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VOORWOORD

Eén van mijn eerste werkzaamheden voor de Stichting Pensioenfonds Atos Origin betrof dit jaarverslag. Ik was nog net op tijd om deel te nemen aan het reflecteren-
de moment waarop het bestuur op transparante wijze inzicht geeft in de cijfermatige ontwikkelingen en verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Transparant 
inzicht in de cijfers kan alleen plaatsvinden indien er goed wordt ‘gemeten’. Alleen zorgvuldige ‘meting’ en controle door interne controleurs en externe accountants 
en actuarissen van alle geldstromen en pensioenrechten, kan er voor zorgen dat de cijfers die in dit jaarverslag gepresenteerd worden correct zijn en een goed beeld 
geven over hoe het pensioenfonds er voor staat. Dit is des te belangrijker indien er sprake is van zwaar weer, zoals momenteel door de crisis het geval is. Vandaar 
dat we aan het jaarverslag het thema ‘Meten’ hebben meegegeven. Onder andere door goed te ‘meten’ proberen we je pensioen zo goed mogelijk te waarborgen, een 
doelstelling waar ik met hart en ziel aan wil werken de komende jaren, in de goede hoop dat we de magere jaren weer te boven zullen komen.

Gé Overdevest 
Directeur Stichting Pensioenfonds Atos Origin

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

Het Pensioenfonds Atos Origin (het Pensioenfonds) voert een aantal pensioenregelingen uit, met als belangrijkste Oriflex ML en Oriflex BP. Deze twee pensioen-
regelingen vormen een zogenoemde hybride regeling; Oriflex ML is een middelloonregeling tot een inkomen van € 42.804 per jaar (grens per 2010, inclusief vakantie-
geld 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 pensioen opbouwt) en een relatief hoog opbouwpercentage met zo veel mogelijk 
 pen sioen gevende inkomenselementen. Voor de toeslag (indexatie) is gekozen voor de zogenoemde D1-variant uit de Toeslagmatrix van DNB1. 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 toeslag.

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 pensioenovereenkomst vastgelegd. 
De algemene doelstelling van het Pensioenfonds is om de uit de pensioenovereenkomst 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 7.522 actieve deelnemers, 8.927 gewezen deelnemers en 847 pensioengerechtigden. Door de recessie heeft ook de 
werkgever haar personeelsbestand moeten inkrimpen; een reorganisatie heeft het aantal actieve deelnemers sterk doen dalen, terwijl het aantal gewezen deel-
nemers navenant gestegen is.
 
Uitvoering van de pensioenregelingen en het beheer van het vermogen is ondergebracht bij externe, professionele partijen. De operationele leiding is in handen 
van het Pensioenbureau. Het Pensioenbureau heeft onder meer als taak het door het het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Atos Origin (hierna: het Bestuur) 
 gevoerde beleid voor te bereiden en uit te voeren. Het Pensioenbureau bestond eind 2009 uit twee pensioendeskundigen, twee managementassistentes (parttime) 
en een directeur. 

1. de Toeslagmatrix is te vinden op de website van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl)
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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 pensioengerechtigden 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 benoemt de drie werknemers-
leden. De werkgever kiest de voorzitter, het Bestuur de vicevoorzitter. Beiden dienen een werkgeverslid te zijn. Het Bestuur kiest uit de werknemersleden een 
 secretaris. Voorzitter en secretaris zijn bij besluit aangewezen de Stichting in rechte te vertegenwoordigen. Het Bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk 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 is samengesteld uit gepensioneerden en actieve deelnemers, in overeenstemming met het huishoudelijk 
reglement. De Deelnemersraad heeft, naast de bevoegdheden genoemd in artikel 111 van de Pensioenwet (per 1-1-2008), het recht van decharge. 

De Beleggingscommissie is door het Bestuur ingesteld. De Beleggingscommissie adviseert onder meer het Bestuur over het beleggingsbeleid in brede zin en toetst 
de beleggingsresultaten aan de doelstellingen van het beleggingsbeleid. De Beleggingscommissie bestaat uit minimaal vier leden, waarvan minimaal één beleg-
gingsdeskundige, 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 wordt opgenomen in het jaarverslag van het Pensioenfonds. 
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden. De vertegenwoordiger van de werknemers en de vertegenwoordiger van de gepensioneerden zijn leden van de 
Deelnemersraad (en worden uit hun midden gekozen). De vertegenwoordiger 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
 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2005

Deelnemers (actieve)*:      
Middelloon 7.516 8.543 8.624 8.313 8.178
Eindloon 3 13 26 104 120
KPMG-pensioenregeling 3 6 11 146 230

 7.522 8.562 8.661 8.563 8.528

Gewezen deelnemers 8.927 7.966 8.597 6.033 8.273
Pensioengerechtigden (OP en NP) 847 705 626 634 583

Totaal deelnemers 17.296 17.233 17.884 15.230 17.384

      
Pensioengerechtigden per soort     
 
Ouderdomspensioen (OP) 641 525 440 369 347
Nabestaandenpensioen (NP) 206 180 186 175 150
Arbeidsongeschiktheidspensioen* 82 85 87 90 86

 

 
 
* In het aantal actieve deelnemers zijn 175 (partieel en volledig) arbeidsongeschikten opgenomen. Van deze 175 arbeidsongeschikten ontvangen 82 deelnemers een uitkering.  
Om die reden zijn de arbeids ongeschiktheidpensioenen apart opgenomen. 
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Premiebijdragen ML en extra bijdragen
(Bedragen x € 1.000) 2009 2008 2007 2006  2005
       
Premiebijdragen ML  
Werkgever 27.299 24.749 24.045 26.428  21.626
Werknemer 26.420 24.888 24.217 20.971  17.013
       
Extra bijdragen       
Werkgever - 56.000 - -  -

Pensioenuitkeringen
(Bedragen x € 1.000) 2009 2008 2007 2006 2005
      
Ouderdomspensioen 16.829 14.452 11.967 9.622 7.599
Nabestaandenpensioen 2.661 2.377 2.181 1.928 1.846
Arbeidsongeschiktheidspensioen 700 769 719 772 799
Overige 24 301 17 172 97
      
     

Indexering
(in procenten) 2009 2008 2007 2006 2005
      
Indexering 0,0 1,5 1,3 1,5 1,0
CPI afgeleid 2,5 1,5 1,3 1,5 1,0
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Financiële positie
(Bedragen x € 1.000) 2009 2008 2007 2006 2005
      
Beleggingen voor
- risico pensioenfonds* 920.505  849.556 850.602 831.587 742.277
 
- risico deelnemers 245.003 208.811 223.814 205.495 179.099
      
Technische voorzieningen 
- voor risico pensioenfonds 999.209 967.910 694.391 695.720 643.883
- voor risico deelnemers 245.003 208.811 223.814 205.495 179.099
      
Reserve      
4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 152.061 130.728
FTK -13.628 - 110.362 155.123 n.v.t. n.v.t.
      
Aanwezige dekkingsgraad      
Op basis van AAP-normen n.v.t. n.v.t. 137,2% 127,1% 121,2%
Op basis van FTK-normen** 93,0% 88,6% 122,3% 121,9% n.v.t.
Marktwaarde < 4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 116,0%
      
Vereiste dekkingsgraad      
4% (AAP) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 128,4% 128,3%
Vereist Eigen Vermogen (intern model) 110,4% 117,0% 117,0% n.v.t. n.v.t.
      
Reserveoverschot/(tekort)      
4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. -45.523 -43.948
FTK -173.545 -274.906 37.077 n.v.t. 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 AAP. 
*** Bij de berekening van de ‘Aanwezige dekkingsgraad’ en het ‘Reserveoverschot/(tekort)’2008 en 2009 is de vordering op de werkgever ad 56.000 buiten beschouwing gelaten. De cijfers onder 2008 genoemd 
komen daarom niet overeen met de cijfers die in het Jaarverslag 2008 staan, omdat in het Jaarverslag 2008 de 56.000 wel was meegenomen. 

*** ***

*** ***
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VERSLAG VAN HET BESTUUR

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN 

MACRO-ECONOMISCH

In het begin van het jaar 2009 was de toestand op de financiële markten erg onzeker. De overheden hadden veel reddingsmaatregelen genomen om de economie te 
stimuleren en zeer grote bedragen ter beschikking gesteld aan de financiële sector maar het was zeer de vraag of deze maatregelen voldoende zouden zijn om de 
situatie te stabiliseren. De vraag was of er een V-vormige, een U-vormige of een W-vormige opleving zou komen. Aan het einde van het jaar groeide de overtuiging dat 
een zekere stabiliteit was bereikt en ontstond er een voorzichtig optimisme. Er was echter nog geen sprake van een breed gedragen herstel. De algemene opinie was 
dat het te vroeg was en is om de stimuleringsmaatregelen af te bouwen. Met name de ECB zal voorlopig waarschijnlijk een ruime geldpolitiek blijven voeren en de 
rente op een bijzonder laag nivo houden. Dit had en heeft een direct effect op de rentetermijnstructuur die door DNB aan de pensioenfondsen wordt voorgeschreven 
voor het berekenen van de contante waarde van de verplichtingen. Met betrekking tot de verplichtingen van het Pensioenfonds steeg de gemiddelde rekenrente (op 
basis van de gepubliceerde rentetermijnstructuur) waarmee deze verplichtingen berekend worden van 3,5% op 31 december 2008 naar 3,9% op 31 december 2009.

ALGEMEEN PENSIOENBELEID

De grote bedragen die door de regering ter beschikking zijn gesteld gecombineerd met de negatieve gevolgen van de recessie op de inkomsten van de overheden 
zorgden ervoor dat de overheidstekorten snel zijn toegenomen. Het stabiliteitspact dat voor de landen van de eurozone geldt, eist dat de tekorten binnen enkele 
jaren tot 3% worden teruggebracht. Voor Nederland betekent dat een forse bezuiniging op de overheidsuitgaven. Een van de voorstellen is het verhogen van de AOW 
leeftijd tot 67 jaar. Deze verhoging zal waarschijnlijk worden doorgevoerd, maar het is nog niet bekend welke variant daarbij zal worden gekozen. Het is duidelijk dat 
deze verhoging 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.

In de Nederlandse situatie vormen pensioenen een groot deel van de spaargelden van de burgers. De snelle achteruitgang van de dekkingsgraden in 2008 werd dan 
ook als potentieel zeer verstorend gezien. Het gevolg daarvan is dat de regering diverse werkgroepen heeft geïnstalleerd (onder andere de commissies Frijns en 
Goudswaard) die met aanbevelingen moesten komen ter verbetering.
Zoals te verwachten zijn de aanbevelingen die aan de regering zijn gedaan gericht op grotere voorzichtigheid bij het berekenen van de opbrengst van de beleggingen, 
het vergroten van de deskundigheid en het aanscherpen van de regelgeving en het toezicht. Het Pensioenfonds heeft kennis genomen van de diverse aanbevelingen 
en wacht nu af welke eventuele maatregelen de regering zal nemen.
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Het financieel toetsingskader (het FTK) is in 2009 niet gewijzigd. Nu de ervaring met het FTK groeit wordt het duidelijker dat er een groot spanningsveld is 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 verplichtingen, 
contant gemaakt met de bovengenoemde rentetermijnstructuur. Eén procent verschuiving naar beneden of boven van de gemiddelde rente betekent voor het fonds 
een verandering in dekkingsgraad van circa 20%. Zoals in eerdere jaarverslagen is uiteengezet heeft het fonds in 2007 besloten om de invloed van de veranderingen 
in de rentetermijnstructuur zoveel mogelijk te neutraliseren door middel van de Risk Control portefeuille, bestaande uit (overheids-)obligaties en renteswaps2 die 
zoveel mogelijk de toekomstige verplichtingen spiegelen. Dit beleid is in 2009 doorgezet en verbeterd. 
Een ander gevolg van het FTK is dat premies moeten worden gehanteerd die kostendekkend 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.

Op 1 januari 2007 werd de regel van kracht dat niet meer gerekend mocht worden met historische sterftetabellen, die eenmaal in de vijf jaar werden herzien maar 
dat met sterftetabellen moet worden gerekend waarin ook de trend wordt meegenomen, de zogenaamde prognosetabel. Die sterftetabellen lieten zien dat de le-
vensverwachting gestegen was en in de toekomst verder zou stijgen en mede daarom daalde de dekkingsgraad van het fonds van 31 december 2006 naar 1 januari 
2007 met 16 procent. Het CBS heeft in 2009 nieuwe gegevens gepubliceerd over de ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland. Deze laten een snellere 
stijging zien van de levensverwachting. DNB heeft aangegeven dat met de meest actuele cijfers gerekend moet worden en daarom heeft het Pensioenfonds voor-
uitlopend hierop aan het eind van 2009 voor de langere levensverwachting een voorziening bij de verplichtingen opgenomen van 4,1%. Hierdoor is de dekkingsgraad 
eind 2009 met 3,8% punt gedaald.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2009 is in de grafiek op pagina 11 zichtbaar gemaakt. De dekkingsgraad was per 1 januari 2009 88,6% en per 31 december 
2009 93,0%, een toename van 4,4%. De actuele dekkingsgraad is, met een vertraging van 2 maanden, altijd op de website van het Pensioenfonds te zien. 

 

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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HERSTELPLAN 

In het jaarverslag over 2008 is uiteengezet dat eind 2008 het fonds een dekkingstekort had. Het Bestuur heeft daarom al in 2008 een aantal maatregelen genomen 
die binnen het afgesproken beleidskader pasten zoals het verhogen van de premie tot 23%, het verlagen van het risicobudget naar 4,7% (dit is een maat voor het 
risico dat het fonds loopt met haar beleggingen) en het afzien van indexatie voor 2009. Begin 2009 werd het duidelijk dat de dekkingsgraad zonder verdere maat-
regelen niet in 5 jaar zou herstellen van 88,6 % naar de vereiste 105 %. Daarom moest voor 1 april 2009 een korte- en lange termijn herstelplan worden ingediend bij 
de DNB. De korte termijn herstelperiode werd door DNB verlengd van 3 tot 5 jaar, het lange termijn herstelplan heeft een looptijd van 15 jaar.
Bij het maken van het herstelplan was de bijstortingsverplichting van de onderneming erg belangrijk. De onderneming heeft een bijstortingsverplichting indien de 
dekkingsgraad onder de 110% komt. De onderneming heeft aangegeven niet aan deze verplichting te kunnen voldoen, maar was wel bereid en in staat bij te dragen 
aan de herstelplannen. Na langdurige onderhandelingen zijn uiteindelijk eind juli 2009 de herstelplannen ingediend. Bij de vaststelling van dit herstelplan zijn naar 
de mening van het Bestuur de verschillende belangen op acceptabele wijze afgewogen. Het herstelplan is door DNB goedgekeurd. Het Bestuur heeft gepensioneer-
den en deelnemers tijdig en op toegankelijke wijze geïnformeerd over de herstelplannen en de daarin opgenomen maatregelen. Er is aandacht aan besteed in de 
nieuwsbrief van december 2009, in de startbrief en op de website van het Pensioenfonds.

105%

100%

95%

90%

85%

80%

31
.1

2.
20

08

28
.2

.2
00

9

30
.4

.2
00

9

30
.6

.2
00

9

31
.8

.2
00

9

31
.1

0.
20

09

31
.1

2.
20

09

28
.2

.2
01

0

DEKKINGSGRAAD



JAARVERSLAG 2009 STICHTING PENSIOENFONDS ATOS ORIGIN UTRECHT 1 2

BELEIDSVORMING

Het Bestuur dient regelmatig te evalueren of het bestaande beleidskader nog voldoet. 
De huidige reglementen zijn daarbij het uitgangspunt. Niet zijn meegenomen de mogelijke ontwikkelingen rondom het verhogen van de AOW leeftijd of veranderin-
gen van de inhoud van de pensioenregeling. Dat zijn onderwerpen die besproken worden tussen de sociale partners.

