Japan 132.603 0,04%

Emerging Markets 2.583.195 1%

Obligaties 112.642.778 42,1%

Liquiditeiten 56.262.647 21%
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Performancevergoeding
Met de vermogensbeheerder BlackRock is overeengekomen dat BlackRock een 
beloning ontvangt (performancevergoeding) als de beleggingen het beter doen 
dan de vooraf afgesproken benchmark. BlackRock krijgt dan een percentage van 
het voordeel. De beloning wordt verrekend met de Net Asset Value (NAV, het 
totaal aan vermogen) van het betreffende beleggingsfonds.

switchkosten
Aan een wijziging van de beleggingsmethodiek (van Life Cycle naar Self Select en 
vice versa) zijn administratiekosten verbonden. Dit is een standaardbedrag van  
€ 27, dat direct bij de deelnemers zelf in rekening wordt gebracht. 

Transactiekosten
Ook zijn er transactiekosten verbonden aan mutaties door stortingen en onttrek-
kingen, rebalance-transacties en zelf gekozen veranderingen (bij Self Select) met 
betrekking tot de beleggingsfondsen waarin belegd wordt. Deze kosten dekken de 
toe- en uittredingskosten voor het aan- of verkopen van aandelen, obligaties of 
liquiditeiten De hoogte van de kosten is afhankelijk van het beleggingsfonds, zie 
onderstaande tabel. Ook deze kosten worden direct bij de deelnemers zelf in 
rekening gebracht. 

Tarieven toe- en uittreding (transactiekosten)

Beleggingsfonds: Toetreding: uittreding:

Oriflex Wereldwijd 0,45% 0,45%

Oriflex Europa 0,35% 0,30%

Oriflex Amerika 0,25% 0,25%

Oriflex Japan 0,35% 0,35%

Oriflex Emerging Markets 0,80% 0,95%

Oriflex Obligatiefonds 0,10% 0,05%

Oriflex Liquiditeiten 0,05% 0,05%

Iedere deelnemer ontvangt ieder kwartaal een overzicht van zijn/haar behaalde 
rendement over het afgelopen kwartaal. Dit rendement is dus niet zomaar te 
vergelijken met het rendement van de bovengenoemde beleggingsfondsen. 

Kosten
Een van de belangrijkste onderwerpen bij de uitvoering van een beschikbare 
premieregeling zijn de kosten verbonden aan het beleggen. Eén van de uitgangs-
punten van het Pensioenfonds is om de kosten van het beheer van de beleggings-
fondsen zo laag mogelijk te houden. Er zijn natuurlijk meer voorwaarden, zoals 
een optimale verhouding tussen risico en rendement, maar wel tegen zo laag 
mogelijke beheerkosten. Deze kosten gaan namelijk direct ten koste van het 
rendement van het beleggingsfonds. 
De kosten voor het opzetten en in stand houden van een beleggingsfonds, zoals 
leges, notariële kosten en wettelijke kosten zijn voor rekening van het 
Pensioenfonds Atos Origin. Voor rekening van de deelnemer zijn de beheerver-
goeding, performancevergoeding, switchkosten en transactiekosten. 

Beheervergoeding
De vermogensbeheerder BlackRock beheert de beleggingsfondsen. De hoogte is 
afhankelijk van het beleggingsfonds en varieert zoals vermeld in onderstaande 
tabel.

vaste jaarlijkse beheervergoeding per beleggingsfonds

Beleggingsfonds: vergoeding:

Oriflex Wereldwijd 0,200%

Oriflex Europa 0,300%

Oriflex Amerika 0,300%

Oriflex Japan 0,300%

Oriflex Emerging Markets 0,300%

Oriflex Obligatiefonds 0,115%

Oriflex Liquiditeiten 0,125%
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deelnemer bewuste keuzes maakt. Het fonds wijst de deelnemers hierop en 
verstrekt informatie, maar de deelnemer moet zelf de beslissing nemen.

Pensioenknip
Vanwege de economische crisis is een tijdelijke ‘beleggingsknip’ ingevoerd voor 
beschikbare premieregelingen. Dit is een regeling voor mensen die getroffen zijn 
of worden door de lage stand van de rente en/of de gedaalde beurskoersen. Dit is 
van invloed op hun pensioenkapitaal en het pensioen dat zij daarmee kunnen 
inkopen. De regeling houdt in dat het kapitaal (minimaal €10.000) op de pensioen-
datum wordt gesplitst in een deel waarmee zij eerst een tijdelijke uitkering aan-
kopen en een deel waarmee zij later een levenslange uitkering aankopen. 
Voorwaarde is dat het kapitaal nog niet is aangewend voor aankoop van een 
levens lange uitkering. De aankoop van de levenslange uitkering kan maximaal vijf 
jaar worden uitgesteld. In die periode moet de pensioengerechtigde zijn levens-
lange pensioen aankopen. Zo kunnen deze gepensioneerden niet alleen profiteren 
van mogelijk stijgende beurskoersen, maar ook van een mogelijk stijgende rente. 
Er is echter wel een risico dat tussentijds andere factoren wijzigen (zoals de 
levensverwachting) en het pensioen daardoor weer lager wordt.
De mogelijkheid van de pensioenknip is niet beperkt tot het ouderdomspensioen, 
het geldt ook voor nabestaanden in geval van overlijden voor pensionering van de 
(gewezen) deelnemer en voor ex-partners met een geconverteerd pensioenrecht. 
Een eventueel partner- of wezenpensioen ‘volgt’ de voor het ouderdomspensioen 
gemaakte keuze.
 
Pensioenregister
In de Pensioenwet is bepaald dat de pensioenuitvoerders een pensioenregister 
inrichten. Het register maakt de Nederlandse pensioenregelingen via internet 
toegankelijk. Iedere Nederlander tussen de 15 en 65 jaar met een burgerservice-
nummer en een DigiD kan nu inloggen en een overzicht opvragen van zijn of haar 
opgebouwde pensioenrechten en AOW. Zo is duidelijk hoe hoog de totale oude-
dagsvoorziening is, bij welke pensioenuitvoerder het pensioen is opgebouwd en 
waar hij/zij terecht kan voor meer informatie. Op 7 mei 2008 is de Stichting 
Pensioenregister opgericht, een samenwerkingsverband van de pensioenkoepels, 
verzekeraars en Sociale Verzekeringsbank. De stichting begeleidde de 

hoofdsTuK 4: PensIoenBeleId

oriflex Ml en BP
In de reguliere pensioenregelingen van de werkgever Atos Origin in Nederland 
(Oriflex ML en Oriflex BP) hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan. 
Wel zijn er een aantal bepalingen aangepast omdat DNB dit vereiste of omdat er 
foutjes in stonden of omissies waren geconstateerd. In de uitvoering van de 
Oriflex BP regeling was er een wijziging met betrekking tot het renteniveau 
waartegen pensioen met BP kapitaal wordt ingekocht. Werd voorheen dit niveau 
1 keer per jaar vastgesteld (op het niveau per 30 september van het jaar daar-
voor), nu wordt er meer aangesloten op de FTK systematiek en maandelijks de 
rentefactor bepaalt waarmee de pensioenaanspraken berekend worden. De 
maandelijkse rentefactor wordt nu gebaseerd op het gemiddelde van de afgelo-
pen 12 maanden.

Zorgplicht
Volgens de Pensioenwet heeft het Pensioenfonds de zorgplicht bij individuele 
pensioenopbouw op beleggingsbasis, met als doel de (gewezen) deelnemer te 
wijzen op de gevolgen van de door een deelnemer genomen beleggingsbeslissing. 
Kort gezegd moeten beleggingsrisico’s worden beheerst met het oog op de nade-
rende pensioendatum. Deze zorgplicht is ook van toepassing op het beleggings-
profiel Self Select, waarmee je zelf bepaalt op welk moment je veel of weinig 
beleggingsrisico neemt en omvat onder meer het inwinnen en vastleggen van een 
risicoprofiel. Het Pensioenbureau heeft de betreffende deelnemers in 2009 een 
brief gestuurd waarin hen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen voor de 
bepaling van hun risicoprofiel. In 2010 zijn de keuzes geëvalueerd, beoordeeld en 
teruggekoppeld en is ook het profielformulier verder verbeterd, met meer vragen 
en meer mogelijke profielen als uitkomst. Dit nieuwe formulier is eind 2010 weer 
aan alle Self select beleggers toegestuurd teneinde in het kader van bovenge-
noemde zorgplicht te bepalen welk profiel men nu precies heeft en of de daad-
werkelijke beleggingen daar ook op aansluiten.

Tot de zorgplicht behoort ook het tijdig wijzen op de keuzemogelijkheden tussen 
Ouderdomspensioen (OP) en Nabestaandenpensioen (NP). Omdat voor deelne-
mers het NP een risicoverzekering is, is het belangrijk dat bij overgang van deel-
nemer naar gewezen deelnemer of van deelnemer naar gepensioneerde de 
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waardeoverdrachten
De mogelijkheid tot waardeoverdracht, dat wil zeggen het overhevelen van de 
opgebouwde pensioenaanspraken naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe 
werkgever, is bij een dekkingsgraad lager dan 100% niet toegestaan om een bena-
deling van ‘de achterblijvers’ in het Pensioenfonds te voorkomen. Het Pensioen-
fonds is namelijk verplicht om bij een waardeoverdracht 100% van de aanspraak 
over te dragen. En indien er geen 100% van de aanspraak aan vermogen is, gaat dit 
ten koste van ‘de achterblijvers’. Het Pensioenfonds mag in dat geval niet meewer-
ken aan een verzoek tot individuele waardeoverdracht. Dat kan een belemmering 
vormen voor werknemers die van baan wisselen en hun pensioenaanspraken 
graag willen meenemen. Ter volledigheid: de kapitalen in de BP-regeling mogen 
wel overgedragen worden. Ook deze zijn echter gedaald en dit kan bij een eventu-
ele waardeoverdracht het ‘herstel’ beperken, als met het lagere kapitaal bij de 
nieuwe werkgever bijvoorbeeld een middelloon-aanspraak wordt ingekocht (die 
niet stijgt door marktherstel maar door toeslagverlening). Zodra de dekkingsgraad 
gedurende drie maanden weer meer dan 100% bedraagt, zal dit worden gecom-
municeerd en kunnen verzoeken tot waardeoverdracht alsnog worden gehono-
reerd. Per 15 mei 2011 waren er nog 1.316 gewezen deelnemers die reeds om 
waardeoverdracht hebben verzocht, maar welke nog niet mogen plaatsvinden. 

statuten, uitvoeringsovereenkomst en de aBTn 

statuten
In het boekjaar heeft het Bestuur besloten de statuten te wijzigen, met name om 
ze aan te passen aan de geldende wetgeving cq toezichteisen, alsmede om enige 
onduidelijkheden, omissies en redactionele foutjes te verhelpen. De Deelnemers-
raad is ter zake om advies gevraagd. Één wijziging stond enige tijd ter discussie; 
de formalisatie van de statuten heeft inmiddels bij de notaris plaatsgevonden. 

uitvoeringsovereenkomst
De Uitvoeringsovereenkomst met de werkgever Atos Origin Nederland BV is op 
verzoek van DNB op een tweetal punten aangepast. Deze punten betroffen de 
onafhankelijke positie van het pensioenfonds, welke positie in 2 artikelen volgens 
DNB niet voldoende gewaarborgd was. De Uitvoeringsovereenkomst was al aan-
gepast in het kader van het herstelplan. Door middel van een zogenoemde 
“Herstelovereenkomst” (de met de werkgever gesloten ‘Recovery agreement’) is 

ontwikkeling van het pensioenregister. De pensioensector draagt de kosten zelf. 
Atos Origin werd de opdracht gegund om de ontwikkeling en het beheer van het 
Pensioenregister op zich te nemen. Het register is per 1 januari 2011 van start 
gegaan. Volgens de wet moet het Pensioenfonds elke vijf jaar informatie aan 
gewezen deelnemers verstrekken over hun opgebouwde pensioenaanspraken. Dit 
geldt overigens alleen voor degenen die na 1 januari 2008 slaper zijn geworden én 
de slapers die zich bij de pensioenuitvoerder hebben gemeld met het verzoek om 
hen deze informatie te verstrekken. Dat betekent bijvoorbeeld dat het niet ver-
plicht is om informatie te verstrekken aan slapers die voor 1 januari 2008 slaper 
zijn geworden. Een verzoek via het pensioenregister wordt gezien als een wettelijk 
verzoek om slapers informatie te verstrekken. Het is dan ook bijna onvermijdelijk 
om ook aan degenen die slaper zijn geworden voor 1 januari 2008 informatie te 
verstrekken. Het Pensioenfonds is tijdig aangesloten bij het pensioenregister; 
alleen een kleine, speciale groep, kon niet direct haar gegevens inzien, maar dat 
is in een later stadium ook opgelost.
 
uniform Pensioen overzicht (uPo)
Het is verplicht om een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) tijdig aan de deelne-
mers te versturen. De model-UPO’s voorzien (nog) niet in een hybride-regeling 
zoals Oriflex ML en BP. In verband daarmee is het noodzakelijk twee UPO’s te 
verstrekken: een UPO voor Oriflex ML (een uitkeringsovereenkomst3), en een  
UPO voor Oriflex BP (een premieovereenkomst). Ter verduidelijking wordt de 
deelnemers tevens een samenvatting verstrekt.

De AFM meent dat een pensioenuitvoerder voldoet aan de eis van ‘tijdigheid’ als 
de deelnemer zijn UPO uiterlijk op 30 september ontvangt. De verzending is in de 
praktijk afhankelijk van de doorlooptijden van administratieve processen. Het 
Pensioenfonds heeft alle UPO’s met het overzicht van de per 01-01-2010 opge-
bouwde pensioenaanspraken vóór augustus 2010 verzonden, en heeft daarmee 
ruim aan de norm voldaan. 

3   de Pensioenwet maakt onderscheid tussen een premieovereenkomst en een uitkeringsovereen-
komst. er is een premieovereenkomst indien er sprake is van een beschikbare premieregeling.  
Bij een uitkeringsovereenkomst is er sprake van een middelloon of een eindloonregeling.
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vermogensbeheer ter hand is genomen teneinde de kwaliteit van de beleids-
vorming en het monitoren van het beheer te verbeteren;

-    op de kritische rapportages van de Deelnemersraad en het 
Verantwoordingsorgaan in het jaarverslag 2009 is gereageerd dan wel nog zal 
worden gereageerd met maatregelen dan wel uitleg;

-   het Bestuur aandacht geeft aan de noodzakelijke deskundigheid en het op-
bouwen dan wel onderhouden daarvan; en

-   dat het functioneren van het Bestuur en de individuele leden daarin aandacht 
krijgt door het in 2010 uitvoeren van een daarop gerichte evaluatie.