Het instrument voor deze evaluatie is een zogenaamde ‘Asset and Liabilities Management’ (ALM) studie. In deze studie worden verwachtingen zoals de ontwikkeling 
van het personeelsbestand, gemiddelde salarisontwikkeling en verwacht verloop van personeel in verband gebracht met externe ontwikkelingen zoals de verwach-
tingen ten aanzien van levensverwachting, economische groei, inflatie, rente- en beleggingsopbrengsten. Een groot aantal scenario’s wordt doorgerekend. Een ge-
middelde 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. 
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De eerste fase van de ALM studie is in 2009 afgerond. In de volgende fase zal een strategische assetallocatie worden uitgewerkt. Hierin worden 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, waarmee de belangrijkste risico’s die aan de verplichtingen kleven worden afgedekt) 

en een hoog risico segment (de Return portefeuille, waaruit het extra rendement voor mogelijke indexatie moet komen);
• de soort beleggingen waarin het fonds wil beleggen; en 
• de procentuele verdeling over de beleggingscategorieën. 

Dit proces zal voor september 2010 worden afgerond. 

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 pensioenuitkering 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 2009 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 rente-
risico. Dit geeft enerzijds meer rendement en anderzijds voorkomt het dat de waarde van het kapitaal schommelt met de rentestand. Het is mogelijk gebleken dit 
te regelen; de intentie is om dit in 2010 te realiseren.
Daarnaast is ook uitgezocht 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.
Ook is de wettelijk vereiste ‘pensioenknip’, die het mogelijk maakt om de omzetting van kapitaal in pensioen gedeeltelijk uit te stellen, geregeld. 

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. 
Eind 2009 is aan VC Holland opdracht gegeven voor een beoordeling in de loop van 2010.

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 hierbij niet om de resultaten van het beleggingsbeleid te evalueren maar na te gaan of de besluitvorming en de 
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t aakverdeling met betrekking tot het beleggingsbeleid adequaat zijn georganiseerd. Boer en Croon heeft een aantal betrokkenen in 2009 geïnterviewd. Het eind-
rapport, waarin de bevindingen en de aanbevelingen staan, is in maart 2010 gereedgekomen.
De samenstelling van het Bestuur is in 2009 sterk veranderd. Eind 2008 werden twee nieuwe bestuursleden benoemd en in 2009 zijn drie nieuwe bestuursleden 
 aangetreden. In 2009 verliet tevens de directeur van het Pensioenfonds het fonds. Vanaf juli 2009 heeft Quirijn Ligtenstein ad interim deze directeursrol ingevuld.  
Al deze personele mutaties hebben uiteraard invloed gehad op het functioneren van het Bestuur in 2009: de institutionele kennis en ervaring was vrijwel verdwenen 
en moest opnieuw opgebouwd worden en de nieuwe bestuursleden moesten zich inwerken op de vele deelterreinen van het Pensioenfonds. Grote projecten zoals de 
discussie over het nieuwe ALM hebben hierbij meer tijd gekost omdat men zich eerst moest inwerken en de nodige studie moest verrichten. 

HERSTELPLAN EN FINANCIEEL BELEID ORIFLEX MIDDELLOON (ML)

Voortgang herstelplan
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 Langetermijn-
herstelplan (LTHP) opgesteld. Het Vereist Vermogen is gelijk aan de totale op marktwaarde berekende pensioenverplichtingen, inclusief een opslag voor het beleg-
gingsrisico en verzekeringstechnisch risico. Dit resulteerde volgens het door het Pensioenfonds gehanteerde interne rekenmodel specifiek voor het Pensioenfonds 
in een dekkingsgraad van 117%. 

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 afgesproken dat 

deze nog eens 3% extra premie betaalt (waarbij deze 3% minimaal 6,5 miljoen per jaar moet opbrengen).
• Verlaging risicobudget van 8% naar 4,7%. Het risicobudget is de risicobandbreedte waaraan de beleggingsportefeuille moet voldoen. Hierdoor is het Vereist 

Vermogen gedaald van 117% naar 110,4%.
• Bijstortingen door de werkgever Atos Origin in 2011, 2012 en 2013 van € 10 miljoen per jaar.
• Tenslotte leent de werkgever in de jaren 2011, 2012 en 2013 aan het Pensioenfonds € 7,5 miljoen per jaar. 

Inzet van de middelen uit het herstelplan moet er toe leiden dat de grens van 105% halverwege 2012 is bereikt en die van 117% halverwege 2017.
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Verwacht verloop van de dekkingsgraad volgens het korte en lange termijn herstelplan:

Het herstel verloopt tot op heden volgens schema. De dekkingsgraad is per 31 december 2009 uitgekomen op 93,0%. Dit resultaat ligt boven de in het herstelplan 
voorziene uitkomst van 92,1%. Echter vanwege de verder toegenomen levensverwachting dan voorzien in de gehanteerde prognosetabel is een extra voorziening 
genomen in de verplichtingen. Zonder deze extra voorziening zou de dekkingsgraad per 31 december 2009 op 96,8% zijn uitgekomen.

Beleggingsbeleid
In 2009 is het risicobudget conform het beleidskader in de ABTN teruggebracht tot 4,7 %. De medium volatility portefeuille is verder afgebouwd en de vrijgekomen 
middelen zijn gebruikt om de Risk Control portefeuille op 65 % te brengen.
Zie verder de details inzake het beleggingsbeleid voor Oriflex ML in hoofdstuk 2 en voor Oriflex BP in hoofdstuk 3.

Premiebeleid
Zoals hiervoor is toegelicht is de premie met ingang van 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 afgesproken dat deze laatste herstelpremie van 3% in zijn geheel door Atos Origin wordt gedragen. De reguliere premie voor de Oriflex middelloonregeling 
(Oriflex ML) en eindloonregelingen was in 2009 ook 23% van de pensioengrondslag. De hoogte van de premie is door het Bestuur vastgesteld. 

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 2009 vastgesteld op 23%. Het FTK stelt dat de pre-
mie kostendekkend moet zijn. Een kostendekkende premie is afhankelijk van de marktrente 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 opgenomen is in de afspraken (uitvoeringsovereenkomst) tussen de onderneming Atos 
Origin en het Pensioenfonds. Voor 2010 zal de feitelijke premie 23% zijn.

Door de opzet van het premiebeleid ontstaan er verschillen tussen de kostendekkende en feitelijke premie. In 2009 is de kostendekkende premie (€ 49.115 x 1.000) 
lager dan de feitelijke premie (€ 53.914 x 1000). 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 markt-
waarde en de aan de herverzekeraar betaalde risicoherverzekeringspremie, (2) een kostenopslag en (3) een solvabiliteitsopslag, bedoeld om de nieuwe aanspraken 
van de vereiste buffer te voorzien. 

(1)  nominale pensioeninkoop in 2009: € 40.725 x 1.000
(2)  kostenopslag in 2009: € 1.467 x 1.000
(3)  solvabiliteitsopslag in 2009: € 6.923 x 1.000
Kostendekkende premie in 2009: € 49.115 x 1.000
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Insourcing
De onderneming Atos Origin heeft een leidende positie op het terrein van insourcing. Als er sprake is van waardeoverdrachten bestaat het risico van verwatering 
van de financiële positie van het Pensioenfonds als de overgekomen waarde geen buffers kent. In de uitvoeringsovereenkomst tussen de onderneming Atos Origin 
in  Nederland en het Pensioenfonds van Atos Origin is onder meer overeengekomen dat als er sprake is van een groepsgewijze overgang van medewerkers van een 
onderneming naar de onderneming Atos Origin en er sprake is van inkomende waardeoverdracht (collectief, bij groepsgewijze overgang vervalt namelijk het wet-
telijk recht op individuele waardeoverdracht), de onderneming Atos Origin in Nederland de inkomende waarde verhoogt met de op moment van overdracht bij het 
 Pensioenfonds aanwezige dekkingsgraad (indien de dekkingsgraad hoger is dan het vereist eigen vermogen). 

Gedurende 2009 zijn ongeveer 25 medewerkers bij Atos Origin in dienst getreden in het kader van een aantal overeenkomsten tot insourcing (met o.a. Coöperatie 
VGZ-IZA-Trias, Univé, Rabo Bouwfonds en NXP Semiconductors). Gezien het feit dat de dekkingsgraad onder de 100% ligt en waardeoverdracht onder dat percentage 
niet is toegestaan, hebben er geen (collectieve) waardeoverdrachten plaatsgevonden.

Toeslagbeleid
Een verhoging van de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen vanwege loon- of prijsstijging heet ‘toeslag’ (voorheen ‘indexatie’ genoemd). De voorwaardelijk-
heid van de toeslag is vastgelegd in de pensioenregeling. In de pensioenregeling 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 bestem-
mingsreserve gevormd. Hiervoor wordt ook geen premie betaald. 

Voor een begrijpelijke communicatie over het toeslagbeleid van het Pensioenfonds heeft de Pensioenwet een toeslagenlabel ingevoerd. Dit label wordt in bijna alle 
communicatie-uitingen opgenomen. Hiermee geven pensioenfondsen en verzekeraars duidelijk aan in welke mate de pensioenen de komende jaren waarschijnlijk 
kunnen stijgen met de prijsstijgingen, met andere woorden of en in hoeverre de koopkracht op peil blijft. Het Pensioenfonds hanteert momenteel onderstaand label: 
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Vanwege de bijzondere economische situatie in 2009 besloot minister Donner dat het 
toeslagenlabel in 2009 niet gebruikt hoefde te worden. Toepassing van het toeslagen-
label in de huidige economische situatie kon verwarring veroorzaken bij de b elang-
hebbenden, zo was de argumentatie. In plaats daarvan ontwikkelde de pensioen-
sector, in overleg met de toezichthouder AFM, een modelbrief. Deze brief i nformeerde 
deelnemers en pensioengerechtigden over de financiële crisis, de s ituatie van de 
pensioenuitvoerder en de gevolgen voor hun pensioen. Met deze brief h ebben de 
pensioenfondsen ook over de toeslagverwachting voor 2009 gecommuniceerd met 
alle belanghebbenden. Veel pensioenfondsen maakten gebruik van de brief. Het 
Pensioenfonds heeft de brief naar alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden 
gestuurd en de tekst van de brief is daarnaast gecommuniceerd via de website van 
het Pensioenfonds. In 2010 wordt het toeslagenlabel wel toegepast.

Toeslagbesluit
Als gevolg van een te lage dekkingsgraad en conform de toezichteisen (die een toe-
slag niet toestaan als de dekkingsgraad lager is dan 105%) heeft het Pensioenfonds 
 besloten dat de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen per 1 januari 
2009 niet werden aangepast aan de gestegen prijzen. Het Bestuur streeft er naar 
j aarlijks een toeslag te verlenen ter hoogte van het ‘CPI afgeleid’-cijfer over de  periode 
november – oktober. Over de periode november 2007 – oktober 2008 was dit cijfer 
2,5%. De komende jaren zal dit streven waarschijnlijk vaker niet gehaald  worden. 

Vaststelling jaarrekening 2009 
Het Bestuur heeft na positief advies van de Deelnemersraad en het Verantwoordings-
orgaan de jaarrekening 2009 op 7 juni 2010 vastgesteld. 
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HOOFDSTUK 2: ONTWIKKELINGEN BELEGGINGEN VOOR ORIFLEX ML EN EL

Voor het beleggingsbeleid van het Pensioenfonds vormen onder meer de nominale verplichtingen (zonder toeslag) van het Pensioenfonds het uitgangspunt. Doel is 
ervoor te zorgen dat er voldoende vermogen is om minimaal aan de nominale 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 renteschommelingen namelijk sterker dalen dan de beleggingen, neemt het verschil tussen de verplichtin-
gen en het belegd vermogen (de dekkingsgraad) in positieve zin toe, met andere woorden de dekkingsgraad stijgt. Net zoals een positief rendement op de beleggin-
gen niet per sé hoeft te leiden tot een hogere dekkingsgraad, als de verplichtingen door een rentedaling sterk stijgen. 

De totale beleggingsportefeuille is om die reden gesplitst in een Risk Control Portefeuille en een Return Portefeuille. De Return portefeuille bestaat voornamelijk 
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 waarden (m.n. staatsobligaties) en afgeleide instrumenten (derivaten). Met de Risk 
C ontrol portefeuille wordt op strategisch niveau het renterisico van de verplichtingen 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 
b eweegt 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 ‘benchmark’ 
meegegeven, d.w.z. BlackRock moet er voor zorgen dat de effecten van renteschommelingen op de dekkingsgraad geneutraliseerd worden. 
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In de loop van 2009 werd overigens de Risk Control portefeuille opgehoogd van 45% naar 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 rentebe-
wegingen betekent automatisch een daling van de waarde van de Risk Control portefeuille. Een stijging van de verplichtingen door rentebewegingen betekent auto-
matisch 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 volledig het rendement op de verplichtingen als gevolg van de renteontwikkeling. Indien het afdekken van het rente risico 
perfect (100%) gebeurt, zou het rendement op de Risk Control portefeuille gelijk zijn aan de omvang van de verandering van de verplichtingen en het saldo van die 
twee dus 0% zijn. Dit was in 2009 niet het geval.

In 2009 was het renterisico niet het gehele jaar volledig afgedekt. Dat pakte in dit geval gunstig uit, omdat de rente in 2009 gemiddeld gestegen was en de waarde-
verandering van de verplichtingen daarom negatief was, dat wil zeggen dat het Pensioenfonds over minder geld hoefde te beschikken om aan de pensioenverplich-
tingen te voldoen. Het rendement op de Risk Control portefeuille had bij een 100% afdekking van het renterisico dan even negatief moeten zijn geweest als de nega-
tieve omvang van de verandering van de verplichtingen. Omdat de afdekking niet volledig was, kon het rendement op de Risk Control portefeuille echter afwijken van 
het (negatieve) rendement op de verplichtingen. Deze afwijking leverde per saldo een positief resultaat op.

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER

DOELSTELLING/

RISICO BUDGET

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

LANGE TERMIJN 
1,3% < 4,7%  
TRACKING ERROR
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Daarnaast geldt dat als onderdeel van het totale risicobudget, in de Risk Control portefeuille de mogelijkheid is opgenomen voor de vermogensbeheerder (Black-
Rock) om, door actief beheer, over een langere periode toch nog een positief rendement te realiseren op de Risk Control portefeuille. Dit wil zeggen dat BlackRock 
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 waar-
door de dekkingsgraad zou kunnen stijgen. Als de verplichtingen met x% afnemen (x is dus negatief), probeert BlackRock een rendement op de Risk Control porte-
feuille te behalen dat minder negatief is dan x. Het verschil vormt dan weer een ‘extra’ rendement waardoor de dekkingsgraad zou kunnen stijgen.

De resultaten van de Risk Control portefeuille in 2009 waren als volgt:
Er is een resultaat op de beleggingen in de Risk Control portefeuille geboekt over deze periode van -4,2%.
De wijziging in de verplichtingen als gevolg van rentebewegingen ging met -7,4% omlaag omdat er sprake was van een stijging van de gemiddelde rekenrente in 2009.
Het verschil, 3,2%, is positief (en bevat het ‘extra’ rendement dat BlackRock gegenereert heeft) en had een positief effect op de dekkingsgraad ultimo 2009.

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 risico-
kader op de lange termijn met een deel van de beleggingen een extra rendement 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 risicobudget (de High 
Volatility (HV) Return portefeuille) en een klein deel heeft een medium 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 portefeuille op te hogen van 
45% naar 65% van het te beleggen 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 rente niveau (de zogenaamde ‘yield’) waarmee de 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 vermogensbeheerder verslaat de doelstelling als het resultaat over een langere periode meer is dan yield plus de nage-
streefde extra opbrengst van 1,3% of 2,8%. 
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Medium Volatility (MV) portefeuille 
De beleggingen in de MV portefeuille waren breed gespreid en betroffen alternatieve 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 beleggingen 
is besloten om de MV Portefeuille zo snel mogelijk af te bouwen. De rendementen zijn daarbij ver achter gebleven bij de projecties.

 

Resultaat MV portefeuille
De MV portefeuille (omvang 14 miljoen euro) heeft vooral te kampen gehad met het feit dat door de crisis de markten stil kwamen te liggen. De toename van ont-
trekkingen door beleggers en (daarmee) gedwongen liquidaties om gelden vrij te maken, leidde tot zeer lage prijzen. Het in de portefeuille opgenomen Gottex ABI 
fund, leed een fors verlies. Ook het Gottex MN plus en RMF Four Seasons leden verlies, waardoor het resultaat op de MV portefeuille over 2009 op -22,9% uitkomt. 
De doelstelling van 5,6% werd vanzelfsprekend niet gehaald. In de tabel zijn de resultaten over de laatste 3 jaar weergegeven.