De Visitatiecommissie beveelt aan of benadrukt: 
-   gezien de financiële en organisatorische situatie van het Fonds, het belang 

van de onafhankelijke positie van het Bestuur. Het evenwicht in de belangen-
afweging en de zorgvuldige communicatie jegens de deelnemers worden 
daarbij door de commissie geaccentueerd;

-   gezien de continuïteitsanalyse, de ambitie van de voorwaardelijke toeslagver-
lening en de verwachte realisatie daarvan meer met elkaar in overeenstem-
ming te brengen en dat in de communicatie met de deelnemers te betrekken;

-   dat de conform het beleid toegepaste risicoreductie het toekomstige rende-
mentspotentiëel en daarmee de toeslagverlening beperkt; 

-   de onafhankelijkheid van de compliance functie nog eens te bezien;
-    het belang voor het Bestuur van een geobjectiveerd en volledig inzicht in de 

klachten;
-   meer toegespitste benchmarks te hanteren voor de controle op en de verant-

woording door de vermogensbeheerders; en
-   dat de mogelijke extra last als gevolg van het langlevenrisico van de recent 

gepubliceerde AG prognose tafels nog in beschouwing dienen te worden 
genomen.

Het Bestuur heeft vervolgens een actieplan opgesteld om de in het visitatierap-
port opgenomen opmerkingen en suggesties van een opvolging te voorzien. Het 
rapport is voorts met het Verantwoordingorgaan (VO) besproken en het actieplan 
is aan het Verantwoordingsorgaan ter beschikking gesteld.

de Uitvoeringsovereenkomst tijdelijk gewijzigd (zie hierboven, Voortgang herstel-
plan). De Herstelovereenkomst schort o.a. de bijstortingsverplichting die voort-
vloeit uit de oorspronkelijke uitvoeringsovereenkomst op tot eind 2013.

aBTn 
In 2010 is een aanvang gemaakt met het actualiseren van de ABTN. Dit proces is 
inmiddels in 2011 afgerond. De nieuwe ABTN is afgestemd met de 
Deelnemersraad en ter beschikking gesteld aan DNB.

goed pensioenfondsbestuur (Pension fund governance)
In 2005 publiceerde de Stichting van de Arbeid (STAR) de “Principes voor goed 
Pensioenfondsbestuur”. Deze principes bieden kaders voor zorgvuldig bestuur, 
intern toezicht, verantwoording, deskundigheid, openheid en communicatie. Maar 
ook andere regels spelen een rol: zo is de Code Tabaksblat van belang voor het 
beleggingsbeleid. Sinds 2007 zijn de Principes voor goed Pensioenfondsbestuur 
van de STAR verankerd in de Pensioenwet. De bedoeling van de principes is dat 
een pensioenfondsbestuur weet waarvoor het verantwoordelijk is en hoe het die 
verantwoordelijkheid moet dragen en moet afleggen. In 2010 is door het 
Pensioenfonds verder invulling aan de principes gegeven door middel van het 
opstellen van een stembeleid en een communicatiebeleid. Voorts zijn het deskun-
digheidsplan, de complianceregeling en de compliancestructuur verbeterd.

Intern Toezicht
Het Bestuur heeft voor de vormgeving van het Interne Toezicht gekozen voor de 
optie om een Visitatiecommissie eens in de drie jaar uit te nodigen om het 
Pensioenfonds te visiteren. In 2010 heeft er een visitatie plaatsgevonden. VC 
Holland heeft de visitatie in de zomer van 2010 afgerond en haar rapportage is 
met het Bestuur besproken.
De visitatiecommissie heeft geconstateerd:
-   dat er met betrekking tot de inrichting en aansturing van het Fonds door het 

recent benoemde Bestuur, na een eerdere periode met vertragingen en 
bestuurs- en directiewisselingen, nu sprake is van een structurele aanpak en 
het Bestuur de implementatie van de vele ontwikkelingen in de wet- en regel-
geving, inclusief de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, inmiddels 
grotendeels heeft uitgevoerd;

-    de herinrichting van de organisatie van het beleggingsbeleid en het 
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In vervolg op deze strategische assetallocatie is nog besloten om de Return porte-
feuille anders in te richten. De mandaten van 3 vermogensbeheerders worden in 
hun huidige vorm gestopt en daartegenover zal het vermogen meer direct in 
afzonderlijke beleggingsfondsen worden belegd. In dat kader worden er nog 
besluiten genomen over de procentuele verdeling over de beleggingscategorieën 
in de Return portefeuille. Dit proces zal medio 2011 worden afgerond. 

Door het achterblijven van herstel van de dekkingsgraad beziet het Bestuur  
momenteel ook of andere maatregelen, zoals een verlaging van de rentehedge 
zodat bij een rentestijging de dekkingsgraad meer kan profiteren, gewenst zijn. 
Daar zitten natuurlijk ook grotere risico’s op onderdekking aan vast.

Een belangrijke (gemiddelde) uitkomst is voorts bijvoorbeeld dat door de toename 
van de gemiddelde leeftijd van de deelnemers en de verwachte gemiddelde rente 
de kostendekkende premie zal oplopen van 21 tot 24 % met een gemiddelde van 
23 %. In de voorgaande ALM studie was de kostendekkende premie nog 19%.  
De dekkingsgraad zal naar verwachting oplopen van 90,0% tot 125% in 2024. 
De cumulatieve indexatierealisering zal in deze periode beperkt blijven tot gemid-
deld slechts 25% van de CPI (afgeleid).

De bovengenoemde uitkomsten zijn niet bevredigend, vooral niet op het gebied 
van de indexatie. Een belangrijke conclusie is bijvoorbeeld dat het streven naar 
volledige toeslagverlening niet zal worden gehaald en het Bestuur de in de regle-
menten opgenomen indexatieambitie niet kan waarmaken. De wet schrijft voor 
dat in dat geval gezorgd moet worden dat de ambitie alsnog gehaald kan worden 
of dat de ambitie verlaagd wordt. De sociale partners, die samen de indexatieam-
bitie bepalen, moeten daarom maatregelen nemen. Voorbeelden daarvan zijn het 
verhogen van de maximale premie, het betalen voor indexatie of het verlagen van 
de ambitie. Ook zou, indien de dekkingsgraad hoog genoeg is, het risicobudget 
verhoogd kunnen worden, wat weer een positieve invloed zou kunnen hebben op 
de gemiddelde opbrengst van de beleggingen en daardoor op de dekkingsgraad. 
Dit zijn natuurlijk geen besluiten die lichtvaardig kunnen worden genomen en 
vereisen overleg met de onderneming en de Deelnemersraad. De sociale partners 
zijn momenteel in overleg over de indexatieambitie. Het Bestuur heeft aangege-
ven dat indien er niet spoedig een besluit wordt genomen, zij de ambitie zal 
verlagen.

de alM studie 
Teneinde een adequaat asset and liability-management (ALM, d.w.z. het managen 
van de beleggingen versus de verplichtingen) te kunnen uitvoeren, moet een 
bestuur regelmatig een ALM studie laten uitvoeren. Het Bestuur heeft in 2010 
haar ALM studie afgerond. De studie is grotendeels uitgevoerd door de adviserend 
actuaris Mercer. 
In de eerste fase van de ALM studie heeft de onderneming aangegeven dat na de 
teruggang in de omvang van het personeelsbestand in 2009, verwacht wordt dat 
deze omvang in de komende jaren gelijk zal blijven en dat het verloop hetzelfde 
patroon zal tonen als in de afgelopen jaren. In een periode van 15 jaar zal de 
gemiddelde leeftijd van de actieven toenemen van 42 jaar tot 44 jaar en de gemid-
delde leeftijd van alle betrokkenen van 44 tot 53 jaar. Naast deze demografische 
aannames wordt in de ALM studie gerekend met een aantal economische 
aannames.
De studie gaat er voorts vanuit dat de kans op onderdekking niet groter mag zijn 
dan 2,5%. Dat is bepalend voor het risicobudget en het risicobudget is weer bepa-
lend voor de verdeling in de Risk Control portefeuille en de Return portefeuille.  
In de berekeningen zijn de afspraken over extra betalingen door de onderneming 
uit het herstelplan (dat loopt tot 2014) meegenomen. 

In de praktijk schommelen economische variabelen zoals inflatie, rente en beleg-
gingsresultaten sterk. Daarom wordt in de studie gewerkt met een duizendtal 
scenario’s. In elk scenario wordt aan elke variabele een bepaalde waarde gegeven 
en elk scenario wordt daarna doorgerekend. Hieruit ontstaan gemiddelde uitkom-
sten met spreidingen daaromheen. Met deze uitkomsten kan het Bestuur zien wat 
er met een bepaalde waarschijnlijkheid gebeurt als men bepaalde beslissingen 
neemt en wat de kans is dat een bepaald resultaat zich zal voordoen. 

Mede obv de ALM studie is de strategische assetallocatie opnieuw uitgewerkt. 
Hierbij zijn besluiten genomen over een aantal onderwerpen zoals:
-   de mate van afdekking van het renterisico;
-    de verdeling over een laag risico segment (de Risk Control portefeuille, waar-

mee de belangrijkste risico’s die aan de verplichtingen kleven worden afge-
dekt) en een hoog risico segment (de Return portefeuille, waaruit het extra 
rendement voor mogelijke indexatie moet komen); en

-   de soort beleggingen waarin het fonds wil beleggen. 
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ongerustheid uitgesproken over samenloop van functies bij bestuursleden, waar-
na het Bestuur maatregelen heeft genomen. De Deelnemersraad heeft in 2010 vijf 
instemming- en/of adviesverzoeken van het Bestuur gehad. 

Het Verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het Bestuur aan de 
hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Daartoe heeft het 
orgaan: 
-   het recht op overleg met het Bestuur, 
-   het recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaris, 
-   het recht op informatie, 
-   het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat 

het heeft gegeven over het Bestuur. 
Ook met het Verantwoordingsorgaan is in 2010 een aantal keren overlegd. Voorts 
is de informatieverstrekking aan het Verantwoordingsorgaan sterk verbeterd en 
uitgebreid. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan treft u elders in dit 
jaarverslag. 

Het Pensioenfonds kent ook een vereniging voor gepensioneerden, de ‘Vereniging 
van Gepensioneerden van Atos Origin’ (VGAO). De directeur van het Pensioenfonds 
heeft samen met een afgevaardigde van het Bestuur de jaarvergadering 2010 van 
de VGAO bezocht. De directeur heeft daar een presentatie gehouden over het 
pensioenfonds en een groot aantal vragen beantwoord van de (soms zeer be-
zorgde) gepensioneerden.

deskundigheidsbevordering
In het kader van de (permanente) ‘deskundigheidsbevordering’ en teneinde het 
opleidingsplan nader in te vullen heeft het Bestuur en haar directeur in 2010 een 
deskundigheidstoets gedaan. Deze toets is met goed gevolg afgelegd en de ge-
middelde score was 0,2 (op een schaal van 1 tot 10) hoger dan de benchmark van 
Towers Watson (= een gemiddelde van alle fondsen). In het opleidingsplan is nu 
opgenomen welke educatie de bestuurders gaan volgen teneinde de scores verder 
te verbeteren. 

Toezicht dnB
Aan het Pensioenfonds zijn in 2010 geen dwangsommen of boetes opgelegd en er 
is ook geen aanwijzing door DNB aan het Pensioenfonds gegeven. Er is ook geen 

evaluatie van de governance met betrekking tot het beleggingsbeleid.
Naar aanleiding van het rapport van onderzoek- en adviesbureau Boer en Croon, 
waarin de governance met betrekking tot het beleggingsbeleid geëvalueerd is, 
heeft het Bestuur een actieplan opgesteld. Daaruit zijn de volgende door Boer en 
Croon aanbevolen maatregelen voortgekomen:
-   er zijn duidelijke gemeenschappelijke ‘investment beliefs’, zoals opvattingen 

over het wel of niet geschikt zijn van bepaalde beleggingscategorieën, opge-
steld (en in de ABTN verwerkt);

-   in de nieuwe ABTN is bij de uitgebreide beschrijving van de rollen en verant-
woordelijkheden in het beleggingsproces en het risk management framework 
verduidelijkt welke instantie/persoon wat moet doen. Met name de taakverde-
ling tussen Beleggingscommissie en Bestuur is expliciet verduidelijkt in het 
nieuwe governancemodel van het beleggingsbeleid;

-   de monitoring van de beleggingen is zeer sterk geïntensiveerd en de snelheid 
van het nemen van besluiten is verhoogd, al kan deze laatste nog verder 
verbeterd worden. In de loop van 2010 is in het kader van het nieuwe gover-
nancemodel de oude beleggingscommissie opgeheven en vervangen door een 
nieuwe Beleggingscommissie (BC, gericht op het langere termijn beleid en de 
evaluatie daarvan) en een Uitvoerende Beleggingscommissie (UBC, met name 
gericht op de tactische asset allocatie en de uitvoering en monitoring daar-
van). In de UBC neemt een externe adviseur plaats die het vermogensbeheer 
en de monitoring verder moet versterken en intensiever betrokken is dan de 
voormalige externe adviseurs. De UBC vergaderde in 2010 bijna elke 2 weken 
over de lopende zaken. 

Eerder waren al de rapportages over de beleggingen sterk uitgebreid met een 
integraal kwartaalrapport en een risk analyse op maandbasis. Met het aanstellen 
van de nieuwe adviseurs is de ombouw van de governance in principe voltooid.