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER
DOELSTELLING/

RISICO BUDGET

Black Rock TR

GMO

RMF

Gottex

2,8%/18

MEDIUM VOLATILITY (MV) IN AFBOUW
LANGE TERMIJN 

1,3% < 4,7%  

TRACKING ERROR
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Meerjaarse rendementen MV portefeuille:
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High Volatility (HV) portefeuille 
De HV portefeuille (omvang 313 miljoen euro) betreft overwegend beleggingen met een hogere liquiditeit en volatiliteit, zoals aandelen, onroerend goed en com-
modities. Het doel van de HV portefeuille is om mede met behulp van diversificatie door verschillende beleggingsstijlen van de diverse beheerders over een langere 
periode (minimaal twee tot drie jaar) 2,8% rendement te halen boven de bovengenoemde yield met een maximum tracking error van 18%.

Resultaat HV portefeuille
Met een resultaat van 21.8% heeft de HV portefeuille de benchmark van 7,10% in het jaar 2009 ruim gehaald. De HV portefeuille heeft een tracking error (TE = 18) 
die vrijwel gelijk is aan de TE van een index voor wereldwijde aandelen (bijvoorbeeld MSCI World). Met andere woorden het te nemen risico is vergelijkbaar met een 
te nemen risico van een portefeuille belegd in wereldwijde aandelen. Over 2009 zijn de HV-beheerders gezamenlijk onder de TE van 18 gebleven. 

High Volatility (HV) portefeuille (40%)

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER

DOELSTELLING/

RISICO BUDGET

BlackRock TR

GMO 2,8%/18

BGI

LANGE TERMIJN 

1,3% < 4,7%  

TRACKING ERROR

Medium Volatility (MV) portefeuille (15%)

Risk Control portefeuille (45%)
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Meerjaarse rendementen HV portefeuille:

 

Resultaat versus doelstelling(en) beleggingsbeleid 

De doelstelling van de Returnportefeuille was om over een langere periode een extra rendement te behalen ten opzichte van de yield, met een maximale tracking 
error van uiteindelijk 4,7% (deze was 8%, maar werd verlaagd in de loop van het jaar naar 4,7%). Door het goede resultaat van de HV portefeuille is deze doelstelling 
gehaald.

Totaalrendement op alle beleggingen voor rekening van het Pensioenfonds

Het totaalrendement op alle beleggingen tezamen was over 2009 3,17% 

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

 2009 2008 2007 2006 2005

Beleggingsrendement

in %  3,17 - 2,36 - 3,41  8,99  17,00
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Mutatie dekkingsgraad als gevolg van externe marktfactoren

Er zijn 2 externe marktfactoren die van grote invloed zijn op de dekkingsgraad, A) de rentetermijnstructuur (rekenrente) en B) de koers- en rendementsontwikkelin-
gen van de beleggingen: 

A) De verplichtingen van het Pensioenfonds richting deelnemers betreffen in principe de te verrichten pensioenuitkeringen. De daarvoor benodigde voorziening, 
waar het toezichtskader 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 beleg-
gingen 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 2009 waren de resultaten als volgt:
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2009          2008           2007           2006           2005 

rendement in %



JAARVERSLAG 2009 STICHTING PENSIOENFONDS ATOS ORIGIN UTRECHT 2 7

 
 
 

Het positieve rendement op de beleggingen heeft bijgedragen aan de verbetering van de financiële positie van het Pensioenfonds. Als gevolg van de gestegen rente 
zijn de verplichtingen gedaald met 3,9%, exclusief opbouw nieuwe rechten. Deze daling van de verplichtingen draagt dus ook positief bij aan de dekkingsgraad. 
De stijging van de dekkingsgraad puur als gevolg van het saldo van het beleggingsresultaat en de mutaties in de verplichtingen als gevolg van wijzigingen in de 
 rentetermijnstructuur (gemiddelde rekenrente) wordt berekend met behulp van de volgende formule: 
((1+ rendement op de beleggingen) / (1+ rendement op de verplichtingen) -1) x 100% =
((1 + 3,17%) / (1 - 3,9%) -1) x 100% = 7,4%. 
Bij een dekkingsgraad van 88,6% op 1 januari 2009 is de stijging als gevolg van deze 2 externe marktfactoren van de dekkingsgraad dan 88,6% x 7,4% = 6,6%. 

Overigens zijn er nog een aantal andere factoren die de toe- of afname van de dekkingsgraad bepalen. In totaal nam door positieve ontwikkelingen de dekkingsgraad 
met 8,2% toe. Door negatieve ontwikkelingen, onder meer door verhoging van de verplichtingen met 4,1% als gevolg van de hogere levensverwachting, bedroeg de 
uiteindelijke toename van de dekkingsgraad 4,4%.

(Externe) rapportage en Beleggingscommissie
De beleggingsrapportage is in de loop van 2009 uitgebreid. De Beleggingscommissie hanteert naast een maandrapportage die het Bestuur van het Pensioenfonds 
in staat stelt om de doelstellingen van het beleggingsbeleid te toetsen sinds eind 2009 ook een geïntegreerde kwartaalrapportage van Mercer. De rapportage maakt 
het ook beter mogelijk om het Bestuur te adviseren over de invulling en/of de hoogte van de afdekking van het renterisico en het risicobudget. Ook werd in 2009, 
naast een ex post-, een ex ante risicometing op portefeuilleniveau (HV en MV) in de rapportages opgenomen.

Het voornaamste doel van de Beleggingscommissie is om het beleggingsbeleid, dat door het Bestuur is vastgesteld, adequaat te kunnen volgen en daarover te 
 adviseren. De Beleggingscommissie komt minimaal vier maal per jaar bijeen. De Beleggingscommissie bestaat per 31 december 2009 uit de volgende leden:

 

 

Rendement beleggingen 3,17%

Rendement verplichtingen (= waardeverandering  van de verplichtingen 

 als gevolg van de wijziging van de gemiddelde rekenrente + het ‘oprenten’

van de verplichtingen over 2009) - 3,9%
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HOOFDSTUK 3: ONTWIKKELINGEN BELEGGINGEN BP

ONTWIKKELINGEN IN HET ALGEMEEN 

In 2009 kenden bijna alle beleggingscategorieën positieve rendementen. De combinatie van herstel na een economische recessie en een financieel stelsel dat weer 
langzaam leek op te staan zorgde nog wel voor volatiele markten, maar een positief eindresultaat. Met name de aandelenfondsen 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 in 
2009 voor een economisch herstel. Vanaf het voorjaar begon de wereldwijde economie te herstellen en de tekenen daarvan werden in de tweede helft van het jaar 
meer en meer zichtbaar. 

Aandelenmarkten wereldwijd herstelden met meer dan 50% vanaf het dieptepunt in begin maart. 

Grafiek MSCI Wereld 2009
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Kwalitatief goede bedrijfsobligaties en emerging markets obligaties leverden rendementen vergelijkbaar met die van aandelen. Ook staatsobligaties kenden posi-
tieve rendementen als gevolg van het rentebeleid van centrale banken en lage (verwachte) inflatie. 

Grafiek Rente 2009
 

In de valutamarkt stegen de Amerikaanse dollar, de yen en het Britse pond in het begin van het jaar ten opzichte van de euro, maar vanaf maart verzwakten dollar 
en yen. Het Britse pond maakte een deel van het in 2008 geleden verlies ten opzichte van de euro goed. 
Zoals gezegd is de volatiliteit in de financiële markten ten opzichte van de niveaus van vóór de kredietcrisis nog steeds hoog, maar vergeleken met de extreme  
niveaus van eind 2008 is de volatiliteit sterk afgenomen. Hedgefunds profiteerden van de afgenomen volatiliteit en de condities voor het gebruik van ‘leverage’  
werden weer wat gunstiger, onder andere vanwege de zeer lage kosten.
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Grafiek Volatilteitsindex (VIX) 2009

Na het herstel van 2009 zien beleggers zich voor een andere uitdaging gesteld. Uitgangspunt is dat het herstel zich in 2010 verder voortzet, wat mogelijkheden biedt 
voor additionele positieve rendementen voor diverse beleggingscategorieën, zij het minder spectaculair dan in 2009. Kanttekening daarbij is dat de waarderingen 
van de meer risicovolle beleggingen minder ruimte bieden dan in 2009. De vraag is of de recessie in dezelfde mate terugkeert. Een klimaat van gematigde economi-
sche groei, lage rentes, lage inflaties en gunstige waarderingen biedt ruimte voor gestaag stijgende koersen van aandelen en bedrijfsobligaties. 

Ontwikkelingen per beleggingsfonds

Oriflex Obligatiefonds (43% van het totaal)

 2009 3-jaars rendement

Fonds  4,4% 5,1%

Benchmark 4,3% 5,1%
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Het obligatiefonds kende een goed jaar: het rendement was 4,4%. Het fonds deed het licht beter dan de benchmark: 4,3%.
In het vierde kwartaal kende het obligatiefonds een lichte underperformance. De licht hogere duratie van het obligatiefonds ten opzichte van de benchmark had 
een negatief effect toen met name tegen het einde van het jaar de rentes sterk stegen.
Op lange termijn blijft het fonds precies in de pas lopen met de benchmark.

Oriflex Liquiditeitenfonds (20,5% van het totaal)
 

Het Oriflex Liquiditeitenfonds kende een uitstekend jaar: het behaalde een rendement van 4,7% terwijl de benchmark slechts 1,7% scoorde.
Het fonds ontving in 2009 ook een grote instroom van nieuwe gelden. Ook bij dit fonds veroorzaakte het vierde kwartaal een lagere groei dan de rest van het jaar.
Op lange termijn blijft het fonds vooralsnog achter bij de benchmark.

Oriflex Aandelenfonds Europa (0,9% van het totaal)

Het Aandelenfonds Europa herstelde goed van het dramatische jaar 2008 met een rendement van meer dan 35%. En evenals in 2008 deed het Fonds het in 2009 fors 
beter dan de benchmark die bijna 29% rendeerde. Zowel sectorallocatie als aandelenselectie droegen bij aan het positieve resultaat. Ook op lange termijn doet het 
fonds het beter dan de benchmark.

Oriflex Aandelenfonds Amerika (0,3% van het totaal)

 2009 3-jaars rendement

Fonds  4,7% 2,6%

Benchmark 1,7% 3,6%

 2009 3-jaars rendement

Fonds  35,2% -1,6%

Benchmark 28,9% -5,3%

 2009 3-jaars rendement

Fonds  19,4% -8,7%

Benchmark 25,4% -6,3%
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Het aandelenfonds Amerika steeg weliswaar met ruim 19% maar bleef daarmee achter bij de benchmark die met ruim 25% steeg. Het fonds focuste zich in 2009 
vooral op bedrijven met transparante groeivooruitzichten en waarderingen. De markt had echter een grotere voorkeur voor bedrijven van lagere kwaliteit en voor 
meer cyclische industrieën. Ook op lange termijn blijft het fonds nog achter bij de benchmark.

Oriflex Aandelenfonds Japan (0,04% van het totaal)
 

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. 
Het fonds rendeerde daarnaast nog matig, slechts 5,3% tegen 10% voor de benchmark. Ook op lange termijn blijft het fonds nog achter bij de benchmark.

Oriflex Aandelenfonds Emerging Markets (0,7% van het totaal)

Waren de Aziatische aandelenmarkten in 2008 de slechtst presterende markten, in 2009 behoorden zij tot de best renderende markten. Het Aandelenfonds 
 Emerging Markets dat vooral in de Aziatische markten belegt, kende een rendement van 69% en deed het daarmee niet alleen in absolute zin maar ook in  
relatieve zin uitstekend: meer dan 5% hoger dan de benchmark, die 63,6% scoorde.

Zowel landenallocatie (China en India) als sectorallocatie en aandelenselectie leverden een positieve bijdrage aan het resultaat. Op lange termijn blijft het fonds 
echter nog achter bij de benchmark.

Oriflex Aandelenfonds Wereldwijd (34,4% van het totaal)

 2009 3-jaars rendement

Fonds  5,3% -20,5%

Benchmark 10,0% -17,6%

 2009 3-jaars rendement

Fonds  69,0% -0,2%

Benchmark 63,6% 1,6%

 2009 3-jaars rendement

Fonds  32,6% -4,4%

Benchmark 31,3% -5,7%
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Vanaf het voorjaar begon de wereldwijde economie te herstellen en de tekenen daarvan werden in de tweede helft van het jaar meer en meer zichtbaar. In het eerste 
kwartaal daalden de aandelenmarkten wereldwijd nog met bijna 9%, maar vanaf het dieptepunt begin maart volgde een sterk herstel. 

Het Aandelenfonds Wereldwijd steeg in 2009 met 32,6% en deed het daarmee evenals in 2008 ietsje beter dan de benchmark die 31,3% rendeerde. Het Aandelen-
fonds Wereldwijd belegt in dezelfde fondsen als de overige Oriflex Aandelenfondsen. Belangrijkste reden waarom het fonds het beter deed dan de benchmark is dat 
het fonds strategisch 47% belegt in Europese aandelen die het -zoals bij het Oriflex Aandelenfonds Europa reeds is beschreven- beter presteerden dan de bench-
mark. Ook op lange termijn doet het fonds het beter dan de benchmark.

Overzicht resultaten Oriflex BP beleggingsfondsen
In onderstaande tabel worden nogmaals de resultaten getoond met de bijbehorende benchmark van de beleggingsfondsen in 2009. De resultaten zeggen iets over 
de kwaliteit van de vermogensbeheerder en of de vermogensbeheerder in staat is om aan zijn mandaat te voldoen. De vermogensbeheerders worden in 2010  
geëvalueerd. 

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 € 245 miljoen. Het aandelenfonds Wereldwijd en het Obligatiefonds vertegenwoordigen ongeveer 77% van het belegd vermogen (circa € 190 mio). De reden 
hiervoor is dat deze twee beleggingsfondsen de kern vormen van Beleggingsprofiel Life Cycle. Meer dan 98% van de deelnemers heeft gekozen voor het Beleggings-
profiel Life Cycle.

Beleggingsfonds resultaat

 1 jaars benchmark 3-jaars benchmark

Wereldwijd 32,6% 31,3% -4,4% -5,7%

Europa 35,2% 28,9% -1,6% -5,3%

Amerika 19,4% 25,4% -8,7% -6,3%

Japan 5,3% 10,0% -20,5% -17,6%

Emerging Markets 69,0% 63,6% -0,2% 1,6%

Obligaties 4,4% 4,3% 5,1% 5,1%

Liquiditeiten  4,7% 1,7% 2,6% 3,6%
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Het gewicht van en waarde van de verschillende beleggingsfondsen ten opzichte van het totaal belegd vermogen in BP:

 
 

0,74%

43,00% 20,53%

34,43%

2,04%

0,93%

0,32%

0,05%

Wereldwijd

Europa

Amerika

Japan

Emerging Markets

Obligaties

Liquiditeiten

Beleggingsfonds          waarde           % totaal

Wereldwijd 84.349.727 34,4%

Europa 2.287.593 0,9%

Amerika 786.700 0,3% 

Japan 110.608 0,0% 

Emerging Markets 1.819.077 0,7% 

Obligaties 105.358.718 43,0% 

Liquiditeiten 50.290.521 20,5% 

 245.002.944 100,0%
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Resultaat Beleggingsprofiel Life Cycle
Het resultaat van de deelnemer in Beleggingsprofiel Life Cycle wordt beïnvloed door de maandelijkse storting (a), inkomen (b), de rebalancing op of omstreeks 
30 september (c) en zijn/haar leeftijd (d). 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 schaffen in een beleggingsfonds is vergelijking met het jaarrendement van dat beleggings-
fonds 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 aan-
delen 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 aandelen 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. 

Iedere deelnemer ontvangt ieder kwartaal een overzicht van zijn/haar behaalde rendement over het afgelopen kwartaal. Dit rendement is dus niet zomaar te verge-
lijken 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 uitgangspunten 
van het Pensioenfonds is om de kosten van het beheer van de beleggingsfondsen zo laag mogelijk te houden. Er zijn natuurlijk meer voorwaarden, zoals een opti-
male verhouding tussen risico en rendement, maar wel tegen zo laag mogelijke beheerskosten. 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 Pensioen-
fonds Atos Origin. Voor rekening van de deelnemer zijn de beheervergoeding, 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.
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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 het beleggingsprofiel (van Life Cycle naar Self Select en vice versa) zijn standaardkosten verbonden, bestaande uit een opslag voor toe- en uit-
tredingskosten voor het aan- of verkopen van aandelen, obligaties of liquiditeiten. Dit is een standaardbedrag van € 27, dat direct bij de deelnemers zelf in rekening 
wordt gebracht. 