Medezeggenschap
De Deelnemersraad heeft een instemmings- en adviesrecht met betrekking tot 
belangrijke ontwikkelingen binnen het Pensioenfonds. Het Bestuur heeft in 2010 
regelmatig overlegd met de Deelnemersraad. Het ging daarbij over de algemene 
gang van zaken, reglements- en statutenwijzigingen, voortgang en discussie met 
de onderneming over de nieuwe pensioenregeling/ uitvoeringsovereenkomst/
herstelplan en de bestudering van het jaarverslag. De Deelnemersraad heeft zijn 
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hoofdsTuK 5: rIsICoBeheer4

Het Pensioenfonds heeft in 2007 reeds een Risk Management Framework (RMF) 
ontworpen met behulp van Atos Consulting. Het RMF heeft als voornaamste doel 
de belangrijkste risico’s van het Pensioenfonds te identificeren c.q. te inventarise-
ren (inclusief de impact op het Pensioenfonds), de (eventuele) maatregelen te 
beschrijven om met deze risico’s om te gaan en tot slot een ‘assessment tool’ te 
creëren die zorgdraagt voor een adequate naleving. Hieronder is het ontwerp 
(opzet), de bouw (bestaan) en de borging (werking) schematisch weergegeven. 

In 2007 is er een risicoanalyse gedaan voor het Pensioenfonds. Hiervoor is ge-
bruik gemaakt van zowel interne als externe kennis. De externe kennis bestond 
uit een AO/IC-specialist van de Pensioenuitvoerder, een ERM-specialist van Atos 
Consulting en een pensioenprocessen-deskundige. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van documentatie; het Risicomodel van Hoogovens en het Risicomodel van 
Philips. In 2009 is dit model getoetst aan FIRM (Financiële Instellingen 
Risicoanalyse Methode van de DNB) en geüpdate. 

Uitgangspunt voor het Risicomodel zijn de doelstellingen van het Pensioenfonds 
(procesoverstijgend) en de processen:
- vaststellen pensioenregeling
- vaststellen premiebeleid ML
- vaststellen premiebeleid BP
- vaststellen beleggingsbeleid

Procesoverstijgend
- Vaststellen Jaarrekening 
- Communicatie (website reglement, jaarverslag)
- Uitbesteden/ Beheren SLA-management:
 - Vermogensbeheer
 - Bewaarneming
 - Uitvoeren actuarieel werk
 - Uitvoeren regeling

bewindvoerder aangesteld en het Pensioenfonds is ook niet geheel of gedeeltelijk 
onder curatele geplaatst. Zoals eerder vermeld zijn er voor het Pensioenfonds wel 
een korte- en langetermijn herstelplan van toepassing. Deze zijn beide goedge-
keurd door DNB.

stembeleid
Het nieuwe stembeleid is vastgelegd in de ABTN. Het Pensioenfonds voert geen 
actief stembeleid. De aandelenposities zijn vooral internationaal en worden be-
heerd door de vermogensbeheerders. Er wordt in deze gebruik gemaakt van het 
stembeleid van de betrokken vermogensbeheerders. 

Compliance
Er zijn in het verslagjaar in het licht van de gedragscode en de compliance-
regeling van het fonds geen bevindingen gedaan. 

4   voor meer risicobeheer en derivaten zie uitgebreide toelichting in de jaarrekening
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overgenomen, waarna gepaste acties in gang zijn gezet. Naar aanleiding van het 
rapport is onder andere het RMF zelf herzien en aangescherpt. De compli-
ancestructuur (reglement, compliance officer, nalevingscontrole) is voorts ook 
sterk verbeterd en voldoet nu beter aan de wet. Deze bevat ook maatregelen voor 
een integere en beheerste bedrijfsvoering. 

Op het gebied van beleggingsbeleid zijn in 2010 een aantal maatregelen getroffen 
om de risico’s terug te brengen. De opzet en uitwerking van het vermogensbeheer 
is aangepast: de RC portefeuille is verhoogd naar 65%, geen vrijheid meer voor 
overrendement in de RC portefeuille, RC-beleggingen alleen nog in triple A 
staatsobligaties waarvan dan nog 50% korter dan 3 jaar en de MV portefeuille 
wordt verder afgebouwd (posities in hedgefunds zijn daardoor verder afgebouwd). 
Mercer heeft voorts een ALM studie uitgevoerd om actueel inzicht te verkrijgen in 
welke eisen er risicotechnisch moeten worden gesteld aan het asset en liability 
management.

 - Administreren personeel
 - Administreren salaris

Het Risico raamwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

Omschrijving
Risico

Omschrijving
Control

Omschrijving
Test

Event
(trigger)

Werkwijze
(wat en hoe)

Werkwijze
(hoe)

Impact (met
als resultaat)

Eigenaar 1 
(wie)

Eigenaar 2 
(wie)

Proces
(beschrijving)

Assessment
(techniek)

Maatregel
(wat)

Gevolg
(waardoor)

Wanneer
(frequentie)

Wanneer
(frequentie)

Het bepalen van de kernrisico’s en de maatregelen in het RMF zijn niet statisch, 
maar vormen onderdeel van het beleid van het Pensioenfonds. Er is per onder-
werp een risico-eigenaar aangewezen en het is ingebed in de planning & control-
cyclus. Jaarlijks beoordeelt het Bestuur aan de hand van het RMF en een onder-
zoeksrapport of de risico’s voldoende beheerst worden. Ook in 2010 is weer met 
behulp van de ‘assesment tool’ daartoe onderzocht of de in het RMF opgenomen 
risicobeheersmaatregelen adequaat functioneren en waar de risico’s nog niet 
geheel door adequate procedures en maatregelen werden afgedekt.

Op basis van het RMF is derhalve door de compliance officer een onderzoek 
verricht naar de werking en naleving van het RMF. Het onderzoeksrapport is in 
maart 2010 in het Bestuur besproken en de hierin opgenomen aanbevelingen zijn 
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genomen heeft. Nieuw is de benoeming van een Compliance Officer die toeziet op 
uitvoering van de door de DNB en AFM voorgeschreven gedragscode. Ook de 
samenstelling van de Beleggingscommissie is gewijzigd, mede op basis van het 
door Boer & Croon verrichte onderzoek.
De DR heeft opgemerkt dat zij de werkgeversvertegenwoordiging in de 
Beleggingscommissie van 7 leden oververtegenwoordigd vindt. Tevens heeft de 
DR aangegeven dat zij vindt dat de in de ABTN opgenomen toeslagentabel (in-
dexatietabel) aangepast dient te worden aan de actuele situatie, dat wil zeggen 
dat het feit dat het verlaagde risico van de beleggingsportefeuille en als gevolg 
daarvan lagere vereiste eigen vermogen zouden moeten leiden tot een andere 
toeslagentabel waarbij er bij lagere dekkingsgraden al geïndexeerd wordt.

alM studie:
In 2009/2010 heeft een nieuwe Asset and Liabilties Management studie plaats 
gevonden. De eindrapportage van december 2010 is in januari 2011 door de DR 
met het bestuur besproken. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat, met de 
huidige premiebovengrens van 23%, de gekozen risicomijdende beleggingsstrate-
gie en het overeengekomen herstelplan, het niet mogelijk is de gedefinieerde 
indexatieambitie te realiseren. Inmiddels is de onderneming daar door het be-
stuur over geïnformeerd.
Indien onderneming en bestuur over te nemen maatregelen overeenkomst berei-
ken zal e.e.a. voor advies aan de DR worden voorgelegd.

nieuw Pensioensysteem:
De DR heeft eind december 2010 kennis genomen van het “Advies voor een nieuw 
pensioensysteem voor medewerkers van Atos Origin in Nederland”, zoals opgesteld 
door een gezamenlijke werkgroep van de COR en werkgeversvertegenwoordigers. 
Hoewel de DR niet rechtstreeks bij de plannen voor een nieuw systeem betrokken is, 
is er vanaf januari 2011 een aantal gesprekken tussen DR en de werkgroep geweest, 
waarbij vragen zijn beantwoord, uitgangspunten verduidelijkt en toegelicht. Deze 
gesprekken werden door alle betrokkenen als verhelderend en positief ervaren.
De DR heeft aangegeven dat zij voornemens is een zelfstandig standpunt met 
betrekking tot het geadviseerde systeem op te stellen. Daar wordt momenteel aan 
gewerkt, de gesprekken met de werkgroep zijn nog niet afgerond.

verslag deelneMersraad 2010/2011

In overleg met het Bestuur en vanwege de actualiteit heeft de DR besloten verslag 
te doen over periode na het opstellen van het jaarverslag 2009 tot de voorberei-
dingen voor het jaarverslag 2010 (mei 2010 t/m april 2011).

wijzigingen binnen de dr
In deze periode hebben in de samenstelling van de Deelnemersraad (DR) twee 
mutaties plaats gevonden.
Simon van der Doel en Max Rens hebben de DR verlaten, respectievelijk wegens 
het niet goed kunnen combineren van het lidmaatschap met de werkdruk en het 
verlaten van de onderneming. De DR bedankt hen voor hun inzet tijdens hun 
zittingsperiode.
Dick Koster en Walther Denissen zijn als hun plaatsvervangers toegetreden tot de 
DR en lid van de commissie communicatie.

wijzigingen in het bestuur
In maart 2011 heeft de deelnemersraad Willo Peters voorgedragen als bestuurs-
lid namens de werknemers als opvolging van Otto van ’t Hof die de onderneming 
per 01-02-2011 heeft verlaten.
De DR bedankt Otto voor zijn bijdrage aan het bestuur tijdens zijn zittingsperiode 
in het algemeen en specifiek voor zijn bijdrage aan het opstellen van de nieuwe 
ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota).

activiteiten deelnemersraad
De DR heeft in het verslagjaar naast haar reguliere overleg regelmatig extra 
overleg gehad met het bestuur over een scala van activiteiten die hierna separaat 
toegelicht worden. Daarnaast hebben de drie commissies, bestuurlijke zaken, 
financiën en communicatie, onderling vergaderd.

aBTn:
Het bestuur heeft in november 2010 een nieuwe versie van de Actuariële en 
Bedrijfstechnische Nota voor commentaar aan de DR voorgelegd. Deze volledig 
herziene versie vervangt de versie van 2007 die inmiddels aardig verouderd was. 
De nieuwe nota is een gedegen en lezenswaardig document waar door het be-
stuur veel werk in gestoken is en waar de DR dan ook met instemming kennis van 
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Consequenties invoering nieuw pensioen systeem voor huidige aoPf:
Op verzoek van de onderneming worden de consequenties voor het Pensioenfonds 
van het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst momenteel door het bestuur 
in kaart gebracht en met de onderneming besproken. Zodra onderneming en 
bestuur daar overeenstemming over bereiken zal het resultaat daarvan voor 
advies aan de DR worden voorgelegd.

adviezen:
Naast de reeds genoemde activiteiten heeft de DR ook nog advies uitgebracht op:
1)  het communicatiebeleidsplan.
  Het ontbreken van een communicatiebeleidsplan werd in het vorige jaarver-

slag nog als een gemis gemeld. Inmiddels is door het bestuur een uitgebreid 
communicatiebeleidsplan opgesteld voorzien van een matrix per communica-
tie type en per doelgroep.

  Het opgestelde plan is door de DR bestudeerd en becommentarieerd en van 
een positief advies voorzien.

2) aanpassing reglementen. 
  Door de DNB is geconstateerd dat een deel van de reglementen niet voldeed 

aan de huidige wet- en regelgeving. De door het bestuur voorgestelde tekst-
aanpassingen zijn door de DR van een positief advies voorzien.

3) samenstelling van de werkgroep “nieuw Pensioensysteem”. 
  De DR heeft het bestuur geadviseerd om de samenstelling van de werkgroep 

te evalueren ter voorkoming van potentiële belangenverstrengeling door 
werkgeversvertegenwoordigers in de werkgroep. Hoewel het bestuur van 
mening was dat er geen formeel juridisch bezwaar tegen de toenmalige 
samenstelling was, heeft zij toch besloten tot aanpassing van rollen en ver-
antwoordelijkheden van de werkgeversvertegenwoordigers ten einde elke 
mogelijke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
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01-01-2012 te willen beëindigen en de pensioenvoorzieningen voor de actieve 
medewerkers onder te brengen bij een derde partij.
Momenteel vinden gesprekken tussen het bestuur en de onderneming plaats over 
de consequenties van dit voornemen en over de uiteindelijke uitvoering daarvan.

Bevindingen
Op basis van de ontvangen informatie en de gesprekken met het bestuur komt het 
VO tot de volgende bevindingen. 

financieringsbeleid
Het bestuur heeft in 2010 de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) 
geactualiseerd.
De in het herstelplan overeengekomen bijstortingen door de onderneming hebben 
plaatsgevonden. De premiestortingen voldoen daarmee aan de door de DNB 
gestelde eis van kostendekking. Door de vereiste aanpassing van de overlevings-
tafels zit het herstelplan niet op het gewenste niveau. Wel is het de verwachting 
dat het niveau van de gedefinieerde ondergrens niet doorbroken wordt. De onze-
kerheid hierover wordt veroorzaakt door de vereiste voorziening als gevolg van de 
garantie gegeven aan een aantal voormalige Philips-medewerkers.
 
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid heeft in 2010 duidelijk veel prioriteit gekregen bij het 
bestuur.
Er heeft een nieuwe Asset and Liabilities Management-studie plaatsgevonden in 
nauw overleg met de onderneming. Uit deze studie is ondermeer naar voren 
gekomen dat bij het huidige beleid en zonder verhoging van de premie het gedefi-
nieerde toeslagenbeleid (de zgn. indexatie) niet haalbaar is. Aangezien de onder-
neming te kennen heeft gegeven dat er geen premieverhoging plaats kan vinden, 
is het toeslagenbeleid momenteel een discussiepunt tussen het bestuur en de 
onderneming.

Er is een nieuwe beleggingsstructuur gedefinieerd en er is een nieuwe beleg-
gingscommissie geïnstalleerd. In 2010 heeft een duidelijke verbetering van de 
beleggingsresultaten plaatsgevonden; dat dit niet terug te vinden is in een betere 

verslag veranTwoordIngsorgaan 2010

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: een vertegenwoordiger van de 
werkgever, een vertegenwoordiger van de deelnemers en een vertegenwoordiger 
van de pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan (VO) geeft jaarlijks een 
algemeen oordeel over:
-  het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarreke-

ning en andere relevante informatie, waaronder – indien van toepassing - de 
bevindingen van het intern toezichtorgaan;

-  het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;  
beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst.

Om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren, heeft het VO periodiek overleg 
met het Bestuur en wordt het VO regelmatig door het bestuur geïnformeerd via 
beleidsnotities, vergaderverslagen en rapportages van uitbestede activiteiten. 

Evenals in 2009 heeft het Verantwoordingsorgaan zich in haar oordeelsvorming 
ook in deze verslagperiode geconcentreerd op de zes eerder gedefinieerde be-
leidsgebieden. Die beleidsgebieden zijn:
het financieringsbeleid;
het beleggingsbeleid;
het uitbestedingsbeleid;
het communicatiebeleid;
het organisatiebeleid;
het risicobeleid.

onderzoek vo 2010
Per beleidsgebied heeft het VO het gedefinieerde beleid, de uitvoering en de 
bijsturing daarvan onderzocht, waarbij zij gebruik heeft gemaakt van de ontvan-
gen informatie en de gesprekken met het bestuur. Het VO heeft geen overleg 
gevoerd met externe partijen. Het VO heeft wél kennis genomen van de bevindin-
gen van de Visitatiecommissie en van de rapportage en status van de door het 
bestuur gestarte activiteiten. 

Het VO is door het bestuur geïnformeerd over het voornemen van de onderneming 
om haar sponsoractiviteiten (met behoud zekerstelling van het herstelplan) per 
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reactie Bestuur

Het Bestuur dankt het Verantwoordingsorgaan (VO) voor haar oordeel en kan zich 
ook vinden in dit oordeel. Met betrekking tot de door het VO opgemerkte aan-
dachtspunten reageert het Bestuur als volgt: 

financieringsbeleid
Met betrekking tot de onzekerheid over de dekkingsgraad als gevolg van onzeker-
heid over het niveau van de vereiste voorziening als gevolg van de garantie gege-
ven aan een aantal ex Philips medewerkers kan het Bestuur melden dat momen-
teel een onderzoek loopt naar deze toezegging en de financiële consequenties er 
van. 

Beleggingsbeleid
Het VO stelt de vraag in hoeverre een volledige afdekking van het renterisico in de 
huidige markt situatie verstandig beleid is, temeer daar als gevolg daarvan een 
van de mogelijke instrumenten tot indexatie geneutraliseerd wordt. Het Bestuur 
beziet dit vraagstuk momenteel intensief en beraadt zich op de alternatieven. Op 
basis van enkele scenario-analyses zal een nader standpunt geformuleerd wor-
den, waarna, indien tot een beleidswijziging wordt besloten, met alle betrokkenen 
overleg gepleegd zal worden teneinde zoveel mogelijk een gezamenlijk gedeeld 
beleid in te zetten.

oordeel
Het Bestuur deelt de mening van het VO dat er ten opzichte van 2009 veel werk is 
verzet en dat op een groot aantal punten verbetering heeft plaats gevonden en 
waardeert het dat dit ook wordt vastgesteld door het VO. Het zal duidelijk zijn dat 
ook het Bestuur betreurt dat dit niet tot een verbetering van de dekkingsgraad 
heeft geleid.

(d.w.z. hogere) dekkinggraad komt primair door de eerder genoemde aanpassing 
van de overlevingstafels.
Blijft de vraag in hoeverre een volledige afdekking van het renterisico in de hui-
dige marktsituatie verstandig beleid is, temeer omdat als gevolg daarvan een van 
de mogelijke instrumenten tot indexatie geneutraliseerd wordt.

uitbestedingsbeleid
De rapportages van partijen aan wie delen van de uitvoering van het werk van het 
Pensioenfonds zijn uitbesteed, zijn aangepast om doublures te voorkomen. Deze 
rapportages geven het Bestuur goede en overzichtelijke informatie tot bijsturing.

Communicatiebeleid
Het bestuur heeft in 2010 een communicatiebeleidsplan opgesteld waarin over-
zichtelijk aangegeven wordt met wie het bestuur waarover communiceert. 

organisatiebeleid
Mede op basis van het in 2009 door Boer & Croon uitgevoerde onderzoek naar 
met name het beleggingsbeleid, heeft het bestuur het beleggingsbeleid opnieuw 
ingericht. 

risicobeleid 
Het Risico Management Framework geeft een goede analyse van de mogelijke 
risico’s, de impact van die risico’s en hoe deze te vermijden c.q. af te dekken zijn. 

oordeel
Het VO heeft geconstateerd dat er ten opzichte van 2009 veel werk is verzet en dat 
op een groot aantal punten verbetering heeft plaatsgevonden. Daarom is het des 
te meer teleurstellend dat al die verbeteringen niet hebben geleid tot een verbe-
tering van de verhouding tussen assets en liabilities.
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Wim Lucassen (plv voorzitter)
Hans Scheepers (secretaris)
Frans van Leuven (plv secretaris)
Peter Aarnoudse
Rene Baas
Sef Hermans
Dick Koster 
Walther Denissen

verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat per 1 januari 2011 uit: 
Peter Aarnoudse, namens de deelnemers (secretaris)
Teunis Polak, namens de werkgever (voorzitter)
Ger Hof, namens de pensioengerechtigden

Pensioenbureau
Het Pensioenbureau bestaat uit:
Gé Overdevest, directeur
Elly Ratsma, pensioendeskundige
Henk van der Meij, pensioendeskundige
Joyce de Heus, management assistente (parttime)
Jolanda Marchal, management assistente (parttime)

accountant
PwC Accountants N.V.

actuaris en herverzekeraar
Adviserend actuaris: Mercer (Nederland) b.v. afdeling Retirement, Risk & Finance. 
Certificerend actuaris: Mercer Certificering b.v.
Herverzekeraar: Zwitserleven.

Pensioenbeheer
Syntrus Achmea Pensioenbeheer (onderdeel van Achmea NV)

algeMene gegevens

naam en vestigingsplaats
Stichting Pensioenfonds Atos Origin is gevestigd te Utrecht. Het Pensioenfonds 
voert de pensioenregelingen uit van de medewerkers die in dienst zijn van de 
werkgever Atos Origin in Nederland (inclusief de medewerkers die in dienst zijn 
van het Pensioenfonds)

Bestuur
De samenstelling van het Bestuur is in 2010 niet gewijzigd. Begin 2011 heeft  
Otto van ’t Hof de onderneming verlaten waardoor ook zijn bestuurslidmaatschap 
eindigde. De huidige samenstelling is:

namens de werkgever
Hans Blom, voorzitter
Nicolas Deruaz
Pieter van Noort, plaatsvervangend voorzitter

namens de werknemers
Arend van Buuren, secretaris
Willo Peters
Hans van der Horst

Beleggingscommissie
De Beleggingscommissie bestond per 1 januari 2010 uit:
Rob Bauer (extern), voorzitter
Quirijn Ligtenstein (secretaris)
Hans Blom
Geraldine Leegwater (extern)
Willem Verschoor (extern)
Jean François Gavanou
Hans van der Horst

deelnemersraad
De Deelnemersraad bestaat per 1 januari 2011 uit: 
Ger Hof (voorzitter) 
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vermogensbeheer 
BlackRock
Grantham, Mayo Van Otterloo (GMO)
Gottex

Beleggingsadviseur
Mercer (Nederland) B.V., afdeling Investment Consulting

Bewaarder/Custodian 
Voor het beheer en bewaren van effecten, performance meting en rapportage, 
verbruikleen en de beleggingsadministratie maakt het Pensioenfonds gebruik van 
KASBANK N.V en State Street.



There is nothing wrong
with change, if it is inthe right direction

Winston Churchill
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A. JaarreKenIng 2010

Balans Per 31 deCeMBer 2010 

(na bestemming saldo van baten en lasten,(in duizenden euro’s)

activa
2010 2009

1. Beleggingen voor risico pensioenfonds* 1.211.735 962.729
2. Beleggingen voor risico deelnemers 267.690 245.003
3. Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 348 -
4. Vorderingen en overlopende activa 42.847 56.125
5. Liquide middelen 21.448 12.996

Totaal activa 1.544.068 1.276.853

* zonder saldering met negatieve waarde derivaten; in kerncijfers staat dit cijfer met saldering.

Passiva
2010 2009

6. Eigen vermogen Reserves -52.725 -13.628
7. Technische voorzieningen voor risico pensioenfonds 1.231.049 999.209
8. Voorziening voor risico deelnemers 267.690 245.003
9. Langlopende schulden 1.852 1.921
10. Overige schulden en overlopende passiva 96.202 44.348

Totaal passiva 1.544.068 1.276.853
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sTaaT van BaTen en lasTen over 2010 

(in duizenden euro’s)

Ref 2010 2009

11. Premiebijdragen van werkgever en werknemers 46.1015 53.968
12. Premiebijdragen risico deelnemers 18.956 21.180
13. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds 159.319 26.507
14. Beleggingsresultaten risico deelnemers 13.511 29.620

Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds
15.1 Voorziening pensioenverplichtingen

Pensioenopbouw - 35.508 - 41.504
Rentetoevoeging - 14.235 - 25.357
Pensioenuitvoeringskosten - 455 - 401
Pensioenuitkeringen 23.194 20.469
Saldo overdrachten van rechten 1.203 - 29
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij pensionering - 8.914 - 10.675
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij overlijden - 31 - 394
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag - 1.778 - 5.144
Sterfte - 1.116 2.478
Arbeidsongeschiktheid 459 817
Wijziging marktrente - 126.929 66.567
Wijziging actuariële uitgangspunten - 109.932
Overige wijzigingen 2.847 1.228

- 271.194 8.055
15.2 Voorziening aanpassing overlevingstafels 39.354 - 39.354
16. Mutatie voorziening voor risico deelnemers - 22.687 - 36.192
17. Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen 348 -
18. Herverzekeringen 2.640 - 688
19. Pensioenuitkeringen - 22.801 - 20.214

5   In de kerncijfers staat totaal 45.881 aan premies vermeld, dit betreft de premies door werkgever en werknemer betaald. het verschil met het hier vermeldde bedrag van 46.101 zijn de fvP koopsommen ad 
220 (zie pagina 72 waar de 46.101 wordt opgebouwd). deze koopsommen worden niet door werkgever en werknemer betaald.
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20. Saldo waardeoverdrachten voor risico pensioenfonds - 644 - 25
21. Saldo waardeoverdrachten voor risico deelnemers - 91 410
22. Pensioen- en uitvoeringskosten - 1.978 - 2.679
23. Overige baten en lasten 69 146

saldo baten en lasten - 39.097 40.734

Bestemming saldo
Mutatie reserve algemene risico’s 11.574 1.565
Mutatie beleggingsreserves 7.579 - 62.192
Mutatie overige reserves - 58.250 101.361

- 39.097 40.734
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KassTrooMoverZIChT 

(in duizenden euro’s)

2010 2009

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Verkopen en aflossingen beleggingen 1.104.179 794.854
Aankopen en verstrekkingen beleggingen - 1.235.993 - 843.853
Directe beleggingsopbrengsten 39.153 26.062
Overige mutaties 45.302 - 28.077

- 47.359 - 51.014

Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten
Bijdragen van werkgever en werknemers 65.057 75.148
Pensioenuitkeringen - 22.801 - 20.214
Saldo waardeoverdrachten - 735 385
Pensioen- en uitvoeringskosten - 1.978 - 2.679
Herverzekeringen 2.640 - 688
Overige baten en lasten 69 146
Mutatie vorderingen en overlopende activa 13.278 364
Mutatie langlopende schulden en overige voorzieningen - 69 - 84
Mutatie overige schulden en overlopende passiva 350 - 1.654

55.811 50.724

saldo liquide middelen 1 januari 12.996 13.286
Mutatie liquide middelen 8.452 - 290

saldo liquide middelen 31 december 21.448 12.996
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aCTuarIËle en BedrIJfsTeChnIsChe analYse

(in duizenden euro’s)

2010 2009

resultaat op intrest
Beleggingsopbrengsten 159.319 26.508
Actuarieel benodigde rekenrente - 14.235 - 25.357
Omrekening naar gewijzigde marktrente - 126.929 66.567

18.155 67.718

resultaat op kosten

Beschikbaar voor ex- en incasso 1.782 1.868
Pensioen- en uitvoeringskosten - 1.978 - 2.679

- 196 - 811

resultaat op premie
Reguliere premie 46.101 53.914
Aanspraken actieven en premievrijen - 35.508 - 41.503

10.593 12.411

overige resultaten - 67.649 - 38.584

- 39.097 40.734
De overige resultaten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Toeslag - -
Sterfte - 1.116 2.478
Arbeidsongeschiktheid 296 713
Wijziging actuariële grondslagen - 70.578 - 39.354
Risicoherverzekering 2.586 - 688
Mutaties/correcties 1.163 - 1.733

- 67.649 - 38.584
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Volgens artikel 146 van de Pensioenwet is het aanhouden van een herwaarde-
ringsreserve zoals genoemd in artikel 390 Titel 9 Boek 2 BW niet verplicht. Een 
eventueel van toepassing zijnde herwaarderingsreserve wordt geacht te zijn 
begrepen in het minimum vereist eigen vermogen. 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva gewaardeerd tegen historische kostprijs. De beleggingen wor-
den gewaardeerd tegen actuele waarde. De marktwaarde of bedrijfswaarde geeft 
een nadere aanvulling van het actuele waardebegrip per beleggingsobject.

actuele waarde

schattingen en oordelen
De beleggingen van het pensioenfonds zijn nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen 
actuele waarde per balansdatum. Het is mogelijk en algemeen aanvaard om de 
actuele waarde binnen een bandbreedte van schattingen vast te stellen. Voor 
sommige financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, 
geldt dat de boekwaarde de actuele waarde benadert als gevolg van het korte-
termijn-karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa 
en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de actuele waarde.
Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van het pensioenfonds kan 
gebruik worden gemaakt van marktnoteringen. Echter, bepaalde financiële in-
strumenten, zoals bijvoorbeeld derivaten, zijn gewaardeerd door middel van 
gebruikmaking van waarderingsmodellen en –technieken, inclusief verwijzing 
naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten. 

vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend 
naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Voor zover het koersrisico is afge-
dekt, vindt waardering plaats tegen de overeengekomen termijnkoersen. De uit de 
omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen onder de beleg-
gingsopbrengsten in de staat van baten en lasten. Transacties in vreemde valuta 
gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van 
afwikkeling.