Transactiekosten
Ook zijn er transactiekosten verbonden aan het wijzigen van het beleggingsprofiel, eventuele mutaties door bijvoorbeeld stortingen en veranderingen binnen het 
beleggingsprofiel (bijvoorbeeld door het veranderen van beleggingsfonds binnen Self Select). 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. 

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%

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%
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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. 

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 naderende 
pensioendatum. Deze zorgplicht is van toepassing op het beleggingsprofiel 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 op 30 oktober 2009 een brief 
gestuurd waarin hen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen voor de bepaling van hun risicoprofiel. In 2010 zullen de keuzes worden geëvalueerd, beoordeeld en 
teruggekoppeld.

Pensioenknip
In 2009 is vanwege de economische crisis 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 de gedaalde beurskoersen. Dit is van invloed op hun pensioenkapitaal en het pensioen dat zij daarmee kunnen in-
kopen. De regeling houdt in dat het kapitaal (minimaal €10.000) op de pensioendatum wordt gesplitst in een deel waarmee zij eerst een tijdelijke uitkering aankopen 
en een deel waarmee zij later een levenslange uitkering aankopen. Voorwaarde is dat de pensioendatum is gelegen na 31 december 2008. Ook mag het kapitaal nog 
niet zijn aangewend voor aankoop van een levenslange uitkering. De aankoop van de levenslange uitkering kan maximaal vijf jaar worden uitgesteld. In die periode 
moet de pensioengerechtigde zijn levenslange pensioen aankopen. Zo kunnen deze gepensioneerden niet alleen profiteren van mogelijk stijgende beurskoersen, 
maar ook van een mogelijk stijgende rente. 
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- en/of wezenpensioen ‘volgt’ de voor het ouderdoms-
pensioen gemaakte keuze.

Pensioenuitvoering 
De administratieve uitvoering van de pensioenregeling is in handen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer (onderdeel van Achmea NV). In de Pensioenwet is bepaald 
dat de pensioenuitvoerders een pensioenregister inrichten. Het register gaat alle Nederlandse pensioenregelingen via internet toegankelijk maken. Iedereen tussen 
de 15 en 65 jaar met een burgerservicenummer en een DigiD kan straks inloggen en een overzicht opvragen van zijn of haar opgebouwde pensioenrechten en AOW-
rechten. Zo kan iedere Nederlander straks duidelijk zien hoe hoog zijn totale oudedagsvoorziening 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, ver-
zekeraars en Sociale Verzekeringsbank. De stichting begeleidt de 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 is de bedoeling dat het register per 1 januari 2011 van start 
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gaat. 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 verplicht is om informatie te verstrekken over slapers die voor 1 januari 2008 slaper zijn ge-
worden. Een verzoek via het pensioenregister wordt gezien als een wettelijk verzoek om slapersinformatie te verstrekken. Het is dan ook bijna onvermijdelijk om ook 
aan degenen die slaper zijn geworden voor 1 januari 2008 informatie te verstrekken. In 2009 is bij de uitvoerder, Syntrus Achmea Pensioenbeheer, een project gestart 
voor de tijdige aansluiting bij het pensioenregister. 

Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
Per 1 januari 2008 is het verplicht om een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) te versturen. Het Pensioenfonds heeft dit al met ingang van 1 januari 2007 ingevoerd. 
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 constateerde in 2008 dat pensioenfondsen een eigen invulling geven aan de open norm ‘tijdig’ bij het versturen van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
De verzending is in de praktijk afhankelijk van de doorlooptijden van administratieve processen. Om een einde te maken aan de discussie over de vraag wanneer 
sprake is van tijdige verstrekking van UPO’s, kwam de AFM met een beleidsregel. Hierin staat dat een pensioenuitvoerder voldoet aan de eis van ‘tijdigheid’ als de 
deel nemer zijn UPO uiterlijk op 30 september ontvangt. Deze nieuwe norm geldt voor het eerst voor de UPO’s voor het jaar 2009. Het Pensioenfonds heeft alle UPO’s 
met het overzicht van de per 01-01-2009 opgebouwde pensioenaanspraken voor 20 juni 2009 verzonden en heeft daarmee ruim aan de norm voldaan. 

Waardeoverdrachten
De mogelijkheid tot waardeoverdracht, dat wil zeggen het overhevelen van de opgebouwde pensioenaanspraken naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werk-
gever, is bij een dekkingsgraad lager dan 100% niet toegestaan om een benadeling van ‘de achterblijvers’ in het Pensioenfonds te voorkomen. Het Pensioenfonds 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 kos-
te van ‘de achterblijvers’. Het Pensioenfonds mag in dat geval niet meewerken 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 niet overgedra-
gen worden. Deze zijn echter ook gedaald en dit kan bij een eventuele 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 pensioenopbouw). Zodra de dekkingsgraad  gedurende drie 
maanden weer meer dan 100% bedraagt, zal dit worden gecommuniceerd en kunnen verzoeken tot waardeoverdracht alsnog worden gehonoreerd. Per 3 juni 2010 
zijn er 969 gewezen deelnemers die reeds om waardeoverdracht hebben verzocht, maar welke nog niet mogen plaatsvinden. 

3. De Pensioenwet maakt onderscheid tussen een premieovereenkomst en een uitkeringsovereenkomst. De premieovereenkomst is waar sprake is van een beschikbare premieregeling. 
Bij de uitkeringsovereenkomst is er sprake van een middelloon of een eindloonregeling.
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Statuten, Uitvoeringsovereenkomst en de ABTN 

Uitvoeringsovereenkomst
De Uitvoeringsovereenkomst met de werkgever Atos Origin Nederland BV is aangepast in het kader van het herstelplan. Door middel van een zogenoemde ‘Herstel-
overeenkomst’ (de met de werkgever gesloten ‘ Recovery agreement’ ) is de Uitvoeringsovereenkomst gewijzigd (zie hierboven, Voortgang herstelplan). De Herstel-
overeenkomst schort o.a. de bijstortingsverplichting die voortvloeit uit de oorspronkelijke uitvoeringsovereenkomst op tot 2013.

Statuten
De statuten zijn met ingang van 14 januari 2009 aangepast aan de geldende wetgeving. 

ABTN 
Geen wijzigingen in de ABTN.

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. 

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 Pensioen-
fonds te visiteren. In het vierde kwartaal 2009 is de selectieprocedure afgerond. Diverse instellingen hebben hiervoor een offerte uitgebracht, waarbij de keuze is 
gevallen op VC Holland. Het streven van het Bestuur om de visitatie al in najaar 2009 te laten plaatsvinden werd door de bestuurlijke en personele wisselingen niet 
gerealiseerd. In 2010 is de opdracht geconcretiseerd en de visitatie zal nu in de zomer van 2010 worden afgerond.

De ALM studie eerste fase

Teneinde een adequaat asset and liability-management (ALM, d.w.z. het managen van de beleggingen versus de verplichtingen) te kunnen uitvoeren, moet het 
 Bestuur regelmatig een ALM studie laten uitvoeren. Het Bestuur is in 2009 een ALM studie gestart, die grotendeels wordt uitgvoerd 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. 

4 0
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In een periode van 15 jaar zal de gemiddelde leeftijd van de actieven toenemen van 42 jaar tot 44 jaar en de gemiddelde 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 
 bepalend 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 beleggingsresultaten 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. 

Een belangrijke (gemiddelde) uitkomst is bijvoorbeeld dat door de toename van de gemiddelde leeftijd en de verwachte gemiddelde rente de kostendekkende 
 premie zal oplopen van 21 tot 24 % met een gemiddelde van 23 %. In de initiële uitvoeringsovereenkomst was de kostendekkende premie nog 19%. De dekkings-
graad zal oplopen van 88,6% tot 120% in 2024. 
De cumulatieve indexatierealisering zal in deze periode beperkt blijven tot gemiddeld slechts 18% 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 naar verwachting niet zal worden gehaald. In de nu lopende fase onderzoekt het Bestuur beleidsalternatieven. Enkele daarvan zijn het 
verhogen van de maximale premie en het aanpassen van de maximale kans op onderdekking. Door het laatste zou het risicobudget kunnen stijgen wat weer een 
positieve invloed zou 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.

Het risicobudget is bepalend voor de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, de zogenoemde strategische asset allocatie4. Ook hierbij zijn weer een 
aantal varianten denkbaar- zoals het wel of niet afdekken van het renterisico- waarvan de gevolgen moeten worden doorgerekend. Deze analyse van de uitkomsten 
van de ALM studie is begin 2010 gestart, de verwachting is dat besluitvorming in juli 2010 zal worden afgerond. 
Hierna kan het nieuwe beleidskader voor het vermogensbeheer worden geformuleerd en vertaald worden in de ABTN en het beleggingsplan.

4 1

4. Strategische asset allocatie: de verdeling van de beleggingen over de verschillende markten en categorieën financiële producten
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Evaluatie van de governance met betrekking tot het beleggingsbeleid.

Het onderzoek van Boer en Croon was gericht op de opvattingen en inzichten zoals die bestonden bij de beleidsmakers en uitvoerders aan het einde van 2009. 
Het eindrapport is begin maart 2010 vastgesteld.
Uit deze studie kwam naar voren:

• er waren geen gemeenschappelijke ‘investment beliefs’ zoals opvattingen over het wel of niet geschikt zijn van bepaalde beleggingscategorieën.
• hoewel de ABTN een uitgebreide beschrijving geeft van de rollen en verantwoordelijkheden in het beleggingsproces en het risk management framework vol-

doende de risico’s in kaart brengt is er in de praktijk onduidelijkheid welke instantie wat moet doen. Met name de taakverdeling tussen beleggingscommissie 
en Bestuur was onvoldoende duidelijk.

• de monitoring van de beleggingen was niet voldoende en de snelheid bij het nemen van besluiten is niet hoog genoeg. 
• De rapportage over de beleggingen moet worden uitgebreid. 

Het Bestuur heeft al tijdens het onderzoek maatregelen genomen. Zo is de rapportage uitgebreid met een integraal kwartaalrapport en een risk analyse op maand-
basis. Ook is een ‘core’ beleggingscommissie ingesteld bestaande uit 3 leden van het Bestuur, de directeur van het pensioenbureau en de vertegenwoordiger van de 
onderneming in de beleggingscommissie. Deze ‘core’ beleggingscommissie vergadert elke week over de lopende zaken.
Andere maatregelen zullen volgen nadat de ALM studie is afgerond. Het toekomstig beleggingsbeleid zal invloed hebben op de governance. Te denken valt aan het 
splitsen in een beleggingscommissie gericht op de tactische asset allocatie en de uitvoering en monitoring daarvan en een beleggingsadviescommissie met externe 
leden gericht op het langere termijn beleid en de evaluatie daarvan.
Besluiten hierover mogen verwacht worden voor het eind van 2010.

Medezeggenschap
Het Bestuur heeft in 2009 regelmatig overlegd met de Deelnemersraad (DR) en met de Vereniging van Gepensioneerden van Atos Origin (VGAO). Het ging daarbij over 
de voortgang en het uiteindelijke resultaat van de discussie met de onderneming over de uitvoeringsovereenkomst/herstelplan, het in te dienen herstelplan en de 
bestudering van het jaarverslag. De DR heeft zijn ongerustheid uitgesproken over het grote verloop binnen het Bestuur. Er is bij het Bestuur aangedrongen op de 
installatie van een Verantwoordingsorgaan (VO). 

Op 15 september 2009 is door het Bestuur het VO geïnstalleerd. Deze bestaat uit drie deelnemers die hun respectievelijke achterban vertegenwoordigen: 

namens de werkgever: Teunis Polak 
namens de deelnemers: Peter Aarnoudse
namens de pensioengerechtigden: Ger Hof 



JAARVERSLAG 2009 STICHTING PENSIOENFONDS ATOS ORIGIN UTRECHT 4 3

Het VO is verplicht gesteld als onderdeel van het Pension Fund Governance. Hierin zijn de principes en uitgangspunten voor goed pensioenbestuur gedefinieerd. 
Het VO 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. 

Deskundigheidsbevordering
De (permanente) commissie Deskundigheidsbevordering heeft in 2007 een plan van aanpak gepresenteerd. In het plan van aanpak worden niet alleen criteria (eind-
termen) gegeven, maar ook de wijze van toetsen en de termijnen waarbinnen leden van het Bestuur aan welk niveau dienen te voldoen. Het Bestuur heeft opdracht 
gegeven om het plan van aanpak onderdeel te maken van het Risk Management Framework (RMF) (zie ook het volgende hoofdstuk over Risicobeheer). Het huidige 
Bestuur heeft de Deskundigheidstoets (level 1) met goed gevolg afgelegd. Een nieuwe toets staat gepland voor medio 2010.

Toezicht DNB
Aan de pensioenuitvoerder zijn in 2009 geen dwangsommen of boetes opgelegd en er is ook geen aanwijzing door DNB aan het Pensioenfonds gegeven. Er is ook 
geen bewindvoerder aangesteld en het Pensioenfonds is ook niet geheel of gedeeltelijk onder curatele geplaatst. Zoals eerder vermeld zijn er voor het Pensioen-
fonds wel een korte- en lange termijn herstelplan van toepassing. Deze zijn beide goedgekeurd door DNB.

Stembeleid
Het Pensioenfonds voert geen actief stembeleid. De aandelenposities zijn vooral internationaal en worden beheerd door de vermogensbeheerder. Er wordt in deze 
gebruik gemaakt van het stembeleid van de betrokken vermogensbeheerders. 

Risicobeheer en compliance
Risicobeheer en compliance vormden in 2009 een speerpunt voor DNB. Pensioenfondsbesturen moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving en controle hebben 
over alle risico’s die zich voordoen. DNB hanteert hiervoor het FIRM-model met een beschrijving van tien risicocategorieën. FIRM staat voor Financiële Instellingen 
Risicoanalyse Methode. De Pensioenwet verplicht het Bestuur tot het treffen van maatregelen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Deze verplichting gaat 
verder dan een gedragscode. Het gaat om een risicobeleid, waarbij integriteitsrisico’s en ook andere risico’s in kaart worden gebracht. Het Bestuur heeft altijd voor-
opgelopen op het gebied van risicobeheer en heeft sinds 2008 een actief risicomanagement beleid gevoerd. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. 

Op het gebied van beleggingsbeleid zijn een aantal maatregelen getroffen om de risico’s terug te brengen; de opzet en uitwerking van het vermogensbeheer is 
aangepast (MV portefeuille wordt afgebouwd, posities in hedgefunds zijn daarom verder afgebouwd). Mercer heeft een ALM studie uitgevoerd om actueel inzicht te 
verkrijgen in welke eisen er moeten worden gesteld aan het asset en liability management. Boer & Croon is gevraagd te kijken naar de Governance structuur van het 
vermogensbeheer. 
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HOOFDSTUK 5: RISICOBEHEER 5

Het jaar 2009 stond vooral in het teken van risicobeheer. Kernvraag daarbij is of pensioenfondsen risico’s vooraf voldoende in beeld hadden. Dat geldt zowel voor 
het beleggingsbeleid als voor de verplichtingen. 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 inventariseren (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 gebruik 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 geactualiseerd. 

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
• Administreren personeel
• Administreren salaris

5. Voor meer Risicobeheer en derivaten zie uitgebreide toelichting in de jaarrekening
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Het Risico raamwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

 

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 een risico-
manager aangewezen en het is ingebed in de planning & control-cyclus. Jaarlijks beoordeelt het Bestuur aan de hand van het RMF of de risico’s voldoende beheerst 
worden . In 2009 is met behulp van de ‘assessment 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. De bevindingen over 2009 zijn in maart 2010 besproken in het Bestuur en 
gepaste acties zijn in gang gezet. 

Omschrijving
Risico

Proces
(beschrijving)

Event
(trigger)

Gevolg
(waardoor)

Impact (met
als resultaat)

Omschrijving
Control

Werkwijze
(wat en hoe)

Eigenaar 1 
(wie)

Omschrijving
Test

Assessment
(techniek)

Werkwijze
(hoe)

Wanneer
(frequentie)

Eigenaar 2 
(wie)

Maatregel
(wat)

Wanneer
(frequentie)
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VERSLAG DEELNEMERSRAAD 2009

De Deelnemersraad (DR) is in het verslagjaar acht keer plenair bij elkaar geweest, waarvan drie keer met het Bestuur. Daarnaast hebben de drie commissies 
 (bestuurlijke zaken, financiën en communicatie) onderling vergaderd.

Wijzigingen binnen de DR
Per 1 januari 2009 is de nieuw gekozen DR aangetreden, bestaande uit 5 nieuwe en 4 reeds zittende leden.
De nieuw gekozen leden ( aangevuld met de 2 hoogst genoteerde reserve leden) hebben in maart en april een vierdaagse opleiding ‘Besturen van een Pensioenfonds’ 
gevolgd. 

Er hebben in 2009 geen verdere wijzigingen in de bezetting van de DR plaatsgevonden.

Activiteiten Deelnemersraad
De deelnemersraad heeft in 2009 veel tijd besteed aan overleg met het Bestuur m.b.t . de voortgang en het uiteindelijke resultaat van de discussie met de onder-
neming over de uitvoeringsovereenkomst, het in te dienen herstelplan en de bestudering van het jaarverslag.
Tevens heeft de DR zijn ongerustheid uitgesproken over het grote verloop binnen het Bestuur en bij het Bestuur aangedrongen op de installatie van het Verantwoor-
dingsorgaan.

Uitvoeringsovereenkomst en herstelplan.
In de uitvoeringsovereenkomst met de onderneming zijn ondermeer afspraken vastgelegd over de hoogte van de premie, de toeslagen (indexatie) tabel en de afge-
sproken bijstorting als de dekkingsgraad per einde jaar onder de 110% ligt.

In het bij DNB ingediende herstelplan wordt onderscheid gemaakt tussen een Langetermijnherstelplan als de dekkingsgraad onder het Vereiste Vermogen van 117% 
zakt en een Kortetermijnherstelplan (KTH) als de dekkingsgraad onder het minimaal vereiste nivo van 105% zakt.

Zoals in het ‘Verslag Deelnemersraad 2008’ vermeld heeft de DR in december 2008 positief geadviseerd over de premieverhoging tot 23%, het aanpassen van de 
risicoportefeuille en het passeren van de toeslag (indexatie) per 1 januari 2009.
Wel heeft de DR daarbij aangegeven dat men er van uitging dat het Bestuur voornemens was de onderneming te houden aan de in de uitvoeringsovereenkomst vast-
gelegde verplichting tot bijstorting tot 110% van de dekkingsgraad.

De bereikte overeenkomst is door het Bestuur op 18 mei 2009 voorgelegd aan de DR in de vorm van het bij DNB in te dienen KTH. 
Basis voor het KTH is het bereiken van een dekkingsgraad van 110% aan het einde van de herstelperiode (31 december 2013).
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Na uitgebreide discussie met het Bestuur en uitleg waarom afgeweken is van de uitvoeringsovereenkomst heeft de DR positief geadviseerd over het bereikte 
a kkoord met de volgende op- en aanmerkingen:

De DR begrijpt de overwegingen van het Bestuur maar spreekt niettemin zijn teleurstelling uit dat de onderneming voor de tweede keer niet bereid is de in de  
uit voeringsovereenkomst vastgelegde verplichtingen na te komen.

De DR neemt aan dat de stortingen in de vorm van extra premie integraal onderdeel zijn van het overeengekomen herstelplan en als zodanig mede in de plaats 
k omen van de volgens de uitvoeringsovereenkomst verplichte bijstorting van plus/minus € 200M.

De DR dringt aan op een snelle ALM studie waarbij, in het kader van het met de onderneming overeengekomen akkoord en het daarbij gehanteerde niveau van een 
dekkingsgraad van 117% (zijnde het Vereist Vermogen), ook de toeslagentabel opnieuw bezien wordt.

Jaarverslag 2008
De DR heeft half juni een toelichting op het concept jaarverslag gekregen door het Bestuur, de actuaris, de accountant en de vermogensbeheerder.

De DR heeft in een extra ingelaste vergadering het concept besproken en haar reacties op het concept doorgegeven.

De gedane op- en aanmerkingen en correcties zijn in de definitieve versie van het jaarverslag verwerkt.
Na accordering door de DR van het jaarverslag 2008 is op last van de accountant een vordering op de onderneming van € 56M (zijnde € 26M aan premies en € 30M 
aan geldstortingen) in het jaarverslag en de dekkingsgraad opgenomen. Daar had de DR dus geen kennis van toen het jaarverslag geaccordeerd werd.

De DR heeft het Bestuur verzocht om in toekomstige situaties meer tijd ter beschikking te krijgen om het concept jaarverslag te bestuderen.

Verantwoordingsorgaan
Op 15 september 2009 heeft de installatie van het Verantwoordingsorgaan door het Bestuur plaatsgevonden.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 deelnemers die hun respectievelijke achterban vertegenwoordigen.
De werkgeversvertegenwoordiger wordt door de directie Atos Origin Nederland benoemd en de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigers worden 
door de DR uit haar midden voorgedragen.

Namens de werkgever zit Teunis Polak in het VO, namens de deelnemers Peter Aarnoudse en namens de pensioengerechtigden Ger Hof.
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Verloop binnen het Bestuur
De DR heeft in een brief aan het Bestuur haar bezorgdheid uitgesproken over het kennisverloop binnen het Bestuur als gevolg van het grote aantal personele 
 wijzigingen binnen het Bestuur en het vertrek van de directeur van het pensioenbureau per 1 juli 2009.

Het vertrek van de directeur van het pensioenbureau is gedurende 2009 opgevangen door de benoeming van een interim directeur.

In september 2009 heeft de deelnemersraad Otto van ’t Hof voorgedragen als bestuurslid namens de werknemers als opvolging van Piet Hein de Sonnaville die  
zijn bestuursdeelname wenste te beëindigen.
De DR bedankt Piet Hein voor zijn bijdrage aan het Bestuur tijdens zijn zittingsperiode.

VERSLAG VERANTWOORDINGSORGAAN 2009

Het Verantwoordingsorgaan (‘VO’) is op 15 september 2009 door het bestuur van het Pensioenfonds Atos Origin geïnstalleerd. In het ‘Reglement betreffende  
het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Atos Origin’ is de werkwijze van het VO vastgelegd. 

Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
• het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening 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.

Het Verantwoordingsorgaan heeft zes beleidsgebieden gedefinieerd, waarover zij zich over de verslagperiode een oordeel heeft gevormd. Die beleidsgebieden zijn:
• het financieringsbeleid;
• het beleggingsbeleid;
• het uitbestedingsbeleid;
• het communicatiebeleid;
• het organisatiebeleid;
• het risicobeleid.

Onderzoek VO 2009
In afwijking van wat in het jaarverslag 2008 (p.36) hierover staat vermeld, heeft het VO in overleg met het bestuur besloten de scope van het onderzoek te beperken 
tot 2009, daar de belangrijkste in 2008 genomen maatregelen eerst in 2009 effectief zijn geworden.
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Per beleidsgebied heeft het VO op basis van de ontvangen informatie en de gesprekken met het bestuur het gedefinieerde beleid, de uitvoering en de bijsturing 
 onderzocht. Het VO heeft geen overleg gevoerd met externe partijen. Het VO heeft haar bevindingen ook niet kunnen afstemmen met de VisitatieCommissie,  
die haar werkzaamheden nog moet starten.

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

Financieringsbeleid
Het premiebeleid – een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid – is uitgevoerd conform de ABTN6. De ABTN is overigens niet actueel. Ook op andere 
 beleidsgebieden dan het financieringsbeleid is de nota verouderd.
Ten behoeve van het herstelplan is het Pensioenfonds in 2009 een zogenaamde herstelovereenkomst met de onderneming aangegaan. Deze overeenkomst vervangt 
de bijstortingsverplichting in de uitvoeringsovereenkomst, welke verplichting daarom tot eind 2013 is opgeschort. 
Het bestuur van het Pensioenfonds heeft aangegeven dat de overeengekomen bijstortingen in 2011, 2012 en 2013 de maximaal haalbare waren. Gezien de vertrou-
welijkheid van bepaalde informatie heeft het VO deze mening niet kunnen controleren. Duidelijk is echter wel dat de bijstortingen door de onderneming lager zijn 
dan op basis van de oorspronkelijke bijstortingsverplichting in de uitvoeringsovereenkomst mocht worden verwacht.

Beleggingsbeleid
In 2009 is het herstel van de resultaten van het Pensioenfonds achtergebleven bij het herstel van andere fondsen zoals gepubliceerd in o.a. Pensioennieuws en 
 algemene media. Het Pensioenfonds heeft binnen de beleidskaders geacteerd. De vraag is echter of dit beleid voldoende effectief was ten tijde van de ontstane 
crisis. Tevens is de vraag waarom het beleid niet sneller is bijgesteld. Het VO heeft de indruk dat de snelheid van handelen mede is beperkt door de herstelovereen-
komst. Elke mogelijke wijziging van het beleggingsbeleid heeft immers invloed op de toekomstige bijstortingen en deze koppeling vormt een extra complicatie in 
de besluitvorming.

Het VO vindt de informatie over het beleggingsbeleid onvoldoende transparant en duidelijk; wellicht is dit een gevolg van te veel uitbesteding. 

Het bestuur van het Pensioenfonds heeft nog geen besluit genomen over een eventuele herziening van het beleggingsbeleid naar aanleiding van de inmiddels 
 afgeronde ALM-studie.

Uitbestedingsbeleid
De rapportages van partijen aan wie delen van de uitvoering van het werk van het Pensioenfonds zijn uitbesteed, zijn uitgebreid en geven goede en overzichtelijke 
informatie. In de besluitenlijst van de bestuursvergadering zijn echter geen acties te vinden naar aanleiding van de in de rapportages weergegeven indicatoren. 

6. De Actuariële en BedrijfsTechnische Nota (ABTN) omschrijft in overeenstemming met de Pensioenwet de wijze waarop het Pensioenfonds de middelen beheert en de pensioenregeling uitvoert.
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Het VO kan zich daarom geen oordeel vormen over de mate waarin de uitvoering van het uitbestedingsbeleid onder controle is.
Ter voorkoming van een al te grote afhankelijkheid van derde partijen adviseert het VO om de rol en bijdrage van de firma Mercer, die op veel terreinen en in verschil-
lende rollen voor het Pensioenfonds actief is, te evalueren.

Communicatiebeleid
Er is geen separaat document waarin het communicatiebeleid van het Pensioenfonds staat beschreven. Onderwerpen die met communicatie te maken  hebben, 
komen daarom in allerlei documenten verspreid voor. Een belangrijk deel van de communicatie met deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden is 
 uitbesteed. Door het ontbreken van een adequaat vastgelegd communicatiebeleid heeft het VO geen antwoord kunnen krijgen op de vraag op welke manier (vorm,  
frequentie, medium) het Pensioenfonds met haar stakeholders wil communiceren en op de vraag wie binnen het Pensioenfonds voor welke communicatie verant-
woordelijk is. 
In 2009 is de website van het Pensioenfonds verbeterd en zijn effectieve maatregelen genomen om de individuele rapportages naar de deelnemers op niveau te 
krijgen.

Organisatiebeleid
Uit de rapportages blijkt dat de structuren en processen op het gebied van besturing en organisatie binnen het Pensioenfonds niet optimaal zijn. Het bestuur is zich 
hiervan bewust en heeft aan Boer & Croon opdracht gegeven tot een governance-studie. Enkele verbeterpunten uit deze studie zijn inmiddels uitgevoerd.

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. Het VO 
vindt het opvallend dat uitgerekend het IT-risico ontbreekt in het risicobeleid van een pensioenfonds van een IT-bedrijf. Het is het VO niet duidelijk of de uitvoering 
van het risicobeleid voldoende is gewaarborgd zodat adequaat gereageerd kan worden indien bepaalde risico’s zich voordoen. Zo is in 2009 het in het Risico Ma-
nagement Framework onder ‘Asset Risk’ benoemde risico met betrekking tot het onderhouden van de rente hedge opgetreden, maar is het voor het VO niet duidelijk 
tot welke acties en maatregelen het optreden van dat risico heeft geleid.

Oordeel
Door het grote verloop in het bestuur in 2009, het vertrek van de directeur van het pensioenbureau en de grote hoeveelheid aandacht en tijd die de onderhandelingen 
met de onderneming over de bijstorting hebben gevraagd, heeft een aantal activiteiten niet de tijd en aandacht gekregen die van het bestuur van het Pensioenfonds 
mocht worden verwacht.

Op het moment van dit verslag, mei 2010, constateert het Verantwoordingsorgaan op basis van de ontvangen informatie en de gesprekken met het bestuur van het 
Pensioenfonds dat de belangrijkste aandachtspunten uit de verslagperiode zijn aangepakt en inmiddels voor een deel zijn opgelost.
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REACTIE BESTUUR

Het Bestuur dankt het VO voor haar oordeel en kan zich ook vinden in dit oordeel. Met betrekking tot de door het VO besproken zes beleidsgebieden reageert het 
Bestuur als volgt:  

Financieringsbeleid
Het Bestuur begrijpt dat het vervelend is voor het VO dat door de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie zij beperkt werd in haar controlerende taak en betreurt 
dat. De bijstortingen door de onderneming zijn inderdaad lager dan op basis van de oorspronkelijke bijstortingsverplichting in de uitvoeringsovereenkomst mocht 
worden verwacht, maar geven wel voldoende uitzicht op het bereiken van de situatie waarbij het Pensioenfonds voldoende vereist eigen vermogen heeft (een dek-
kingsgraad van minimaal 117%). Aan het actualiseren van de ABTN wordt in 2010 gewerkt; de finalisering wacht op dit moment op de afronding van de herziening 
van het vermogensbeheerbeleid. 

Beleggingsbeleid
Het VO heeft de indruk dat de snelheid van handelen met betrekking tot het vermogensbeheerbeleid mede is beperkt door de herstelovereenkomst. Het Bestuur 
kan inderdaad niet uitsluiten dat de intensieve en tijdrovende onderhandelingen over de herstelovereenkomst de snelheid heeft beïnvloed. Extra complicatie in de 
b esluitvorming ter zake was echter ook de personele mutaties, waaronder het vertrek van de directeur en het vertrek van enkele bestuursleden en het aantreden 
van onervaren nieuwe bestuursleden.

Het Bestuur is niet van mening dat de onvoldoende transparante en onduidelijke informatie over het beleggingsbeleid wellicht een gevolg is van te veel uitbesteding; 
ongeacht de mate van uitbesteding moet deze informatie duidelijk en transparant zijn. Het Bestuur treedt dan ook graag in overleg met het VO over waar de trans-
parantie precies gemist wordt en welke onduidelijkheden er precies zijn, zodat deze tekortkomingen weggenomen kunnen worden. 

Het Bestuur heeft overigens inmiddels een besluit genomen over de herziening van het beleggingsbeleid naar aanleiding van de inmiddels afgeronde ALM-studie.

Uitbestedingsbeleid
De rapportages van partijen aan wie delen van de uitvoering van het werk van het Pensioenfonds zijn uitbesteed worden, mede naar eerder gemaakte opmerkingen 
van het VO, sinds kort veel intensiever gemonitoord door de nieuwe directeur van het pensioenfondsbureau. Het aantal rapportages is ook inderdaad uitgebreid, 
waaronder een goede en overzichtelijke performancerapportage van onze belangrijkste uitvoerder Syntrus Achmea. Dat er in de besluitenlijst van de bestuurs-
vergadering geen acties te vinden zijn die naar aanleiding van de in de rapportages weergegeven indicatoren zijn genomen, heeft 2 redenen: de beperkte toetsing in 
het verleden en het feit dat uit de huidige intensievere monitoring geen zorgelijke bevindingen voortkomen die twijfel zouden moeten oproepen met betrekking tot 
de vraag of het uitbestedingsbeleid onder controle is.
De concentratie van rollen van de firma Mercer wordt momenteel geëvalueerd.
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Communicatiebeleid
Inmiddels is een communicatiebeleid opgesteld dat per verslagdatum voor advies bij de Deelnemersraad ligt. Na afronding zal dit aan het VO toegestuurd w orden.