ToelIChTIng Behorende BIJ de JaarreKenIng

schattingswijziging
Op basis van nieuwe waarnemingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) in 2006 en 2007 heeft het CBS in december 2008 een nieuwe prognose 
afgegeven voor de levensverwachting voor 2050. De ontwikkeling van de toekom-
stige levensverwachting bleek aanzienlijk beter dan eerder voorzien en was daar-
mede ongunstiger voor pensioenfondsen. Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft 
een gedeelte van de statistieken van het CBS verwerkt tot een nieuwe AG-tafel 
2003-2008. De resultaten hiervan wezen uit dat de eerder afgegeven prognoses 
waren onderschat. In het kader van de richtlijnen van het AG dient met deze reële 
ontwikkelingen rekening te worden gehouden. Op 30 augustus 2010 zijn de nieuwe 
AG-prognosetafels 2010-2060 beschikbaar gekomen.
Het totale negatieve effect van de overgang naar de nieuwe AG-prognosetafel 
2010-2060 is becijferd op 109.932. In boekjaar 2009 is, vooruitlopend op het be-
schikbaar komen, het beoordelen en toepassen van die nieuwe AG-prognose-
tafels, een Voorziening Aanpassing Overlevingstafels opgenomen ter grootte van 
4,1% van de technische voorzieningen, zijnde € 39.354. Dit bedrag is als last 
verantwoord in de staat van baten en lasten 2009. Het verschil ad € 70.578 is als 
last verantwoord in de staat van baten en lasten 2010.

algemene toelichting

algemeen
activiteiten
De activiteiten van Stichting Pensioenfonds Atos Origin bestaan uit, het in over-
eenstemming met de Pensioenwet uitvoeren van de pensioenovereenkomsten en 
de daarmee verbonden pensioenreglementen voor de deelnemers, gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden.

grondslagen voor waardering van activa en passiva

algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (RJ), uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
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derivaten
Derivaten worden in de jaarrekening opgenomen tegen actuele waarde. Dit is de 
waarde waarvoor het contract ultimo jaar kan worden afgewikkeld. De verwerking 
van waardeveranderingen van de actuele waarde is afhankelijk van het feit of het 
afgeleide instrument al dan niet als een afdekkingsinstrument wordt aangemerkt. 
Indien geen marktwaarde beschikbaar is wordt de waarde bepaald met behulp 
van marktconforme waarderingsmodellen. Indien een derivatenpositie negatief is, 
wordt het bedrag onder de schulden verantwoord.

overige beleggingen
De overige beleggingen, hoofdzakelijk beleggingen in Fund of Hedgefunds (FoHF), 
Multi-Strategy beleggingsfondsen en liquide middelen, worden gewaardeerd 
tegen actuele waarde.

Beleggingen voor rekening en risico deelnemers (beschikbare premie)
Beleggingen voor rekening en risico deelnemers zijn middelen die aangehouden 
worden op rekeningen ten behoeve van deelnemers die zelf het beleggingsrisico 
dragen in het kader van de beschikbare premieregeling. De beleggingen voor 
rekening en risico deelnemers zijn gewaardeerd tegen actuele waarde.

herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Dit betreft de contante waarde van de ingegane premiedervingsuitkeringen  
wegens arbeidsongeschiktheid bij Zwitserleven. Deze herverzekerde aanspraken 
zijn berekend tegen dezelfde grondslagen als van toepassing op de voorziening 
pensioenverplichtingen.

vorderingen, overlopende activa en overige activa
Vorderingen, overlopende activa en overige activa worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, rekeninghoudend met een voorziening wegens 
oninbaarheid.

reserve algemene risico’s
De reserve algemene risico’s bedraagt 5% van de totale technische voorziening. 
De technische voorziening voor risico deelnemers is uitgezonderd.

de koersen van de belangrijkste valuta zijn:

31-12-2010 31-12-2009
US dollar 0,7454 0,69696
Britse pond 1,1671 1,12556
Zwitserse frank 0,7997 0,67422
Deense kroon 0,1342 0,13439
Japanse yen 0,0092 0,00749
Australische dollar 0,7641 0,62684
Canadese dollar 0,7502 0,66485
Hong Kong dollar 0,0959 0,08989
Noorse kroon 0,1282 0,12065
Zweedse kroon 0,1109 0,09762

Beleggingen

Participaties in vastgoed- of vastgoedbeleggingsinstellingen
De waardering van participaties in vastgoed- of vastgoedbeleggingsinstellingen 
geschiedt tegen actuele waarde. Voor zover deze instellingen aan de beurs ge-
noteerd zijn, is dit de beurswaarde per balansdatum en voor niet-beursgenoteerd 
op het aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van de niet-
beursgenoteerde vastgoedbelegging per balansdatum. 

aandelen
Zakelijke waarden betreffen hoofdzakelijk aandelen en worden gewaardeerd 
tegen de per balansdatum geldende beurskoers.

vastrentende waarden
Obligaties en andere vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen de per 
balansdatum geldende beurskoers. Indien vastrentende waarden niet beurs-
genoteerd zijn, vindt waardebepaling plaats op basis van de geschatte toekom-
stige netto kasstromen (rente en aflossingen) die uit de beleggingen zullen voort-
vloeien, contant gemaakt tegen de geldende marktrente en rekening houdend 
met risicoprofiel en de looptijd.
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Reported) gevormd. De voorziening is gebaseerd op de risicopremies voor het 
vrijstellingsrisico van de laatste twee boekjaren, gecorrigeerd voor de markrente.

Daarnaast is in 2010 een herverzekeringsdeel TV van 348 opgenomen. Deze heeft 
betrekking op de in 2010 ontstane uitkeringen door Zwitserleven uit hoofde van 
het risicoherverzekeringscontract (geclaimde arbeidsongeschiktheidsschade). 
Aan de activa zijde van de balans is een vordering op de herverzekeraar 
Zwitserleven opgenomen ter grootte van 348.

voorziening aanpassing overlevingstafels
Ultimo 2009 is een voorziening aanpassing overlevingstafels opgenomen ter 
grootte van 4,1% van de technische voorzieningen risico pensioenfonds. Door het 
beschikbaar komen in 2010 van de nieuwe AG-prognosetafels 2010-2060 is deze 
voorziening vrijgevallen.

voorziening voor risico deelnemers (beschikbare premie)
De voorziening voor rekening en risico deelnemers is gewaardeerd volgens  
dezelfde grondslagen die gelden voor de waardering van de corresponderende 
beleggingen voor rekening en risico deelnemers.

grondslagen voor bepaling van het resultaat

algemeen
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ge-
realiseerd; verliezen direct zodra zij voorzienbaar zijn.

Beleggingsopbrengsten
Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan:
-  rente
-  dividend
-  soortgelijke opbrengsten

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten wordt verstaan de gerealiseerde en 
ongerealiseerde waardewijzigingen en valutaresultaten.
Het rendement beleggingen voor rekening en risico deelnemers betreft alle 
directe en indirecte opbrengsten van beleggingen voor rekening en risico 

Beleggingsreserves
De hoogte van de beleggingsreserve is gekoppeld aan het niveau van het vereist 
eigen vermogen en bedraagt ultimo 2010 4,7% (2009: 5,4%) van de totale techni-
sche voorziening. De technische voorziening voor risico deelnemers is 
uitgezonderd.

overige reserve
De overige reserve is het reservetekort of –overschot van het pensioenfonds, dat 
voortvloeit uit de toepassing van de rekenregels uit de ABTN.

voorziening voor pensioenverplichtingen (vPv)
De pensioenaanspraken worden gefinancierd door middel van stortingskoopsom-
men. Dit betekent dat de contante waarde van de verkregen pensioenaanspraken 
op het moment van verkrijging door kapitaal wordt gedekt.
De VPV is berekend aan de hand van de volgende grondslagen en 
veronderstellingen:
-  AG Prognosetafel 2010-2060, waarbij rekening wordt gehouden met de erva-

ringssterfte conform de tabel “Mercer Hoog” met starttafel 2011 (2009: AG 
Prognosetafel 2005 – 2050 met leeftijdsterugstelling van 1 jaar voor zowel 
mannen als vrouwen en starttafel 2005 – 2010);

-  de rekenrente wordt bepaald conform de rentetermijnstructuur zoals gepubli-
ceerd door DNB per ultimo boekjaar 2010;

-  elke (gewezen) deelnemer die de pensioendatum nog niet heeft bereikt, wordt 
per berekeningsdatum als gehuwd beschouwd. Vanaf de pensioendatum 
worden de berekeningen afgestemd op de feitelijke burgerlijke staat;

-  de man wordt verondersteld drie jaar ouder te zijn dan zijn vrouw;
-  de voorziening voor het wezenpensioen bedraagt 5% van de voorziening voor 

het nabestaandenpensioen, behorend bij niet-ingegaan ouderdomspensioen;
-  de contante waarde van de vrijgestelde pensioenopbouw is voor 100% opge-

nomen in de VPV;
-  het gehanteerde opslagpercentage voor toekomstige kosten bedraagt 2%; en
-  de leeftijden worden in maanden nauwkeurig bepaald.

In de VPV is ook een voorziening opgenomen voor potentiële toekomstige arbeids-
ongeschiktheidsschades, zijnde de werknemers die op balansdatum ziek zijn. 
Voor deze groep deelnemers wordt een voorziening IBNR (Incurred But Not 
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deelnemers, inclusief gerealiseerde en ongerealiseerde waardewijzigingen en 
valutaresultaten.

Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de op-
brengsten gerelateerde transactiekosten, provisies, valutaverschillen en dergelijke.

Bijdragen van werkgever en werknemers
Onder bijdragen van werkgever en werknemers wordt verstaan de aan derden in 
rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar ver-
zekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premie voor rekening en risico 
van deelnemers betreft ontvangen bijdragen van werkgever en deelnemers in het 
kader van de beschikbare premieregeling.

saldo waardeoverdrachten
De post saldo waardeoverdrachten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van 
overgenomen dan wel overgedragen pensioenverplichtingen. De overgedragen en 
overgenomen rechten worden berekend volgens de regels van het overdragende 
pensioenfonds.

Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen 
inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grond-
slagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Mutatie balanspost voorziening pensioenverplichtingen
De mutatie voorziening pensioenverplichtingen betreft de wijzigingen in de waar-
de van de technische voorziening pensioenverplichtingen.

Mutatie balanspost voorziening risico deelnemers
De mutatie voorziening voor rekening en risico deelnemers betreft de wijzigingen 
in de waarde van de technische voorziening rekening en risico deelnemers.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is conform de indirecte methode opgesteld. Er is onder-
scheid gemaakt tussen kasstromen uit beleggingsactiviteiten en 
pensioenuitvoeringsactiviteiten.
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ToelIChTIng oP de Balans Per 31 deCeMBer 2010

(in duizenden euro’s)

1.  Beleggingen voor risico pensioenfonds

Participaties in vastgoed 
beleggingsinstellingen

Aandelen Vastrentende 
waarden

Derivaten Overige 
beleggingen

Totaal

Stand 31 december 2008 4.575 141.703 426.260 70.875 206.143 849.556
Aankopen/verstrekkingen 8.292 141.263 636.205 3.343 32.706 821.809
Verkopen/aflossingen -5.685 -112.281 -413.032 -79.380 -169.004 -779.382
Overige mutaties - - 18.527 - 9.550 28.077
Herwaardering 4.856 29.973 -1.754 -25.622 -7.008 445

Stand 31 december 2009 12.038 200.658 666.206 -30.784 72.387 920.505
Aankopen/verstrekkingen 3.756 98.734 1.097.122 7.575 8.573 1.215.760
Verkopen/aflossingen -3.928 -89.429 -914.854 -72.242 -12.669 -1.093.122
Overige mutaties* - -2.246 -541 - -42.515 -45.302
Herwaardering 2.746 26.231 54.223 39.711 -2.745 120.166

stand 31 december 2010 14.612 233.949 902.155 -55.740 23.031 1.118.007
Opgenomen onder schulden en 
overlopende passiva

- - - 93.728 - 93.728

Opgenomen onder beleggingen 14.612 233.949 902.155 37.988 23.031 1.211.735

* het hoge bedrag bij overige beleggingen wordt veroorzaakt door de mutatie 2010 van de liquide middelen met betrekking tot de beleggingen. 
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Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen
31-12-2010 31-12-2009

Beursgenoteerd 14.612 12.038

aandelen
De aandelen kunnen als volgt worden gesplitst:

31-12-2010 31-12-2009

Beursgenoteerd 226.669 200.658
Niet-beursgenoteerd 7.280 -

Totaal 233.949 200.658

Specificatie aandelenportefeuille naar bedrijfstak 31-12-2010 In % 31-12-2009 In %

Nijverheid en industrie 4.611 2 4.665 2
Handel 9.343 4 10.614 5
Telecombedrijven 2.737 1 2.046 1
Nutsbedrijven 3.354 1 3.764 2
Utilities 1.322 1 468 -
Grondstoffen 4.666 2 1.349 1
Financiële instellingen 10.855 5 6.802 3
Beleggingsinstellingen 195.371 83 169.979 85
Diversen 1.690 1 971 1

Totaal 233.949 100 200.658 100

Specificatie aandelenportefeuille naar regio 31-12-2010 In % 31-12-2009 In %

Eurolanden
Nederland 1.130 - 4.049 2
België 408 - 463 -
Finland 711 - 561 -
Frankrijk 6.140 3 5.879 3
Duitsland 5.308 2 4.156 2
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Griekenland - - 364 -
Ierland 8.781 4 21.657 12
Italië - - 287 -
Oostenrijk - - 157 -
Luxemburg 21.980 10 21.343 11
Spanje 436 - 569 -

44.894 19 59.485 30

Niet Eurolanden
USA 155.169 67 105.867 53
Engeland 26.499 11 27.328 14
Zwitserland 4.646 2 4.119 2
Hong Kong - 2.349 1
Noorwegen 480 - 305 -
Zweden 1.043 - 645 -
Denemarken 1.218 1 560 -

Totaal 233.949 100 200.658 100

Ultimo 2010 was voor een bedrag van 2.791 (2009: 4.069) aan aandelen uitgeleend  
(security lending). Voor het risico van niet teruglevering zijn zekerheden ontvangen  
tot een bedrag van 2.964 (2009: 4.268).
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vastrentende waarden (obligaties)

De obligaties kunnen als volgt worden gesplitst:

Specificatie obligatieportefeuille naar bedrijfstak 31-12-2010 In % 31-12-2009 In %