Organisatiebeleid
Het Bestuur heeft met name in 2010 een aantal besluiten genomen waarmee de structuren en processen op het gebied van besturing en organisatie binnen het 
 Pensioenfonds sterk verbeterd zijn. Het bestuur zal zich actief blijven inspannen om de in het Boer & Croon rapport gesignaleerde verbeterpunten op te pakken. 
Enkele punten zijn al gerealiseerd of er wordt momenteel invulling aan gegeven en voor de andere punten is een concept plan van aanpak opgesteld.

Risicobeleid 
Het Risico Management Framework uit 2008 is in 2010 aangepast, waarbij ook het IT-risico alsnog is opgenomen. Het Bestuur is zich er van bewust dat de (schrifte-
lijke) vastlegging van de uitvoering van het risicobeleid nog niet optimaal is. Het in 2009 opgetreden risico met betrekking tot het onderhouden van de rentehedge, 
heeft in de beleggingscommissie tot het maken van nadere analyses geleid, waarbij geconstateerd is dat er 2 mogelijkheden waren voor de vermogensbeheerder om 
te voldoen aan de opgegeven benchmark. Daarnaast is vastgesteld dat het beter zou zijn als er gehedged zou worden tegen de actuele verplichtingen en niet tegen 
de al weer enige tijd geleden opgestelde benchmark; daartoe heeft het Bestuur in 2010 dan ook besloten.

Tenslotte wil het Bestuur benadrukken dat het in 2010 grote stappen heeft gezet om de vastlegging van besluiten te verbeteren en de informatie-uitwisseling met 
het VO te intensiveren. Het Bestuur hoopt desondanks dat indien het VO in de toekomst informatie mist of onduidelijk vindt, zij dit vroegtijdig aan het Bestuur 
 bekend zal maken teneinde een verdere optimalisering van de samenwerking te realiseren. 
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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 2009 gewijzigd. 
De huidige samenstelling is:
Namens de werkgever:    Hans Blom, voorzitter
       Nicolas Deruaz
       Pieter van Noort, plaatsvervangend voorzitter
Namens de werknemers:     Arend van Buuren, secretaris
       Otto van ’t Hof, plaatsvervangend secretaris
       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 bestond per 1 januari 2010 uit:   Ger Hof (voorzitter) 
       Wim Lucassen (plv voorzitter)
       Hans Scheepers (secretaris)
       Frans van Leuven (plv secretaris)
       Peter Aarnoudse
       Rene Baas
       Simon van den Doel
       Sef Hermans
       Max Rens
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Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat per 1 januari 2010 uit:  Peter Aarnoudse, namens de deelnemers (secretaris)
       Teunis Polak, namens de werkgever
       Ger Hof, namens de pensioengerechtigden
Pensioenbureau
Het Pensioenbureau bestaat uit:   Gé Overdevest, directeur
       Elly Ratsma, pensioendeskundige
       Henk van der Meij, pensioendeskundige
       Carolien Sas, management assistente (parttime)
       Joyce de Heus, management assistente (parttime)

Accountant    PricewaterhouseCoopers 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 N.V.)

Vermogensbeheer     BlackRock
       Grantham, Mayo Van Otterloo (GMO)
       Barclays Global Investors (BGI)
       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.
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JAARREKENING 2009

A . JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (NA BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN ( IN DUIZENDEN EURO’S)

ACTIVA

Ref 2009 2008
       
1. Beleggingen voor risico pensioenfonds 962.729 865.906
2. Beleggingen voor risico deelnemers 245.003 208.811
3. Vorderingen en overlopende activa 56.125 56.489
4. Liquide middelen 12.996 13.286
       
Totaal activa 1.276.853 1.144.492

PASSIVA

Ref 2009 2008
       
5. Eigen vermogen     
Reserves -13.628 -54.362
6. Technische voorzieningen voor risico pensioenfonds 999.209 967.910
7. Voorziening voor risico deelnemers 245.003 208.811
8. Langlopende schulden 1.921 2.005
9. Overige schulden en overlopende passiva* 44.348 20.128
       
Totaal passiva 1.276.853 1.144.492

*De passiva post ‘Overige schulden en overlopende passiva’ (44.348) bevat een bedrag voor ‘derivaten’ van 42.224. Als van de activapost ‘Beleggingen voor risico pensioenfonds’ (962.729) deze post derivaten 
afgetrokken wordt, resulteert hetzelfde cijfer als de schattingen van de beleggingen op blz 78 en de post ‘Beleggingen - voor risico pensioenfonds’ op blz 8 (920.505). Op blz 8 wordt ook al verwezen naar deze 
post ‘derivaten’.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009  ( IN DUIZENDEN EURO’S)

Ref     2009  2008
       
10.  Premiebijdragen van werkgevers en werknemers    53.968  105.750
11.  Premiebijdragen risico deelnemers    21.180  22.161
12.  Beleggingsresultaten risico pensioenfonds    26.507 - 23.235
13.  Beleggingsresultaten risico deelnemers    29.620 - 29.368
 Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds      
14.1  Voorziening pensioenverplichtingen      
 Pensioenopbouw - 41.504   - 28.999
 Indexering en overige toeslagen  -   - 9.910
 Rentetoevoeging  - 25.357   - 33.394
 Pensioenuitvoeringskosten - 401   - 357
 Pensioenuitkeringen  20.469    18.216
 Saldo overdrachten van rechten - 29    7.464
 Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij pensionering - 10.675   - 5.182
 Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij overlijden - 394    -
 Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag - 5.144   - 3.769
 Sterfte  2.478   - 53
 Arbeidsongeschiktheid  817   - 64
 Wijziging marktrente  66.567   - 217.562
 Overige wijzigingen  1.228    91

*

*In de kerncijfers staat 53.719 aan premies vermeld, dit betreft de premies door werkgever en werknemer betaald. Het verschil met het hier vermeldde bedrag van 53.968 zijn de FVP koopsommen   
ad 195 + 54 = 249 (zie pagina 91 waar de 53.968 wordt opgebouwd). Deze koopsommen worden niet door werkgever en werknemer betaald.
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      8.055 - 273.519
14.2  Voorziening aanpassing overlevingstafels    - 39.354  -
15. Mutatie voorziening voor risico deelnemers    - 36.192  15.003
16. Herverzekeringen    - 688 - 1.013
17. Pensioenuitkeringen    - 20.214 - 17.899
18. Saldo waardeoverdrachten voor risico pensioenfonds    - 25 - 6.826
19. Saldo waardeoverdrachten voor risico deelnemers    410  1.314
20. Pensioen- en uitvoeringskosten   - 2.679 - 1.863
21. Overige baten en lasten    146  10

Saldo baten en lasten    40.734 - 209.485

Bestemming saldo
Mutatie reserve algemene risico’s    1.565  13.676
Mutatie beleggingsreserves    - 62.192  32.822
Mutatie overige reserves    101.361 - 255.983

     40.734 - 209.485
 

**

** De mutatie van de voorziening voor risico deelnemers is positief geweest in 2009 (stijging van 36.192), Een stijging van deze voorziening is echter een last voor het pensioenfonds (is dit bedrag immers  
 verschuldigd aan de werknemers). In 2008 was deze mutatie negatief (daling van 15.003) en dus positief in de staat van baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT  ( IN DUIZENDEN EURO’S)

   2009  2008
       
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten      
       
Verkopen en aflossingen beleggingen   794.854  585.204
Aankopen en verstrekkingen beleggingen - 843.853 - 566.766
Beleggingsopbrengsten  56.127 - 52.603
Waardemutaties - 30.065  19.653
Overige mutaties - 28.077 - 22.042

  - 51.014 - 36.554
            
Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten            
         
Bijdragen van werkgever en werknemers  75.148  127.911
Pensioenuitkeringen - 20.214 - 17.899
Saldo waardeoverdrachten  385 - 5.512
Pensioen- en uitvoeringskosten - 2.679 - 1.863
Herverzekeringen  - 688 - 1.013
Overige baten en lasten  146  10
Mutatie vorderingen en overlopende activa  364 - 56.198
Mutatie langlopende schulden en overige voorzieningen - 84 - 39
Mutatie overige schulden en overlopende passiva - 1.654 - 3.452
            
   50.724  41.945
            
Mutatie liquide middelen - 290  5.391
            
Saldo liquide middelen 1 januari   13.286  7.895
            
Saldo liquide middelen 31 december   12.996  13.286
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ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE ANALYSE  ( IN DUIZENDEN EURO’S)

   2009  2008
            
Resultaat op intrest          
Beleggingsopbrengsten  26.508 - 23.114
Actuarieel benodigde rekenrente - 25.357 - 33.394
Omrekening naar gewijzigde marktrente  66.567 - 217.562
            
   67.718 - 274.070
            
Resultaat op kosten           
Beschikbaar voor ex- en incasso  1.868  1.923
Pensioen- en uitvoeringskosten - 2.679 - 1.864
            
  - 811  59
            
Resultaat op premie           
Reguliere premie  53.914  49.750
Extra premie herstelplan  -  56.000
Aanspraken actieven en gewezen deelnemers - 41.503 - 28.999
            
   12.411  76.751
            
Overige resultaten - 38.584 - 12.225
            
   40.734 - 209.485
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De overige resultaten kunnen als volgt worden gespecificeerd:           
 
Toeslag  - - 9.909
Sterfte  2.478 - 53
Arbeidsongeschiktheid  713 - 64
Voorziening aanpassing overlevingstafel  - 39.354 - 1.015
Risicoherverzekering - 688 - 1.013
Mutaties/correcties - 1.733 - 171
            
  - 38.584 - 12.225
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TOELICHTING BEHORENDE BIJ  DE JAARREKENING

SCHAT TINGSWIJZIGING

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 toekomstige levensverwachting blijkt aanzienlijk hoger dan eerder voorzien en is daarmede 
ongunstiger voor pensioenfondsen.

Het Actuarieel Genootschap heeft een gedeelte van de statistieken van het CBS verwerkt tot een nieuwe AG-prognosetafel 2003-2008. De resultaten hiervan wijzen 
uit dat de eerder afgegeven prognoses zijn onderschat. In het kader van de richtlijnen van het Actuarieel Genootschap dient met deze reële ontwikkelingen rekening 
te worden gehouden. De herziene AG-prognosetafels zijn nog niet beschikbaar; deze worden in de loop van 2010 verwacht.

Vooruitlopend op het beschikbaar komen, het beoordelen en toepassen van die nieuwe AG-prognosetafels is ultimo 2009 een Voorziening Aanpassing Overlevings-
tafels opgenomen, gebaseerd op CBS-prognosetafels, ter grootte van 4,1% van de technische voorzieningen ad € 39.354.000. Dit bedrag is als last verantwoord in de 
staat van baten en lasten 2009.

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen: activiteiten
De activiteiten van Stichting Pensioenfonds Atos Origin bestaan uit, het in overeenstemming 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 in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels voor pensioenfondsen. De jaarrekening is opgesteld 
in euro’s. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen historische kostprijs. De beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele 
waarde.
De marktwaarde of bedrijfswaarde geeft een nadere aanvulling van het actuele waardebegrip per beleggingsobject.
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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 afgedekt, 
vindt waardering plaats tegen de overeengekomen termijnkoersen. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen onder de beleggings-
opbrengsten in de staat van baten en lasten. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van 
 afwikkeling.

De koersen van de belangrijkste valuta zijn:

 31-12-2009 31-12-2008

US dollar 0,69696 0,71940

Britse pond 1,12556 1,03429

Zwitserse frank 0,67422 0,67588

Deense kroon 0,13439 0,13435

Japanse yen 0,00749 0,00794

Australische dollar 0,62684 0,50157

Canadese dollar 0,66485 0,58275

Hong Kong dollar 0,08989 0,09282

Noorse kroon 0,12065 0,10274

Zweedse kroon 0,09762 0,09097
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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 
 genoteerd zijn, is dit de beurswaarde per balansdatum.

Zakelijke waarden
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 beursgenoteerd zijn, vindt waardebepaling plaats op basis van de geschatte toekomstige netto kasstromen (rente en aflossingen) 
die uit de beleggingen zullen voortvloeien, contant gemaakt tegen de geldende marktrente en rekening houdend met risicoprofiel en de looptijd.

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.

Vorderingen, overlopende activa en overige activa
Vorderingen, overlopende activa en overige activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, rekeninghoudend met een voorziening wegens oninbaarheid.



JAARVERSLAG 2009 STICHTING PENSIOENFONDS ATOS ORIGIN UTRECHT 6 4

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

Beleggingsreserves
De hoogte van de beleggingsreserve is gekoppeld aan het niveau van het vereist eigen vermogen en bedraagt ultimo 2009 5,4% (2008: 12%) van de totale technische 
voorziening. De technische voorziening voor risico deelnemers is uitgezonderd.

Tot en met boekjaar 2008 diende het Pensioenfonds, op basis van artikel 390 Titel 9 Boek 2 BW, een herwaarderingsreserve te vormen voor de ongerealiseerde koers-
resultaten op beleggingen waarvoor geen frequente marktnoteringen bestaan. Deze verplichting is, op basis van het bepaalde in artikel 146 van de Pensioenwet, 
medio 2009 komen te vervallen.

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 stortingskoopsommen. 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:

• De aan het Actuarieel Genootschap ontleende AG Prognosetafel 2005-2050 met leeftijdsterugstellingen van 1 jaar voor zowel mannen als vrouwen en 
starttafel 2005-2010;

• De rekenrente wordt bepaald conform de rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB;
• 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 weduwe-/weduwnaarspensioen, behorend bij niet-ingegaan ouderdoms-

pensioen;
• De contante waarde van de vrijgestelde pensioenopbouw is voor 100% opgenomen in de VPV;
• Het gehanteerde opslagpercentage voor toekomstige kosten bedraagt 2%;
• De leeftijden worden in maanden nauwkeurig bepaald.

In de VPV is ook een voorziening opgenomen voor potentiële toekomstige arbeidsongeschiktheidsschades, zijnde de werknemers die op balansdatum ziek zijn. Voor 
deze groep deelnemers wordt een voorziening IBNR (Incurred But Not Reported) gevormd. Dit betreft in principe de risicopremies voor het vrijstellingsrisico van de 
laatste twee boekjaren, gecorrigeerd voor de markrente.
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Voorziening aanpassing overlevingstafels
Ultimo 2009 is een voorziening aanpassing overlevingstafels opgenomen ter grootte van 4,1% van de technische voorzieningen voor risico van het Pensioenfonds.

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 beleggin-
gen voor rekening en risico deelnemers.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; 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 deelnemers, 
inclusief gerealiseerde en ongerealiseerde waardewijzigingen en valutaresultaten.

Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten 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 verzekerde 
pensioenen onder aftrek van kortingen. Premie voor rekening en risico van deelnemers betreft ontvangen bijdragen van 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.
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Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
 
Mutatie balanspost voorziening pensioenverplichtingen
De mutatie voorziening pensioenverplichtingen betreft de wijzigingen in de waarde 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 onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit beleggingsactiviteiten en pensioen-
uitvoeringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 ( IN DUIZENDEN EURO’S)

 
 
1. BELEGGINGEN VOOR RISICO VAN HET FONDS 
 
 Participaties  Aandelen Vastrentende  Derivaten* Overige Totaal
 in vastgoed  waarden  beleggingen
 beleggings-
 instellingen      
   
Stand 1 januari 2008 10.797 293.389 387.418 - 38.059 197.057 850.602
Aankopen/verstrekkingen 4.472 119.742 400.258 4.120 9.411 538.003
Verkopen/aflossingen - 8.143 - 169.742 - 368.221 - 4.120 - 20.580 - 570.806
Overige mutaties - - 44.435 - 2.884 - 69.361 22.042
Herwaardering - 2.551 - 57.251 9.689 108.934 - 49.106 9.715
       
      
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
Opgenomen onder schulden 
en overlopende passiva - - - 42.224 - 42.224
      
 
Opgenomen onder beleggingen 12.038 200.658 666.206 11.440 72.387 962.729
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Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen
 31-12-2009 31-12-2008
       
Beursgenoteerd 12.038 4.575
 

Aandelen
De aandelen kunnen als volgt worden gesplitst:
 31-12-2009 31-12-2008
       
Beursgenoteerd 200.658 137.954
Niet-beursgenoteerd - 3.749
       
Totaal 200.658 141.703
 

Specificatie aandelenportefeuille naar bedrijfstak 31-12-2009 in % 31-12-2008 in %
       
Nijverheid en industrie 4.665 2 2.252 2
Handel 10.614 5 6.614 5
Telecombedrijven 2.046 1 3.106 2
Nutsbedrijven 3.764 2 2.325 2
Utilities 468 - 1.435 1
Grondstoffen 1.349 1 1.299 1
Financiële instellingen 6.802 3 4.034 3
Beleggingsinstellingen 169.979 85 118.708 83
Diversen 971 1 1.930 1
       
Totaal 200.658 100 141.703 100
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Specificatie aandelenportefeuille naar regio 31-12-2009 in % 31-12-2008 in %

Eurolanden     
Nederland 4.049 2 5.318 4
België 463 - 583 -
Finland 561 - - -
Frankrijk 5.879 3 3.122 2
Duitsland 4.156 2 3.475 2
Griekenland 364 - - -
Ierland 21.657 12 12.537 9
Italië 287 - 1.050 1
Oostenrijk 157 - - -
Luxemburg 21.343 11 10.668 8
Spanje 569 - 1.095 1
     
 59.485 30 37.848 27

Niet Eurolanden     
Verenigde Staten 105.867 53 72.542 51
Japan  - - 3.749 3
Engeland 27.328 14 23.913 17
Zwitserland 4.119 2 2.944 2
Hong Kong 2.349 1 415 -
Noorwegen 305 - - -
Zweden 645 - - -
Denemarken 560 - 292 -
     
 141.173 70 103.855 73
     
Totaal 200.658 100 141.703 100
 
 
Ultimo 2009 was voor een bedrag van 4.069 (2008: 6.159) aan aandelen uitgeleend (security lending). Voor het risico van niet teruglevering zijn zekerheden ontvangen 
tot een bedrag van 4.268 (2008: 6.437).
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Vastrentende waarden
 
Obligaties
De obligaties kunnen als volgt worden gesplitst:

Specificatie obligatieportefeuille naar bedrijfstak 31-12-2009 in % 31-12-2008 in %
     
Nationale overheid 525.387 82 265.496 64
Overige obligaties 4.573 1 60.929 14
Banken 54.708 9 49.848 12
Overige financiële instellingen 19.100 3 11.648 3
Obligatiebeleggingsfondsen 28.051 4 22.380 5
Industrie - - 2.427 1
Publiekrechtelijke lichamen in buitenland 4.925 1 2.293 1
Nutsbedrijven - - 891 -
Telecommunicatie bedrijven 1.316 - 729 -

 638.060 100 416.641 100
Lopende intrest 28.146  9.619 
     
 666.206  426.260 
 

Specificatie obligatieportefeuille naar regio 31-12-2009 In % 31-12-2008 In %
     
Eurolanden     
België 18.785 3 10.601 3
Frankrijk 220.848 35 124.408 30
Griekenland 4.322 1 - -
Nederland 50.904 8 30.110 7
Finland 6.141 1 - -
Ierland 2.370 - 1.739 -
Duitsland 140.857 22 52.262 13
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Italië 84.313 13 21.633 5
Oostenrijk 13.151 2 - -
Spanje 1.889 - 19.113 5
Luxemburg - - 19.349 5
Kroatië 873 - - -
Mutual Funds 34.882 5 - -
     
 579.335 90 279.215 68

Niet Eurolanden     
Australië - - 426 -
Canada - - 2.376 1
Denemarken - - 5.760 1
Engeland 16.540 3 17.107 4
Japan - - 16.771 4
Jersey - - 16.280 4
Mexico - - 5.717 1
Nederlandse Antillen - - 2.530 1
Noorwegen - - 3.551 1
Polen - - 110 -
Russische federatie - - 312 -
Verenigde Staten 28.954 5 65.601 15
Zwitserland 13.231 2 885 -
     
 58.725 10 137.426 32
    
Subtotaal  638.060 100 416.641 100
Lopende intrest 28.146  9.619 
     
Totaal 666.206  426.260 

Ultimo 2009 was voor een bedrag van 166.038 (2008: 136.793) aan obligaties uitgeleend (security lending). Voor het risico van niet teruglevering zijn zekerheden 
 ontvangen tot een bedrag van 175.461 (2008: 147.057).
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Derivaten
 
De derivaten zijn als volgt te specificeren:
 31-12-2009 31-12-2008
   
Valutaderivaten - 3.247 14.154
Aandelenderivaten 53 -
Rentederivaten -28.087 56.721
Overige derivaten 497 -
   
 -30.784 70.875
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2009:
Type contract Verwerkt onder Verwerkt onder Totaal
 beleggingen schulden

Valutaderivaten 31-12-2009 31-12-2009 
EUR/DKK 6 9 
EUR/NOK 66 - 
EUR/GBP 88 456 
EUR/JPY 40 - 
EUR/USD 128 3.479 
Overig 369 - 
   
 697 3.944 -3.247
   
Aandelenderivaten 53 - 53
   
Rentederivaten  
EUR 10.013 38.138 
HUF 105 - 
CHF 35 - 
NZD 24 - 
AUD - 97 
Overig - 28 
   
 10.177 38.263 -28.086
   
Overige derivaten   
Overig 65 - 
Indexfutures 429 - 
Credit default swaps 19 17 
   
 513 17 496
   
Totaal 11.440 42.224 -30.784
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Overige beleggingen
 31-12-2009 31-12-2008
   
Hedgefondsen 17.099 160.406
Liquide middelen 56.141 45.226
Beleggingsdebiteuren 87 2.089
Beleggingscrediteuren - 940 - 1.578
   
 72.387 206.143
 
Specificatie hedgefondsen  
Gottex ( ABI en MN plus) 14.008 44.654
RMF (Four Seasons FoHF) - 68.063
BGI (GAEL) - 9.463
GMO Multi Strategy Offshore Euro fund - 31.619
Black Rock Target Return (onderdeel beursgenoteerde hedgefunds 3.091 6.607
   
Hedgefondsen 17.099 160.406
 
Specificatie beleggingsdebiteuren  
Nog af te wikkelen transacties - 1.518
Dividend 45 38
Te vorderen dividendbelasting 3 2
Overige 39 531
   
 87 2.089
 
Specificatie beleggingscrediteuren     
Nog af te wikkelen transacties - 940 - 1.504
Overige - - 74
   
  - 940 - 1.578
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2.BELEGGINGEN VOOR RISICO DEELNEMERS

 2009 2008
   
Stand 1 januari 208.811 223.814
Inleg en stortingen 22.044 28.763
Uitkeringen en onttrekkingen - 15.472 - 14.398
Beleggingsresultaten deelnemers 29.620 - 29.368
   
Stand 31 december 245.003 208.811

 
Specificatie beleggingen risico deelnemers 31-12-2009 31-12-2008
   
Aandelenfonds 90.769 64.323
Obligatiefonds 105.391 100.638
Liquiditeitenfonds 50.310 42.744
Overige - 1.467 1.106
   
 245.003 208.811
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3. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
 

 31-12-2009 31-12-2008
   
Vordering op sponsor inzake premie 125 177
Overige vorderingen op sponsor 56.000 56.000
Verzekeringsmaatschappij - 311
Overige vorderingen - 1
   
 56.125 56.489

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 dekkings-
graad veroorzaken dan verondersteld, de betaling van deze vordering door de werkgever naar rato afneemt).

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

Onder de 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. In banken in rekening-courant is de Escrow rekening ING-hiaat opgenomen voor een bedrag van € 1.921.000. De Escrow rekening 
ING-hiaat staat niet ter vrije beschikking. 

 31-12-2009 31-12-2008
   
Kortlopende deposito’s - 9.000
Banken in rekening-courant 12.996 4.286
   
 12.996 13.286
 
 
Actuele waarde; toelichting waarderingsmethodiek
 
Schattingen en oordelen
Zoals hierboven vermeld zijn de beleggingen van het fonds nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum en is het over het algemeen 
mogelijk en gebruikelijk om de actuele waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Voor sommige andere financiële instrumen-
ten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de boekwaarde de actuele waarde benadert als gevolg van het kortetermijnkarakter 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 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 instru-
menten. Op basis van de boekwaarde kan het volgende onderscheid worden gemaakt:
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 Marktnoteringen*  Waarderings- Totaal
  modellen en 31-12-2009
  -technieken 

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
 

 Marktnoteringen* Waarderings- Totaal
  modellen en 31-12-2008
  -technieken 

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen 4.575 - 4.575
Aandelen 141.703 - 141.703
Vastrentende waarden 426.260 - 426.260
Derivaten 390 70.485 70.875
Overige beleggingen 206.143 - 206.143
   
 779.071 70.485 849.556
 
 

* (directe en afgeleide)
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5. RESERVES 
 
 Beleggings- Reserve  Overige  Totaal 
 reserves  algemene risico’s reserve  
       
Stand 31 december 2007 83.326 34.720 37.077 155.123
Uit bestemming saldo boekjaar 32.822 13.676 -255.983 -209.485
       
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

Tot en met boekjaar 2008 diende het Pensioenfonds, op basis van artikel 390 Titel 9 Boek 2 BW, een herwaarderingsreserve te vormen voor de ongerealiseerde koers-
resultaten op beleggingen waarvoor geen frequente marktnoteringen bestaan. Deze verplichting is, op basis van het bepaalde in artikel 146 van de Pensioenwet, 
medio 2009 komen te vervallen.
 
Ultimo 2009 is er sprake van een dekkingstekort

 
Solvabiliteit
 
 31-12-2009 31-12-2008
   
Minimaal vereist eigen vermogen 49.961 48.396
Vereist eigen vermogen 103.917 164.544
 

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

Zowel per 31 december 2009 als per 31 december 2008 voldoet het fonds niet aan de wettelijke normen met betrekking tot het minimaal vereist 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.
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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 mio (tot aan een bovengrens van 117,5% herstel-
lijn) in de vorm van premies (circa € 26 mio), geldstortingen (€ 30 mio) en achtergestelde leningen (€ 22,5 mio);

2. De onderneming Atos Origin in Nederland stort de komende vier jaar (eerst in 2010) aanvullend maximaal circa € 36 mio 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 dekkingsgraad 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 daar-
onder 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 mio) tot aan 1 juli 2014, indien de onderneming Atos 
Origin in Nederland niet in staat blijkt aan haar verplichtingen te 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 mio op Atos Origin in 
Nederland opgenomen.
In het herstelplan is in het verloop van de dekkingsgraad deze vordering niet opgenomen, deze worden 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 2009 minimaal 92,1% dienen te bedragen. In werkelijkheid bedraagt deze 93,0%, waarmee een 
voorsprong op het plan is behaald.
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6. TECHNISCHE VOORZIENINGEN
 

 Pensioen- Aanpassing  Totaal  
 verplichtingen  overlevingstafels  

Stand 31 december 2007 694.391 - 694.391
Mutatie technische voorzieningen 273.519 - 273.519
       
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
 

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

 31-12-2009 31-12-2008
   
Deelnemers 387.806 436.369
Gewezen deelnemers 320.758 311.156
Pensioentrekkenden 251.291 220.385
   
 959.855 967.910

Er is geen sprake van een financieringsachterstand.
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7. VOORZIENING VOOR RISICO DEELNEMERS

 
Stand 1 januari 2008 223.814
Mutatie boekjaar -15.003
     
Stand 31 december 2008 208.811
Mutatie boekjaar 36.192
     
Stand 31 december 2009 245.003

8. LANGLOPENDE SCHULDEN

 
 31-12-2009 31-12-2008
   
Escrow rekening ING-hiaat* 1.921 2.005

* Het merendeel van de schuld heeft een looptijd van langer dan 5 jaar.
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9. OVERIGE SCHULDEN 

 31-12-2009 31-12-2008
   
Derivaten 42.224 16.350
Belastingen en inhoudingen uitkeringen 1.266 1.919
Waardeoverdrachten 1 848
Te verrekenen FVP-koopsommen 134 285
Vermogensbeheerder 186 436
Uitkeringen 19 13
Adviseurskosten 168 63
Administratiekosten 111 19
Verzekeringsmaatschappij 92 -
Overige schulden 147 195
   
 44.348 20.128

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 Pensioenfonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het Pensioenfonds de premie 
voor de onderneming en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele indexatie van opgebouwde pensioenrechten. 
In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het Pensioenfonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.
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De aanwezige dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld:
 2009 2008* 
 % 
Dekkingsgraad per 1 januari 88,6 122,3
Nieuwe aanspraken 1,6 8,7
Uitkeringen -0,2 0,6
Beleggingsresultaat 0,4 -12,6
Toeslagverlening - -1,2
Wijziging marktrente 6,2 -27,5
Overige** -3,6 -1,7
  
Dekkingsgraad per 31 december 93,0 88,6

Het tekort op FTK-grondslagen is als volgt:
 31-12-2009 31-12-2008
  
Voorziening pensioenverplichtingen (FTK-waardering) 999.209 967.910
  
Vereist eigen vermogen (art. 132 Pensioenwet) 1.103.126 1.132.454
Aanwezig vermogen 929.581 857.548
(Totaal activa – schulden = pensioenvermogen)  

Tekort -173.545 -274.906

Zowel bij de berekening van de dekkingsgraad als het tekort is de vordering op de werkgever ad 56.000 buiten beschouwing gelaten

* Cijfers kolom 2008 wijken af van wat in jaarverslag 2008 stond; voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers over 2008 in dit verslag hetzelfde gepresenteerd als de cijfers over 2009.
**  Dit betreft het saldo van de (negatieve) bijstelling wegens langere levensverwachting (-3,8) en enkele kleine posten die positief uitpakten (+0,2).
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Het Pensioenfonds heeft ter afdekking van risico’s bepaalde derivatencontracten afgesloten. 
Bij de berekening van de buffers past het Pensioenfonds een intern model toe. Het beleggingsbeleid heeft in strategische zin een tracking error van 4,7%.  
Plus en min 2 maal deze tracking error geeft het 95%-betrouwbaarheidsinterval rondom het excess rendement, dus een onderschrijdingskans van 2,5% en een 
 overschrijdingskans van 2,5%. Het excess rendement is het rendement op de nominale verplichtingen. Het vereist eigen vermogen wordt vastgesteld op 110,4%  
(= 100% + 2 maal 4,7% plus 1%) van de technische voorzieningen. 
Gedurende het jaar 2009 was de feitelijke tracking error dalende tot 4,7% conform de in het beleidskader (zoals vastgelegd in de ABTN) vereiste vermindering van 
het risicobudget indien de dekkingsgraad onder de 105% komt.

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 
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 beleidskader geeft 
ook de maatregelen aan als de solvabiliteit verbeterd dient te worden. Het beleidskader is integraal opgezet (risico’s worden niet afzonderlijk beoordeeld maar in 
relatie tot elkaar) en geeft de ruimte (ook wel risicobudget genoemd) aan voor het beleggingsbeleid. De beleggingscommissie geeft verder uitvoering aan het beleg-
gingsbeleid, 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 verplich-
tingen gevolgd aan de hand van verschillende rapportages (een maandelijkse up-date van de verplichtingen door externe adviseur). Aan de beleggingskant wordt het 
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risico dat de beleggingsportefeuille zich anders gedraagt dan de verplichtingen, beperkt door de benchmark. De vermogensbeheerder moet volgens het mandaat de 
portefeuille inrichten conform de opgegeven benchmark die een betrouwbare replica is van de pensioenverplichting. In de maandelijkse, onafhankelijk opgestelde, 
rapportages is ondermeer opgenomen of er eventuele afwijking (mismatch) is tussen de duration van de RC portefeuille en de opgegeven duration (lees benchmark).