Nationale overheid 733.538 84 525.387 82
Overige obligaties 590 - 4.573 1
Banken 39.203 5 54.708 9
Overige financiële instellingen 38.539 4 19.100 3
Obligatiebeleggingsfondsen 62.631 7 28.051 4
Publiekrechtelijke lichamen in buitenland - - 4.925 1
Telecommunicatie bedrijven - - 1.316 -

874.551 100 638.060 100
Lopende intrest 27.603 28.146

902.154 666.206

Specificatie obligatieportefeuille naar regio 31-12-2010 In % 31-12-2009 In %

Eurolanden
België - - 18.785 3
Frankrijk 285.764 33 220.848 35
Griekenland 2.418 - 4.322 1
Nederland 146.328 17 50.904 8
Finland - - 6.141 1
Ierland 38.539 4 2.370 -
Duitsland 289.733 33 140.857 22
Italië - - 84.313 13
Oostenrijk 16.115 2 13.151 2
Spanje - - 1.889 -
Luxemburg 16.136 2 - -
Kroatië - - 873 -
Mutual Funds* 2.466 - 34.882 5

797.499 91 579.335 90
*  Betreft beleggingfonds wat in europa belegt.
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Specificatie obligatieportefeuille naar regio 31-12-2010 In % 31-12-2009 In %

Niet Eurolanden
Engeland 14.950 2 16.540 3
Verenigde Staten 46.121 5 28.954 5
Zwitserland 15.981 2 13.231 2

77.052 9 58.725 10

Subtotaal 874.551 100 638.060 100
Lopende intrest 27.603 28.146

Totaal 902.154 666.206

Ultimo 2010 was voor een bedrag van 524.719 (2009: 166.038) aan obligaties  
uitgeleend (security lending). Voor het risico van niet teruglevering zijn zekerheden  
ontvangen tot een bedrag van 553.524 (2009: 175.461).
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derivaten

De derivaten zijn als volgt te specificeren:

31-12-2010 31-12-2009

Valutaderivaten -961 -3.247
Aandelenderivaten 3.635 53
Rentederivaten -58.414 -28.087
Overige derivaten - 497

-55.740 -30.784

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2010:

Type contract verwerkt onder beleggingen verwerkt onder schulden Totaal
Valutaderivaten 31-12-2010 31-12-2010

EUR / GBP 213 -
USD / JPY - 66
EUR / USD 477 1.664
Overig 79 -

769 1.730 -961

Aandelenderivaten 3.681 46 3.635

Rentederivaten

EUR 33.538 91.952 -58.414

Totaal 37.988 93.728 -55.740
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overige beleggingen

31-12-2010 31-12-2009

Hedgefunds 12.504 17.099
Liquide middelen 10.505 56.141
Beleggingsdebiteuren 249 87
Beleggingscrediteuren -227 - 940

23.031 72.387

Specificatie beleggingsdebiteuren 31-12-2010 31-12-2009

Nog af te wikkelen transacties 65 -
Dividend 148 45
Te vorderen dividendbelasting - 3
Overige 36 39

249 87

Specificatie beleggingscrediteuren 31-12-2010 31-12-2009

Nog af te wikkelen transacties -227 - 940
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2. Beleggingen voor risico deelnemers
2010 2009

Stand 1 januari 245.003 208.811
Inleg en stortingen 20.233 22.044
Uitkeringen en onttrekkingen -11.057 -15.472
Beleggingsresultaten deelnemers 13.511 29.620

Stand 31 december 267.690 245.003

Specificatie beleggingen voor risico deelnemers 31-12-2010 31-12-2009

Aandelenfonds 100.423 90.769
Obligatiefonds 112.828 105.391
Liquiditeitenfonds 56.355 50.310
Beleggingsdebiteuren en -crediteuren -1.916 - 1.467

267.690 245.003

3.  herverzekeringsdeel technische voorzieningen
31-12-2010 31-12-2009

Contante waarde van bij Zwitserleven ingegane 
premiedervingsuitkeringen

348 -

4.  vorderingen en overlopende activa
31-12-2010 31-12-2009

Vordering op sponsor(s) inzake premie 111 125
Overige vorderingen op sponsor(s) 39.500 56.000
Verzekeringsmaatschappij 3.233 -
Overige vorderingen 3 -

42.847 56.125
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De overige vordering op de sponsor komt voort uit de uitvoeringsovereenkomst 
die van toepassing was op 31 december 2008. In het kader van het herstelplan zijn 
over de betaling nadere afspraken gemaakt met de werkgever en vastgelegd in 
een aanvullende overeenkomst (Herstelovereenkomst/Recovery Agreement) 
welke is gebaseerd op de aannames zoals gehanteerd in het herstelplan. De 
vordering zal in de jaren 2010 tot en met 2013 afgewikkeld worden op basis van de 
afspraken in het herstelplan (waarin ook is opgenomen onder welke voorwaarden 
het mogelijk is dat, indien de omstandigheden een positievere ontwikkeling van de 
dekkingsgraad veroorzaken dan verondersteld, de betaling van deze vordering 
door de werkgever naar rato afneemt).

De post ‘Verzekeringsmaatschappij’ betreft het risicoherverzekeringscontract met 
Zwitserleven. In dit contract zijn de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s 
herverzekerd. Het betreft een combinatie van een stop-loss contract met daarbo-
ven een volledige herverzekering. Het stop-loss contract kent een eigen behoud 
van 150% van de normale risicoherverzekeringspremie (tot de vastgestelde gren-
zen van het risicokapitaal). De eerste 5 jaarsperiode waarover de winstdeling 
wordt berekend is per 31 december 2008 afgelopen. In 2010 is de afrekening van 
deze winstdeling opgesteld.

Alle vorderingen, met uitzondering van de overige vordering op de sponsor,  
hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

5.  liquide middelen

Onder de balanspost liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en 
tegoeden op bankrekeningen, die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar 
zijn en niet het karakter van beleggingen hebben. Onder deze post is ook de 
Escrow rekening ING-hiaat opgenomen voor een bedrag van 1.852. De Escrow 
rekening ING-hiaat staat niet ter vrije beschikking. 

31-12-2010 31-12-2009

liquide middelen (Banken in rekening-courant) 21.448 12.996
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Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik 
worden gemaakt van marktnoteringen. Echter, bepaalde financiële instrumenten 
zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en 
-technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare 
instrumenten. Op basis van de boekwaarde kan het volgende onderscheid worden 
gemaakt:

aCTuele waarde; 
ToelIChTIng waarderIngsMeThodIeK

schattingen en oordelen
Zoals vermeld in de toelichting zijn de beleggingen van het fonds nagenoeg alle-
maal gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum en is het over het 
algemeen mogelijk en gebruikelijk om de actuele waarde binnen een aanvaard-
bare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Voor sommige andere financiële 
instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de boekwaar-
de de actuele waarde benadert als gevolg van het kortetermijnkarakter van de 
vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de financiële verplich-
tingen op balansdatum benadert de actuele waarde.

Marktnoteringen6 Waarderingsmodellen  
en -technieken

Totaal
31-12-2010

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen 14.612 14.612
Aandelen 233.949 233.949
Vastrentende waarden 902.155 902.155
Derivaten 3 -55.743 -55.740
Overige beleggingen 23.031 23.031

6  directe en afgeleide
1.173.750 -55.743 1.118.007

Marktnoteringen Waarderingsmodellen  
en -technieken

Totaal
31-12-2009

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen 12.038 - 12.038
Aandelen 200.658 - 200.658
Vastrentende waarden 666.206 - 666.206
Derivaten 3 -30.787 -30.784
Overige beleggingen 72.387 - 72.387

951.292 -30.787 920.505
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6.  reserves
Beleggingsreserves Reserve  

algemene risico’s
Overige reserve Totaal

Stand 31 december 2008 116.148 48.396 -218.906 -54.362
Uit bestemming saldo boekjaar -62.192 1.565 101.361 40.734

Stand 31 december 2009 53.956 49.961 -117.545 -13.628
Uit bestemming saldo boekjaar 3.393 11.574 -54.064 -39.097

stand 31 december 2010 57.349 61.535 -171.509 -52.725

Ultimo 2010 is er sprake van een dekkingstekort.
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kunnen voldoen;
5.  De bijstortingsverplichting zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst 

wordt opgeschort tot aan 31 december 2013;
6.  Stortingen in de vorm van premies gelden niet als reguliere premies.

Op grond van de overeenkomst met de onderneming heeft het fonds voor het 
onvoorwaardelijk gedeelte van de stortingen een vordering ad € 56 miljoen  
op Atos Origin in Nederland opgenomen. In 2010 is hierop een bedrag van  
€ 16,5 miljoen ontvangen, zodat ultimo boekjaar de vordering is afgenomen tot  
€ 39,5 miljoen.
In het herstelplan is in het verloop van de dekkingsgraad deze vordering niet 
opgenomen, maar worden deze jaarlijks op het moment van betaalbaar komen 
opgenomen in de waarde van de bezittingen.
Op grond van het herstelplan zou de dekkingsgraad per 31 december 2010 95,9% 
dienen te bedragen. In werkelijkheid bedraagt deze 92,5%. Exclusief een in de-
cember 2010 ontvangen herstelbetaling van € 10 miljoen welke op grond van het 
herstelplan in januari 2011 zou worden ontvangen, zou deze 91,7% zijn, waarmee 
een achterstand op het plan is ontstaan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de additionele verhoging van de technische voorzieningen per 1 januari 2010. De 
dekkingsgraad van 91,7% is echter iets hoger dan de in het herstelplan gedefini-
eerde minimale dekkingsgraad van 91,1%. Dit betekent dat er in 2011 geen sprake 
is van een additionele herstelpremie uit hoofde van het kortetermijnherstelplan.

solvabiliteit
31-12-2010 31-12-2009

Minimaal vereist eigen vermogen 56.130 49.961
Vereist eigen vermogen 118.884 103.917

De vermogenspositie van het Pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als 
ontoereikende solvabiliteit. 

Zowel per 31 december 2010 als per 31 december 2009 voldoet het fonds niet aan 
de wettelijke normen met betrekking tot het minimaal vereist eigen vermogen. 
Door het Bestuur is hiervan melding gemaakt bij de toezichthouder DNB en er is 
een korte- en langetermijnherstelplan ingediend in juli 2009. Dat herstelplan 
voorziet erin dat het Pensioenfonds binnen 5 jaar weer over een dekkingsgraad 
van minimaal 105% zal beschikken.
De getroffen maatregelen in aanvulling op het beleidskader zijn voor rekening van 
de werkgever en zijn de volgende:
1.  De onderneming Atos Origin in Nederland betaalt gedurende de jaren 2010  

tot en met 2013 in totaal circa € 78,5 miljoen (tot aan een bovengrens van 
117,5% herstellijn) in de vorm van premies (circa € 26 miljoen), geldstortin-
gen (€ 30 miljoen) en achtergestelde leningen (€ 22,5 miljoen);

2.  De onderneming Atos Origin in Nederland stort de komende vier jaar (voor 
het eerst in 2010) aanvullend maximaal circa € 36 miljoen indien het verloop 
van de dekkingsgraad zich onder het minimale herstelpad bevindt in enig 
jaar;

3.  De met de onderneming Atos Origin in Nederland overeengekomen stortingen 
(met uitzondering van € 15 miljoen aan geldstortingen gespreid te betalen in 
2011, 2012 en 2013) kunnen in een jaar niet plaatsvinden indien de dekkings-
graad zich boven een bepaald percentage bevindt (en naar verwachting blijft). 
Eventueel niet doorgegane stortingen kunnen alsnog opgeëist worden vóór 
2014 indien de dekkingsgraad onder een bepaald percentage zakt (en naar 
verwachting daaronder blijft). Het bedoelde percentage is afgeleid van een 
herstelpad naar een dekkingsgraad van 117,5% per eind 2013;

4.  De moedermaatschappij van Atos Origin in Nederland staat garant voor het 
totale bedrag (maximaal € 120 miljoen) tot aan 1 juli 2014, indien de onderne-
ming Atos Origin in Nederland niet in staat blijkt aan haar verplichtingen te 
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7.  Technische voorzieningen
 Pensioenverplichtingen Aanpassing overlevingstafels Totaal

Stand 31 december 2008 967.910 - 967.910
Mutatie technische voorzieningen -8.055 39.354 31.299
Stand 31 december 2009 959.855 39.354 999.209
Mutatie technische voorzieningen 271.194 -39.354 231.840

stand 31 december 2010 1.231.049 - 1.231.049

De voorziening voor pensioenverplichtingen is naar categorie van deelnemers als  
volgt samengesteld:

31-12-2010 31-12-2009

Deelnemers 480.544 387.806
Gewezen deelnemers 444.550 320.758
Pensioentrekkenden 305.955 251.291

1.231.049 959.855

-  Onderdeel van de technische voorziening is een voorziening herverzekering van 348.
-  Er is geen sprake van een financieringsachterstand.

8.  voorziening voor risico deelnemers

Stand 1 januari 2009 208.811
Mutatie boekjaar 36.192

Stand 31 december 2009 245.003
Mutatie boekjaar 22.687

stand 31 december 2010 267.690
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Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

risicobeheer en derivaten

solvabiliteitsrisico
Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de 
financiering daarvan geconfronteerd met risico’s. De belangrijkste doelstelling 
van het pensioenfonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het 
realiseren van deze doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit 
op basis van de marktwaarde van de pensioenverplichtingen.
Het belangrijkste risico voor het pensioenfonds betreft het solvabiliteitsrisico, 
ofwel het risico dat het pensioenfonds niet beschikt over voldoende vermogen ter 
dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op 
basis van algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke 
door de toezichthouder worden opgelegd. Indien de solvabiliteit van het pensioen-
fonds zich negatief ontwikkelt, ontstaat het risico dat het pensioenfonds de pre-
mie voor de onderneming en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen 
ruimte beschikbaar is voor een eventuele indexatie van opgebouwde pensioen-
rechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het pensioenfonds 
verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen. Het 
pensioenfonds heeft ter afdekking van risico’s bepaalde derivatencontracten 
afgesloten.

de aanwezige dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld:

2010 2009
% %

Dekkingsgraad per 1 januari 93,0 88,6
Nieuwe aanspraken 2,8 1,6
Uitkeringen -0,2 -0,2
Beleggingsresultaat 14,2 0,4
Wijziging marktrente -10,0 6,2
Overgang naar de AG Prognosetafel 2010- 2060: -6,2
Overige -1,1 -3,6

Dekkingsgraad per 31 december 92,5 93,0

9.  langlopende schulden

31-12-2010 31-12-2009

Escrow rekening ING-hiaat 1.852 1.921

Onder de liquide middelen (banken in rekening-courant) is ook de Escrow reke-
ning ING-hiaat opgenomen voor een bedrag van 1.852. Het totaalbedrag van het 
pensioenhiaat van alle ingestroomde medewerkers, is door ING beschikbaar 
gesteld aan het pensioenfonds Atos Origin. 
Deze heeft het totaalbedrag ondergebracht in een depot; de Escrow rekening.  
Het pensioenfonds zal zorg dragen voor een overheveling van het hiaat inclusief 
renteopbrengsten vanuit het depot naar de pensioenvoorziening van de 
medewerkers. 
De Escrow rekening ING-hiaat staat niet ter vrije beschikking.

Het merendeel van de schuld heeft een looptijd van langer dan 5 jaar.

10.  overige schulden 

31-12-2010 31-12-2009

Derivaten 93.728 42.224
Belastingen en inhoudingen uitkeringen 1.763 1.266
Waardeoverdrachten 10 1
Te verrekenen FVP-koopsommen - 134
Vermogensbeheerder 317 186
Uitkeringen 59 19
Adviseurskosten 34 168
Administratiekosten 39 111
Verzekeringsmaatschappij - 92
Overige schulden 252 147

96.202 44.438
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wordt beschouwd door de toezichthouder, wat weer tot andere risico’s leidt, 
bijvoorbeeld een premieverhoging en/of een (tijdelijke) verlaging van de kans op 
toeslag. Het Pensioenfonds heeft op basis van een ALM-studie een beleidskader 
ontworpen gebaseerd op de doelstellingen van het Pensioenfonds. Het beleids-
kader geeft ook de maatregelen aan als de solvabiliteit verbeterd dient te worden. 
Het beleidskader is integraal opgezet (risico’s worden niet afzonderlijk beoor-
deeld maar in relatie tot elkaar) en geeft de ruimte (ook wel risicobudget ge-
noemd) aan voor het beleggingsbeleid. De beleggingscommissie geeft verder 
uitvoering aan het beleggingsbeleid, zoals richtlijnen en rapportagestructuren.
Het solvabiliteitsrisico wordt als een van de belangrijkste risico’s gezien. Het is 
vooral de beweging van de marktrente die de solvabiliteit van het Pensioenfonds 
(in een marktwaardeomgeving) in gevaar kan brengen; dit wordt renterisico 
genoemd.
De beleggingsportefeuille is gesplitst in twee delen. Een deel van de portefeuille 
heeft als doel de waarde van de pensioenverplichting te volgen, de zogenoemde 
Risk Control-portefeuille (RC-portefeuille). Door de opzet en inrichting van de 
RC-portefeuille wordt het renterisico, dat deel uitmaakt van het marktrisico, tot 
een minimum beperkt (zie ook de paragraaf over derivaten). Het andere deel van 
de portefeuille, de Return-portefeuille, heeft als doel waarde toe te voegen aan de 
totale portefeuille.

rC portefeuille
Een risico binnen de RC-portefeuille is dat de pensioenverplichting zich anders 
ontwikkelt dan de RC-portefeuille. Dit risico wordt beperkt door minimaal een 
keer per jaar de verplichtingen te berekenen, waarbij onder meer de aannames 
worden getoetst aan de werkelijkheid. Bovendien wordt de ontwikkeling van de 
verplichtingen gevolgd aan de hand van verschillende rapportages (een update 
van de verplichtingen per kwartaal door de externe adviseur). Aan de beleggings-
kant wordt het risico dat de beleggingsportefeuille zich anders gedraagt dan de 
verplichtingen, beperkt door het bijhouden van de actuele verplichtingen (kas-
stromen). De vermogensbeheerder moet volgens het mandaat de portefeuille 
inrichten conform de per kwartaal opgegeven actuele verplichtingen. In de maan-
delijkse, onafhankelijk opgestelde, rapportages is ondermeer opgenomen of er 
eventuele afwijking (mismatch) is tussen de duration van de RC portefeuille en de 
opgegeven duration.

De dekkingsgraad per 31 december exclusief een in december 2010 ontvangen 
herstelbetaling van 10 miljoen, welke op grond van het herstelplan in januari 2011 
zou worden ontvangen, bedraagt 91,7%.

het tekort op fTK-grondslagen is als volgt:

31-12-2010 31-12-2009

Voorziening pensioenverplichtingen (FTK-
waardering)

1.231.049 999.209

Voorziening herverzekering -348 -

Voorziening pensioenverplichtingen eigen 
rekening

1.230.701 999.209

Vereist eigen vermogen (art. 132 Pensioenwet) 1.349.585 1.103.126
Aanwezig vermogen (Totaal activa – schulden = 
pensioenvermogen)

1.138.476 929.581

Tekort -211.109 -173.545

Zowel bij de berekening van de dekkingsgraad als bij het tekort is de vordering op 
de werkgever ad 39.500 (2009: 56.000) buiten beschouwing gelaten.
Tot en met boekjaar 2009 hanteerde het fonds een intern model voor het bepalen 
van het vereist eigen vermogen. Daarnaast was het standaardmodel eveneens 
uitgewerkt. In november 2010 is op verzoek van DNB een aangepaste set met 
verslagstaten voor boekjaar 2009 ingediend waarin de uitwerking van het vereist 
eigen vermogen is gebaseerd op het standaard model. Vanaf boekjaar 2010 wordt 
het vereist eigen vermogen alleen op basis van het standaardmodel bepaald.

Beleid en risicobeheer
Het risico dat het Pensioenfonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, met 
andere woorden onvoldoende vermogen heeft om de pensioenverplichtingen af te 
dekken, wordt solvabiliteitsrisico genoemd. De Pensioenwet bepaalt onder meer 
de regels voor de solvabiliteit. De toezichthouder (DNB) geeft vervolgens invulling 
aan de regels en geeft bijvoorbeeld aan hoe de solvabiliteit wordt getoetst.

risicobeheer
De Pensioenwet treft in feite maatregelen om voornoemd risico te beperken. Het 
Pensioenfonds loopt vervolgens het risico dat de solvabiliteit als onvoldoende 



Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Atos Origin Utrecht 68

dekken door het afsluiten van valutatermijncontracten. De actuele waarde van 
valutatermijncontracten is opgenomen onder de derivaten. Het resultaat van de 
valutatermijncontracten wordt verwerkt onder indirecte beleggingsopbrengsten.

de beleggingen in vreemde valuta kunnen per categorie als volgt worden  
gespecificeerd:

31-12-2010 31-12-2009

Vastgoedbeleggingen 13.468 12.038
Aandelen 202.353 135.770
Vastrentende waarden 75.242 43.512
Derivaten -142.985 -95.728
Overige beleggingen 8.105 5.209

156.183 100.801

return Portefeuille
De Returnportefeuille heeft als doel een extra rendement te realiseren ten op-
zichte van de RC-portefeuille. Het extra rendement dient behaald te worden 
binnen de grenzen van de eerdergenoemde doelstellingen van het Pensioenfonds 
en de solvabiliteitseisen vanuit de toezichthouder. De ruimte die daaruit voort-
vloeit, is het risicobudget. De Returnportefeuille heeft een totaal verwacht rende-
ment boven de RC-portefeuille met een bepaalde Tracking Error. Om het risico 
van (te) hoge correlaties tussen de verschillende portefeuilles van de vermogens-
beheerders te voorkomen was de Returnportefeuille (a) opgedeeld in een zoge-
noemde High Volatility-portefeuille en (b) een Medium Volatility-portefeuille. Elk 
met een eigen rendement en Tracking Error en verspreid over meer dan één 
vermogensbeheerder. De Medium Volatility-portefeuille is momenteel groten-
deels afgebouwd in het kader van de herziening van de strategische asset 
allocatie.

Over de hele beleggingsportefeuille worden de volgende markrisico’s gelopen:

aandelenrisico
Het aandelenrisico is het risico dat de prijs van het aandeel daalt. Getracht wordt 
de effecten van dit risico op de portefeuille te beperken door de wijze waarop het 
beleggingsbeleid is vormgegeven, met name door spreiding en beperking van het 
risicobudget.

valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van de vreemde valuta van het 
Pensioenfonds (dus ten opzichte van de euro) daalt. Dit geldt alleen voor de beleg-
gingen waarvan de prijs niet in euro’s is. 

valutabeleid voor de middelloon– en eindloonregeling
Het beleid van het Pensioenfonds voor de middelloon- en eindloonregeling is dat 
deze risico’s zoals eerder aangegeven onderdeel vormen van het uit de ALM 
studie voortvloeiende risicobudget.

valutabeleid voor de beschikbare premieregeling
Het beleid van het Pensioenfonds voor de beschikbare premieregeling is de  
risico’s voor de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en het Britse pond volledig te 
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De valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

2010 2010 2010 2009
Positie voor afdekking Valutaderivaten Nettopositie na afdekking Nettopositie na afdekking

AUD - -97
CHF 4.646 - 4.646 4.154
DKK 1.218 - 1.218 562
EUR 790.090 145.406 935.496 736.178
GBP 34.713 -14.720 19.993 17.645
HKD 1 - 1 2.364
JPY 6 -2.624 -2.618 -5.493
NOK 480 - 480 2.674
SEK 1.043 - 1.043 6.098
USD 248.635 -129.022 119.613 75.100
Overig - -2.206

1.080.832 -960 1.079.872 836.979
Lopende intrest 27.603 - 27.603 28.146

1.108.435 -960 1.107.475 865.125
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In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate 
spreiding van activa en passiva ontbreekt. Concentratierisico’s kunnen optreden 
bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of tegen-
partijen. Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden is, kan door deze 
sectorconcentratie een verhoogd risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector 
worden aangehouden is sprake van een cumulatief concentratierisico.

derivaten 
Het Pensioenfonds kan in het kader van het beleggingsbeleid gebruikmaken van 
derivaten. Derivaten worden gebruikt om risico’s af te dekken. Zoals aangegeven 
wordt het renterisico volledig afgedekt in de RC-portefeuille. De gevoeligheid voor 
veranderingen in de rente wordt gemeten met de duration. De duration geeft aan 
hoeveel procent bij benadering de marktwaarde verandert bij een parallelle ver-
schuiving van de rentecurve met 1%-punt. Een hoge duration geeft een hoge 
gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer. De duration van de totale be-
leggingsportefeuille vastrentende waarden (exclusief de geldmarktbeleggingen) 
inclusief de daarop betrekking hebbende derivaten is als volgt:

2010 2009

27 30

De duration van de pensioenverplichtingen inclusief de daarop betrekking heb-
bende derivaten is als volgt:

2010 2009

20 19

Bij het Pensioenfonds werd in 2010 (strategisch) 65% van de totale beleggings-
portefeuille ingezet voor een, ten opzichte van de beleggingen, volledige afdekking 
van het renterisico. Zolang de beleggingen lager zijn dan de verplichtingen, is de 
hedge ten opzichte van de verplichtingen dan dus minder dan 100%. Het hedge-
percentage volgt in wezen dus de dekkingsgraad (= beleggingen/verplichtingen). 
De afdekking vindt plaats met vastrentende waarden en met behulp van derivaten, 
de zogenoemde interest rate swaps. 

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij niet in staat is aan zijn (betalings)
verplichting te voldoen. Het risico speelt vooral bij vastrentende waarden. Het 
Pensioenfonds heeft zijn vermogensbeheer volledig uitbesteed. In het (strate-
gisch) beleggingsbeleid, neergelegd in de ABTN van het Pensioenfonds worden de 
maatregelen genoemd om dit risico te beperken c.q. uit te sluiten. De krediet-
waardigheid van de tegenpartij en de spreiding over meer partijen is bijvoorbeeld 
een belangrijke voorwaarde om dit risico te beperken.

Rating 2010 2009

AAA 782.922 443.050
AA 39.538 42.453
A 16.265 111.247
BBB 8.565 7.631
BB 2.418 909
B 21.686 1.194
geen rating 3.157 31.576

Totaal 874.551 638.060
Lopende intrest 27.604 28.146

902.155 666.206

Concentratierisico
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepa-
len welke posten hieronder vallen moeten per beleggingscategorie alle instru-
menten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt aange-
merkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt.

het concentratierisico is ultimo 2010 als volgt weer te geven:

x € 1.000
Duitse staat 294.370
Franse staat 142.512
Franse treasury notes 149.907
Nederlandse staat 144.459
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verondersteld wordt bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen. 
Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de 
uitkering van de pensioenverplichting. Door toepassing van AG-prognosetafel 
2010-2060 met adequate correcties voor ervaringssterfte is het langlevenrisico 
nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.

overige relevante actuariële risico’s zijn het overlijdens- en het arbeids-
ongeschiktheidsrisico.

overige niet-financiële risico’s

operationeel risico
Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, 
fouten in de verwerking van gegevens, het verloren gaan van informatie, fraude en 
dergelijke. Dergelijke risico’s worden door het pensioenfonds beheerst door het 
stellen van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrok-
ken zijn op gebieden zoals interne organisatie, procedures, processen en contro-
les, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen 
worden periodiek getoetst door het Bestuur.

verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie tussen de verbonden partijen tussen het pensioen-
fonds en de sponsor, de aangesloten ondernemingen en hun bestuurders. Deze 
worden bij onderdeel Overige gegevens nader toegelicht.

Het Pensioenfonds heeft eind 2010 ongeveer 87% (eind 2009: 100%) van het rente-
risico van de pensioenverplichtingen afgedekt. Met andere woorden, de duration 
van de beleggingen is iets lager dan de duration van de pensioenverplichtingen.