Return Portefeuille
De Returnportefeuille heeft als doel een extra rendement te realiseren ten opzichte van de RC-portefeuille. Het extra rendement dient behaald te worden binnen 
de grenzen van de eerdergenoemde (zie hoofdstuk 2) doelstellingen van het Pensioenfonds en de solvabiliteitseisen vanuit de toezichthouder. De ruimte die daaruit 
voortvloeit, is het risicobudget. De Returnportefeuille heeft een totaal verwacht rendement boven de RC-portefeuille met een bepaalde Tracking Error. Om het risico 
van (te) hoge correlaties tussen de verschillende portefeuilles van de vermogensbeheerders te voorkomen is de Returnportefeuille opgedeeld in een zogenoemde 
High Volatility-portefeuille en een Medium Volatility-portefeuille. Elk met een eigen rendement en Tracking Error en verspreid over meer dan één vermogens-
beheerder. De Medium Volatility-portefeuille wordt momenteel 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 vooral voor de beleggingen 
 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 yen en het Britse pond volledig af te dekken door 
het afsluiten van valutatermijncontracten. De actuele waarde van valutatermijncontracten is opgenomen onder de derivaten. Het resultaat van de valutatermijn-
contracten wordt verwerkt onder indirecte beleggingsopbrengsten.
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De beleggingen in vreemde valuta kunnen per categorie als volgt worden gespecificeerd:

 31-12-2009 31-12-2008
   
Vastgoedbeleggingen 12.038 4.575
Aandelen 135.770 119.359
Vastrentende waarden 43.512 113.714
Derivaten - 95.728 12.320
Overige beleggingen 5.209 202
   
 100.801 250.170

De valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:
   2009 2008
 Positie Valuta- Nettopositie Nettopositie
 voor afdekking derivaten na afdekking na afdekking
 
AUD - 97 - - 97 3.136
CAD - - - 291
CHF 4.154 - 4.154 2.944
DKK 561 1 562 280
EUR 643.172 93.006 736.178 701.276
GBP 34.177 - 16.532 17.645 32.431
HKD 2.364 - 2.364 415
JPY 38 - 5.531 - 5.493 -10.514
NOK 305 2.369 2.674 3.739
SEK 645 5.453 6.098 -
USD 154.779 - 79.679 75.100 62.351
Overig 128 - 2.334 - 2.206 - 2.150

 840.226 - 3.247 836.979 794.199
Lopende intrest 28.146 - 28.146 9.619

 868.372 - 3.247 865.125 803.818
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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 uitbestedingsbeleid van het Pensioenfonds worden de maatregelen genoemd om dit risico 
te beperken c.q. uit te sluiten. De kredietwaardigheid van de tegenpartij en de spreiding over meer partijen is bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde om dit 
risico te beperken.

Rating 2009 2008
   
AAA 443.050 300.707
AA 42.453 54.321
A 111.247 43.899
BBB 7.631 -
BB 909 1.326
B 1.194 -
geen rating 31.576 16.388
  
Totaal 638.060 416.641
Lopende intrest 28.146 9.619
  
 666.206 426.260

 
Concentratierisico
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten per beleggingscategorie alle instrumenten 
met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt.

Het concentratierisico is ultimo 2009 als volgt weer te geven:
 x € 1.000

Duitse staat 128.482
Franse staat 216.966
Italiaanse staat 84.313
Nederlandse staat 50.904
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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 tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sector-
concentratie 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 duration. De duration geeft aan 
hoeveel procent bij benadering de marktwaarde verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve met 1%-punt. Een hoge duration geeft een hoge gevoe-
ligheid voor veranderingen in de rente weer. De duration van de totale beleggingsportefeuille vastrentende waarden (exclusief de geldmarkt-beleggingen) inclusief 
de daarop betrekking hebbende derivaten is als volgt:

 2009 2008
 30 20

De duration van de pensioenverplichtingen inclusief de daarop betrekking hebbende derivaten is als volgt:

 2009 2008
 19 20

Bij het Pensioenfonds wordt 65% van de totale beleggingsportefeuille (strategisch) ingezet voor een volledige afdekking van het renterisico op de pensioenverplich-
tingen per 1 januari 2009. De afdekking vindt plaats met vastrentende waarden en met behulp van derivaten, de zogenoemde interest rate swaps.
Het Pensioenfonds heeft eind 2009 ruim 100% (2008: 77%) van het renterisico van de pensioenverplichtingen afgedekt. Met andere woorden, de duration van de 
pensioenverplichtingen is ongeveer gelijk aan de duration van de beleggingen.

Kredietrisico speelt ook een grote rol bij het gebruik van derivaten. Dit risico wordt onder meer beperkt door strikte toepassing van het uitbestedingsbeleid. Daar-
naast heeft het Pensioenfonds in het mandaat aan de beheerder van de RC-portefeuille voorwaarden opgenomen die de risico’s bij gebruik van derivaten voldoende 
beperken.
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De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:
  31 december 2009  31 december 2008

 x € 1.000 % x € 1.000 %
Resterende looptijd < 1 jaar 71.368 10,7 46.814 11,6
Resterende looptijd 1- 5 jaar 34.698 5,2 59.467 13,9
Resterende looptijd > 5 jaar 560.140 84,1 319.979 74,5
    
 666.206 100,0 426.260 100,0

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het pensi-
oenfonds 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 liquidi-
teitsposities. 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 veronder-
steld 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 2005-2050 met adequate correcties voor ervaringssterfte is het langlevenrisico nagenoeg geheel 
verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.

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  betrokken 
zijn op gebieden zoals interne organisatie, procedures, processen en controles, 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: het Pensioenfonds en de sponsor, de aangesloten ondernemingen en hun bestuurders. Deze worden bij 
onderdeel ‘Overige gegevens’ nader toegelicht. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  ( IN DUIZENDEN EURO’S)

10 . PREMIEBIJDRAGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMERS (PREMIEBIJDRAGEN VOOR MIDDELLOON/EINDLOONREGELINGEN)
 

 2009 2008
   
Extra bijdrage werkgever herstelplan - 56.000
Premies werkgever 27.299 24.749
Premies werknemers 21.857 20.058
Premies NP 4.563 4.830
FVP-koopsommen 195 113
FVP-koopsommen (correcties vorige jaren) 54 -
   
 53.968 105.750
 
 De FVP-koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra pensioenaanspraken.
 
De totale bijdrage van werkgever en werknemers bedraagt 23% (2008: 20%) van de pensioengrondslagsom. 
De verhouding werkgever- en werknemersbijdragen is 12,65:10,35 in 2009.

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

 2009 2008
   
Kostendekkende premie 49.115 34.848
Feitelijke premie 53.914 105.750

De kostendekkende premie is voldaan.
De verschillen tussen de kostendekkende premie en de feitelijke premie zijn het gevolg van financieringsafspraken. De kostendekkende premie wordt mede bepaald 
door de marktrente.
De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord.
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De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

 2009 2008
   
Nominaal pensioeninkoop op marktwaarde 40.725 28.446
Kostenopslag 1.467 1.565
Solvabiliteitsopslag 6.923 4.836
   
Totaal kostendekkende premie 49.115 34.847
Verrekening solvabiliteitsopslag* - - 3.983
   
Totaal kostendekkende premie na verrekening 49.115 30.864

11. PREMIEBIJDRAGEN VOOR RISICO DEELNEMERS (PREMIEBIJDRAGEN VOOR BESCHIKBARE PREMIEREGELING)

 
 2009 2008
   
Premies werkgever 11.770 12.462
Premies werknemers 9.263 9.669
FVP-koopsommen 147 30
   
 21.180 22.161
 

* vanaf 2009 niet meer toegestaan
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12. BELEGGINGSRESULTATEN VOOR RISICO PENSIOENFONDS

 Directe   Indirecte  Kosten   Totaal  Totaal 
 beleggings-   beleggings- vermogens-
 opbrengsten   opbrengsten beheer 
 2009  2009  2009  2009 2008
        
Vastgoed 488  4.856 -  5.344 - 6.179
Aandelen 3.412  29.881 -  33.293 - 83.038
Vastrentende waarden 25.016  - 1.753 -  23.263 26.645
Derivaten 3.650  - 25.531 -  - 21.881 88.214
Overige beleggingen 390  - 11.153 -  - 10.763 - 45.517
Overige  34  - -  34 - 90
Kosten vermogensbeheer -  - - 2.783  - 2.783 - 3.270
        
 32.990  - 3.700 - 2.783  26.507 - 23.235

 
13. BELEGGINGSRESULTATEN VOOR RISICO DEELNEMERS

 2009 2008
   
Koersresultaten 29.620 - 29.368
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14.1 MUTATIE VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN

  2009  2008
    
Pensioenopbouw - 41.504 - 28.999
Indexering en overige toeslagen  - - 9.910
Rentetoevoeging  - 25.357 - 33.394
Pensioenuitkeringen  20.469  18.216
Pensioenuitvoeringskosten - 401 - 357
Saldo overdrachten van rechten - 29  7.464
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij pensionering - 10.675 - 5.182
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij overlijden - 394  -
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag - 5.144 - 3.769
Sterfte  2.478 - 53
Arbeidsongeschiktheid  817 - 64
Wijziging marktrente  66.567 - 217.562
Overige wijzigingen  1.228  91
    
  8.055 - 273.519

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 salaris-
ontwikkeling.

Indexering en overige toeslagen
Het Pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenrechten  
(gewezen deelnemers) jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkeling. De indexering 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 2009 bedroeg 0%.
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Rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 2,544% (2008: 4,696%), zijnde de éénjaarsrente die volgt uit de rentetermijnstructuur per 1 januari 2009.

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 behoeve 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 pensioen-
verplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de kosten over de 
verslagperiode.

Saldo overdrachten van rechten
De onder dit hoofd opgenomen toename van de voorziening pensioenverplichtingen is het saldo van overgedragen pensioenverplichtingen (uitgaande waarde-
overdrachten) en overgenomen pensioenverplichtingen (inkomende waardeoverdrachten).

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 overlijden
Uit de beschikbare premieregeling valt bij overlijden een kapitaal vrij, dat wordt aangewend voor inkoop van nabestaandenpensioen.
De vrijwillige extra stortingen die de werknemer heeft gedaan worden per ontslagdatum echter omgezet in een pensioenaanspraak.

Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag
Uit de beschikbare premieregeling valt bij pensionering voor pensioeninkoop een kapitaal vrij, dat wordt 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 nabestaanden-
pensioenen in waarvoor een toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen benodigd is.
Door overlijden is in 2009 minder benodigd dan vrijvalt uit de voorziening pensioenverplichtingen, waardoor per saldo de voorziening pensioenverplichtingen 
 afneemt.
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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.

Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. De onder dit 
hoofd opgenomen waarde van de voorziening pensioenverplichtingen betreft de benodigde voorziening voor de wijziging van de gemiddelde rentetermijnstructuur 
ultimo 2008 naar die van ultimo 2009 (stijging van 3,5% per 31 december 2008 naar 3,9% per 31 december 2009).

Overige wijzigingen
Een aantal oorzaken leidt tot overige wijzigingen.

• Door vervroeging en uitstel van ingang van pensioen als gevolg van het hanteren van sekse-neutrale vervroegings- en uitstelfactoren.
• Door uitruil en omzetting van pensioensoorten (zoals bijvoorbeeld uitruil van ouderdomspensioen in een nabestaandenpensioen) als gevolg van het hanteren 

van sekse-neutrale vervroegings- en uitstelfactoren.
• Correcties van de toepassing van garantieregelingen en overgangsbepalingen.

De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening pensioenverplichtingen komt met name door correcties die zijn geconstateerd in de overdracht van de 
pensioenadministratie.

Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de berekening van de actuele waarde van de pensioen-
verplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten 
aanzien van sterfte, langleven en arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor de gehele bevolking als voor de populatie van het fonds.
De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent onzeker proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van schattin-
gen en oordelen door het Bestuur van het fonds. Het effect van deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële uitgangspunten 
worden herzien.

14.2 MUTATIE VOORZIENING AANPASSING OVERLEVINGSTAFELS

 2009 2008
   
Mutatie boekjaar (39.354) -

Deze mutatie betreft de opname van een extra voorziening van 4,1% in verband met de verder toegenomen levensverwachting.



JAARVERSLAG 2009 STICHTING PENSIOENFONDS ATOS ORIGIN UTRECHT 9 7

15. MUTATIE VOORZIENING VOOR RISICO DEELNEMERS

 2009 2008
   
Stortingen 22.044 28.763
Onttrekkingen -15.472 -14.398
Beleggingsresultaat 29.620 -29.368
   
Mutatie boekjaar -36.192 15.003

16. HERVERZEKERINGEN

 2009 2008
   
Premies voorgaand boekjaar - -139
Premies overlijdensrisico  422 421
Premies arbeidsongeschiktheidsrisico 266 731
  
 688 1.013

Het Pensioenfonds heeft risicoherverzekeringscontracten met Zwitserleven voor de dekking van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Zwitserleven 
betaalt bij overlijden dan wel arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden 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. De hier vermelde premie is sterk afgenomen door de gunstige schadehistorie van het Pensioenfonds.

 

 

*

* De mutatie van de voorziening voor risico deelnemers is positief geweest in 2009 (stijging van 36.192), Een stijging van deze voorziening is echter een last voor het pensioenfonds (is dit bedrag immers 
 verschuldigd aan de werknemers). In 2008 was deze mutatie negatief (daling van 15.003) en dus positief in de staat van baten en lasten.
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17. PENSIOENUITKERINGEN

 2009 2008
   
Ouderdomspensioen 16.829 14.452
Nabestaandenpensioen 2.297 2.028
Wezenpensioen 364 349
Arbeidsongeschiktheidspensioen 700 769
Overig 24 301
   
 20.214 17.899

De hoogte van de toeslag van de uitkeringen zoals vastgesteld door het Bestuur bedraagt per 
1-1-2009 0% (1-1-2008: 1,5%). 

 
 
18. SALDO WAARDEOVERDRACHTEN VOOR RISICO PENSIOENFONDS
 
 2009 2008
   
Overgenomen pensioenverplichtingen  -67 5.134
Overgedragen pensioenverplichtingen  42 -11.960
   
 -25 - 6.826

*

* In boekjaar 2009 is een aantal correcties uit voorgaande jaren verantwoord, waardoor het reguliere beeld vertekend wordt.



JAARVERSLAG 2009 STICHTING PENSIOENFONDS ATOS ORIGIN UTRECHT 9 9

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.
De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra dienstjaren.

De toevoeging aan de technische voorziening uit hoofde van de overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt 408. Het resultaat op de overgenomen pensioen-
verplichtingen bedraagt in 2009 -475 (2008: -870).

De afname van de technische voorziening uit hoofde van de overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt -117. Het resultaat op de overgedragen pensioen-
verplichtingen bedraagt in 2009 384 (2008: 1.109).

 
19. SALDO WAARDEOVERDRACHTEN RISICO DEELNEMERS

 2009 2008
   
Overgenomen pensioenverplichtingen  185 4.388
Overgedragen pensioenverplichtingen* 225 -3.074
   
 410 1.314

* In boekjaar 2009 is een aantal correcties uit voorgaande jaren verantwoord, waardoor het reguliere beeld vertekend wordt.
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20 . PENSIOEN- EN UIT VOERINGSKOSTEN
 2009 2008

Salaris- en administratiekosten 1.409 1.013
Controle- en advieskosten, met uitzondering van accountantskosten 779 322
Accountantskosten inzake controle 100 119
Accountantskosten inzake advies 56 15
Overige kosten 335 394
   
 2.679 1.863

De toename van de kosten 2009 ten opzichte van 2008 wordt onder andere veroorzaakt door extra werkzaamheden verband houdende met juridisch advies en  
juridische procedures, het herstelplan en de ALM studie (hoofdzakelijk kosten adviseur Mercer) en de aanstelling van een ad-interim directeur.

21. OVERIGE BATEN EN LASTEN
 
 2009 2008
   
Afboeking verschillen oude jaren 146 10

Dit betreft het herstel van foutieve berekeningen uit het verleden en nagekomen aanspraken e.d.
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B. OVERIGE GEGEVENS

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

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 dekkingsgraad van boven de 160% (4% regime) en een bijstorting door de onderneming 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 
toelichting 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.

Actuariële verklaring
De actuariële verklaring is opgenomen op pagina 103

Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 104
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Vaststelling
Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos Origin heeft het jaarverslag 2009 vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2010

Utrecht, 21 juni 2010

Namens het Bestuur,

J. Blom    A. van Buuren 
Voorzitter   Secretaris
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ACTUARIËLE VERKLARING 
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ACCOUNTANTSVERKLARING

1 0 4
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