Kredietrisico speelt ook een grote rol bij het gebruik van derivaten. Dit risico 
wordt onder meer beperkt door strikte toepassing van het uitbestedingsbeleid. 
Daarnaast heeft het Pensioenfonds in het mandaat van de beheerder van de 
RC-portefeuille voorwaarden opgenomen die de risico’s bij gebruik van derivaten 
voldoende beperken.

de samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

31 december 2010 31 december 2009
x € 1.000 % x € 1.000 %

Resterende looptijd < 1 jaar 52.400 5,8 71.368 10,7
Resterende looptijd 1- 5 jaar 384.561 42,6 34.698 5,2
Resterende looptijd > 5 jaar 465.194 51,6 560.140 84,1

902.155 100,0 666.206 100,0

liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een 
aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het 
pensioenfonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Waar de 
overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat 
het hierbij om de kortere termijn. Dit risico kan worden beheerst door in het 
strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor 
de liquiditeitsposities. Er moet eveneens rekening worden gehouden met de 
directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. 

verzekeringtechnische risico’s (actuariële risico’s)
De belangrijkste actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven, overlijden en 
arbeidsongeschiktheid.
Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische risico. 
Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld 
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premie bedraagt dan 62.601. De kostendekkende premie bedraagt 40.227. Aan de 
eis dat er een kostendekkende premie is betaald wordt derhalve voldaan.
De verschillen tussen de kostendekkende premie en de feitelijke premie zijn het 
gevolg van financieringsafspraken. De kostendekkende premie wordt mede be-
paald door de marktrente.
De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord.

c)  de samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

2010 2009

nominaal pensioeninkoop op marktwaarde 35.058 40.725
Kostenopslag 1.523 1.467
Solvabiliteitsopslag 3.646 6.923

Totaal kostendekkende premie 40.227 49.115

12.  Premiebijdragen voor risico deelnemers

2010 2009

Premies werkgever 10.487 11.770
Premies werknemers 8.428 9.263
FVP-koopsommen 41 147

18.956 21.180

ToelIChTIng oP de sTaaT van BaTen en lasTen

(in duizenden euro’s)

11.   Premiebijdragen van werkgever en werknemers (premiebijdragen 
voor Middelloon/eindloonregelingen)

a) 
2010 2009

Premies werkgever 23.280 27.299
Premies werknemers 18.594 21.857
Premies NP 4.007 4.563
FVP-koopsommen 220 249

46.101 53.968

De FVP-koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra 
pensioenaanspraken.

De totale bijdrage van werkgever en werknemers bedraagt 23% (2009: 23%) van 
de pensioengrondslagsom. 
Het werkgeversgedeelte bedraagt 12,65% en het werknemersgedeelte 10,35%.7

b)   de kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de 
Pensioenwet zijn als volgt:

2010 2009

Kostendekkende premie 40.227 49.115
Feitelijke premie 46.101 53.968

Voor de toets op kostendekkendheid van de premie worden de ontvangen herstel-
premie en herstelbetaling van in totaal 16.500 ook betrokken. De verschuldigde 

7   daarnaast werd in 2010 door de werkgever nog eens een extra (herstel)premie van 3% betaald.
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13.  Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
Directe beleggings-op-

brengsten 2010
Indirecte beleggings-

opbrengsten 2010
Totaal 2010 Totaal 2009

Vastgoed 377 5.344
Aandelen 2.583 26.231 28.814 33.293
Vastrentende waarden 29.102 54.222 83.324 23.263
Derivaten 9.887 39.710 49.597 -21.881
Overige beleggingen 368 -2.234 -1.866 -10.763
Overige -48 - -48 34
Kosten vermogensbeheer - - -3.625 -2.783

42.269 120.675 159.319 26.507

14.  Beleggingsresultaten risico deelnemers
2010 2009

Koersresultaten 13.511 29.620

15.1  Mutatie voorziening pensioenverplichtingen
2010 2009

Pensioenopbouw 35.507 41.504
Indexering en overige toeslagen - -
Rentetoevoeging 14.235 25.357
Pensioenuitvoeringskosten 455 -20.469
Pensioenuitkeringen -23.194 401
Saldo overdrachten van rechten -1.203 29
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij pensionering 8.914 10.675
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij overlijden 31 394
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag 1.778 5.144
Sterfte 1.116 -2.478
Arbeidsongeschiktheid -459 -817
Wijziging marktrente 126.929 -66.567
Wijziging actuariële uitgangspunten 109.932 -
Overige wijzigingen -2.847 -1.228

271.194 -8.055
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saldo overdrachten van rechten
De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening pensioenverplichtingen 
is het saldo van overgedragen pensioenverplichtingen (uitgaande waardeover-
drachten) en overgenomen pensioenverplichtingen (inkomende waardeoverdrach-
ten). Het betreft hier overdrachten die al in 2008 verzocht zijn (voor de onderdek-
king intrad).

Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij pensionering
Uit de beschikbare premieregeling valt bij pensionering voor pensioeninkoop een 
kapitaal vrij, dat wordt aangewend voor inkoop van pensioen.

Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij overlijden
Uit de beschikbare premieregeling valt bij overlijden voor pensioeninkoop een 
kapitaal vrij, dat wordt aangewend voor inkoop van nabestaandenpensioen.

Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag
Uit de beschikbare premieregeling valt bij ontslag een kapitaal vrij, dat kan  
worden aangewend voor inkoop van pensioen.

sterfte
Door overlijden valt het deel van de voorziening pensioenverplichtingen dat  
betrekking heeft op ouderdomspensioen vrij. Door overlijden gaan echter  
nabestaandenpensioenen in waarvoor een toevoeging aan de voorziening 
pensioen verplichtingen benodigd is.
Door overlijden is in 2010 meer benodigd dan vrijvalt uit de voorziening pensioen-
verplichtingen, waardoor per saldo de voorziening pensioenverplichtingen 
toeneemt.

arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid wordt de toekomstige pensioenopbouw voortgezet. 
Daarnaast kan een arbeidsongeschiktheidspensioen toegekend worden.
De ontstane schade vanuit arbeidsongeschiktheid is minder dan verondersteld. 
Als gevolg hiervan is de voorziening pensioenverplichtingen afgenomen.

Pensioenopbouw
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de 
diensttijdopbouw. Dit is het effect op de voorziening pensioenverplichtingen van 
de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele 
salarisontwikkeling.

Indexering en overige toeslagen
Het pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve 
deelnemers en de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenrechten (ge-
wezen deelnemers) jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkeling. De indexe-
ring heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen recht op indexering 
bestaat en dat het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst indexering kan 
plaatsvinden. Er wordt voor de financiering van de indexering geen bestemmings-
reserve gevormd en premie betaald. Een eventuele achterstand in de indexering 
kan in principe worden ingehaald.
De aanpassing per 1 januari 2010 bedroeg 0%.

rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 1,303% (2009: 2,544%), zijnde de 
éénjaarsrente die volgt uit de rentetermijnstructuur per 1 januari 2010.

Pensioenuitkeringen
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend 
en opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd 
opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten be-
hoeve van de financiering van de uitbetaling van pensioenen over de 
verslagperiode.

Pensioenuitvoeringskosten
Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden 
vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening pensioenverplichtin-
gen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag 
dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de kosten over de verslag-
periode.
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15.2  Mutatie voorziening aanpassing overlevingstafels
2010 2009

Mutatie boekjaar -39.354 39.354

16.  Mutatie voorziening voor risico deelnemers
2010 2009

Stortingen 20.233 22.044
Onttrekkingen 13.511 -15.472
Beleggingsresultaat -11.057 29.620

Mutatie boekjaar 22.687 -36.192

17.   Mutatie herverzekeringsdeel  
technische voorzieningen

2010 2009

Mutatie boekjaar 348 -

18.  herverzekeringen

2010 2009

Premies overlijdensrisico -608 -422
Premies arbeidsongeschiktheidsrisico -269 -266

-877 -688

Premiedervingsuitkeringen 54 -
Risicokapitalen bij overlijden 217 -
Winstaandeel 2004 tot en met 2008 3.246 -

2.640 -688

wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzienin-
gen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. De onder dit 
hoofd opgenomen waarde van de voorziening pensioenverplichtingen betreft de 
benodigde voorziening voor de overgang van de rentetermijnstructuur ultimo 2009 
naar die van ultimo 2010 (daling van 3,9% per 31 december 2009 naar 3,5% per  
31 december 2010).

wijziging actuariële uitgangspunten
In boekjaar 2010 is door het fonds omgerekend naar de nieuwste overlevingstafel 
van het AG. De invoering van deze AG Prognosetafel 2010-2060 per 1 januari 2010 
leidde ten opzichte van de oude AG Prognosetafel 2005-2050 tot een totale stijging 
van de TV van 109.932, waarvan 39.354 per 31 december 2009 al in de TV was 
opgenomen.

overige wijzigingen
Een aantal oorzaken leidt tot overige wijzigingen.
-  Door vervroeging en uitstel van ingang van pensioen als gevolg van het hante-

ren van sekse-neutrale vervroegings- en uitstelfactoren.
-  Door uitruil en omzetting van pensioensoorten (zoals bijvoorbeeld uitruil van 

nabestaandenpensioen in een hoger ouderdomspensioen) als gevolg van het 
hanteren van sekse-neutrale vervroegings- en uitstelfactoren.

-  Correcties van de toepassing van garantieregelingen en 
overgangsbepalingen.
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De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra 
dienstjaren.

De toevoeging aan de technische voorziening uit hoofde van de overgenomen 
pensioenverplichtingen bedraagt 2.528. Het resultaat op de overgenomen 
pensioen verplichtingen bedraagt in 2010 -2.234 (2009: -475).
De afname van de technische voorziening uit hoofde van de overgedragen 
pensioen verplichtingen bedraagt 3.731 Het resultaat op de overgedragen 
pensioen verplichtingen bedraagt in 2010 2.883 (2009: 384).

21.  saldo waardeoverdrachten risico deelnemers
2010 2009

Overgenomen pensioenverplichtingen 183 185
Overgedragen pensioenverplichtingen* -274 225

-91 410

In boekjaar 2009 is een aantal correcties uit voorgaande jaren verantwoord, waar-
door het reguliere beeld vertekend wordt.

22.  Pensioen- en uitvoeringskosten
2010 2009

Salaris- en administratiekosten: 1.149 1.409
Controle- en advieskosten, met uitzondering 
van accountantskosten

368 779

Accountantskosten inzake controle 80 100
Accountantskosten inzake advies - 56
Overige kosten 381 335

1.978 2.679

In de kosten 2009 zijn opgenomen kosten voortvloeiende uit extra werkzaam-
heden onder andere veroorzaakt door extra werkzaamheden verband houdende 
met juridisch advies en juridische procedures, het herstelplan, de ALM-studie en 
de aanstelling van een ad-interim directeur.

Het Pensioenfonds heeft risicoherverzekeringscontracten met Zwitserleven voor 
de dekking van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Zwitserleven 
betaalt bij overlijden dan wel arbeidsongeschiktheid het verzekerde kapitaal uit.
Met ingang van boekjaar 2009 zijn de contracten met Zwitserleven vernieuwd voor 
een periode van 5 jaar. Op het contract is onder bepaalde voorwaarden een winst-
delingsregeling van toepassing.

19.  Pensioenuitkeringen 
2010 2009

Ouderdomspensioen 19.282 16.829
Nabestaandenpensioen 2.433 2.297
Wezenpensioen 367 364
Arbeidsongeschiktheidspensioen 718 700
Afkopen 1 24

22.801 20.214

-  De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 420,69 
per jaar overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).

-  De hoogte van de toeslag op de uitkeringen zoals vastgesteld door het 
Bestuur bedraagt per 1-1-2010: 0% (1-1-2009: 0%). 

20.  saldo waardeoverdrachten voor risico pensioenfonds
2010 20098 

Overgenomen pensioenverplichtingen 204 -67
Overgedragen pensioenverplichtingen -848 42

-644 -25

Dit betreft de ontvangst van of betaling aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar 
van respectievelijk de vorige of nieuwe werkgever van de contante waarde van 
premievrije pensioenaanspraken van deelnemers die tot de ontslagdatum zijn 
opgebouwd.

8   In boekjaar 2009 is een aantal correcties uit voorgaande jaren verantwoord, waardoor het reguliere 
beeld vertekend is.
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Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat het pensioen-
fonds in het afgelopen jaar geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd. 

Personeelsleden en bezoldiging Bestuur
Bij het Pensioenfonds zijn 5 werknemers in dienst.
Het Bestuur ontvangt geen bezoldiging.

23. overige baten en lasten
2010 2009

Afboeking verschillen oude jaren* - 146
Diversen 69 -

69 146

*   dit betreft het herstel van foutieve berekeningen uit het verleden en nagekomen aanspraken e.d.
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utrecht, 28 juni 2011

Namens het Bestuur,

J. Blom  A. van Buuren 
Voorzitter Secretaris

B. overIge gegevens

Belastingen
De activiteiten van het Pensioenfonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het 
kader van de vennootschapsbelasting.

hoofdlijnen uitvoeringsovereenkomst met de werkgever
Naast de verplichte deelname en een adequate gegevensverstrekking zijn de 
belangrijkste afspraken in de uitvoeringsovereenkomst tussen de onderneming 
Atos Origin en Stichting Pensioenfonds Atos Origin:
-  een maximale premie van 23% van de pensioengrondslag;
-  een mogelijke terugstorting aan de onderneming Atos Origin bij een dek-

kingsgraad van boven de 160% (4% regime) en een bijstorting door de onder-
neming Atos Origin bij een dekkingsgraad van onder de 110% (FTK-regime) 
tot een dekkingsgraad van 110% (FTK- regime, lees marktwaarde).

In aanvulling hierop en deels ter vervanging hiervan is door het Pensioenfonds een 
“herstelovereenkomst” gesloten met de werkgever. De inhoud hiervan is bij de toe-
lichting op de balans (onder 5. Reserves) kort toegelicht.

gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke 
financiële gevolgen voor de Stichting. Wel is het pensioenfonds in overleg met de 
werkgever om de pensioenuitvoeringsovereenkomst te wijzigen, waarbij de doel-
stelling van de werkgever is om per 1 januari 2012 de pensioenopbouw buiten het 
fonds voort te zetten.

actuariële verklaring
De actuariële verklaring is opgenomen op pagina 80

Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op pagina 81

vaststelling
Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos Origin heeft de jaarrekening 2010 
vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2011



Change is the only constant
Proverb
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Colofon

uitgave
Stichting Pensioenfonds Atos Origin 
Papendorpseweg 93 
3528 BJ Utrecht
e-mailadres: pensioenfonds@atos.net
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com

Stichting Pensioenfonds Atos Origin is een Ondernemingspensioenfonds voor de 
medewerkers in Nederland van Atos Origin of een andere aangesloten onderne-
ming overeenkomstig de Statuten.
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If you do not create change, 
change will create you Anonymous


