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Voorwoord

Toekomst voorspellen is rijden in een auto met een dichtgeplakte voorruit. We hebben geen idee waar we heen gaan. Dus moeten we niet plankgas blijven doorrijden. 
Maar langzaam. Zodat we de tijd hebben om te kijken naar wat we wel kunnen zien. En dat is best veel. Want we hebben achteruitkijkspiegels, waarmee we het verleden, 
de afgelegde weg, volledig in beeld kunnen brengen. 

Ook kunnen we de zijraampjes opendoen, zodat we de geluiden van buiten kunnen horen en de bermen kunnen zien. Die geluiden helpen ons om onze plek in de 
 samen leving vast te houden. De randen van de weg helpen ons om niet van de weg te geraken. Als we maar niet te hard gaan rijden. 

In dit jaarverslag leggen we niet alleen het verleden bloot, maar kijken we ook vooruit. En dat kan, want we rijden op dit moment heel langzaam.

Dat de cijfers in dit verslag minder goed zijn dan in afgelopen jaren, is een extra reden het te lezen. Want juist nu moet je willen weten wat er gebeurt. Eigenlijk zou het niet 
nodig hoeven zijn, maar we willen ook dit jaar iedereen stimuleren om het te lezen en zijn mening te geven. Alle inzenders krijgen van ons een Enkhuizer Almanak.

Wij zijn benieuwd naar jullie reactie.
René Upperman

Directeur Pensioenfonds Atos Origin

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

deelnemers en pensioengerechtigden per soort
 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2004

Deelnemers (actieve):      
Middelloon 8.543 8.624 8.313 8.178 7.624
Eindloon 13 26 104 120 131
KPMG-pensioenregeling 6 11 146 230 674
      
 8.562 8.661 8.563 8.528 8.429

Gewezen deelnemers 7.966 8.597 6.033 8.273 7.247
Pensioengerechtigden 705 626 634 583 496

Totaal deelnemers 17.233 17.884 15.230 17.384 16.172
       
    
Pensioengerechtigden per soort       
   
Ouderdomspensioen 525 440 369 347 274
Nabestaandenpensioen 180 186 175 150 131
      
Arbeidsongeschiktheidspensioen* 85 87 90 86 91

* in het aantal actieve deelnemers zijn 177 (partieel en volledig) arbeidsongeschikten opgenomen. 
Van deze 177 arbeidsongeschikten ontvangen 85 deelnemers een uitkering. 
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Premiebijdragen Ml en extra bijdragen
(Bedragen x € 1.000) 2008  2007 2006 2005 2004
       
Premiebijdragen ML       
Werkgever 24.749  24.045 26.428 21.626 24.884
Werknemer 24.888  24.217 20.971 17.013 13.420
       
Extra bijdragen       
Werkgever 56.000  - - - 10.000
       
    
 
Pensioenuitkeringen
(Bedragen x € 1.000) 2008  2007 2006 2005 2004
       
Ouderdomspensioen 14.452  11.967 9.622 7.599 6.321
Nabestaandenpensioen 2.377  2.181 1.928 1.846 1.455
Arbeidsongeschiktheidspensioen 769  719 772 799 780
Overige 301  17 172 97 156
       
    
 
Indexering
(in procenten) 2008  2007 2006 2005 2004
       
Indexering 1,5  1,3 1,5 1,0 0,0
CPI 1,5  1,3 1,5 1,0 1,8
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financiële positie
(Bedragen x € 1.000) 2008 2007 2006 2005  2004
       
Beleggingen
- voor risico Pensioenfonds  865.906  894.865  831.587  742.277  594.847
- voor risico deelnemers  208.811  223.814  205.495  179.099  143.786
 
Technische voorzieningen
- voor risico Pensioenfonds  967.910  694.391  695.720  643.883 558.095
- voor risico deelnemers  208.811  223.814  205.495  179.099  143.786 
 
Reserve      
4% n.v.t. n.v.t. 152.061 130.728 55.167
< 4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 103.004 n.v.t.
FTK - 54.362 155.123 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
      
Aanwezige dekkingsgraad      
Op basis van AAP-normen n.v.t. 137,2% 127,1% 121,2% 109,9%
Op basis van FTK-normen  94,4%** 122,3%* 121,9% n.v.t. n.v.t.
Marktwaarde < 4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 116,0% n.v.t.
      
Streef dekkingsgraad      
4% n.v.t. n.v.t. 128,4% 128,3% 127,3%
< 4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 128,3% n.v.t.
FTK 117,0% 117,0% n.v.t. n.v.t. n.v.t.
      
Reserveoverschot/(tekort)      
4% n.v.t. n.v.t. -45.523 -43.948 -97.193
< 4% n.v.t. n.v.t. n.v.t. -79.531 n.v.t.
FTK -218.906 37.077 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
      
     
* Vanaf boekjaar 2007 is de dekkingsgraad berekend volgens FTK. Tot en met boekjaar 2006 is deze berekend op basis APP 

** inclusief vordering ad. € 56 mio op de werkgever uit hoofde van herstelplan
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ProfIel

Het Pensioenfonds Atos Origin voert een aantal pensioenregelingen uit, met als belangrijkste Oriflex ML en Oriflex BP. De pensioenregeling is een zogenoemde hybride 
regeling; Oriflex ML is een middelloonregeling tot een inkomen van € 42.588,- (2009) per jaar (inclusief vakantiegeld en eventueel eindejaarsuitkering) met een voorwaar-
delijke toeslag. Daarboven geldt een beschikbare premieregeling (Oriflex BP). 

De pensioen(richt)leeftijd 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 en/of mogelijke 
pensioengaten te repareren. 
  
De overlegpartners (werkgever Atos Origin in Nederland en de werknemersvertegenwoordiging van Atos Origin in Nederland) hebben gekozen voor een pensioenregeling 
(pensioenovereenkomst) met een lage franchise (het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt) en een relatief hoog opbouwpercentage met zo veel mogelijk pensioen-
gevende inkomenselementen. Voor de toeslag (indexatie) is gekozen voor de zogenoemde D1-variant uit de Toeslagenmatrix van DNB.  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 pensioen (de pensioenovereenkomst). De pensioenovereen-
komst is de basis van de pensioenregelingen Oriflex ML en Oriflex BP (de pensioenreglementen, die de verhouding tussen deelnemer en het Pensioenfonds regelt, zijn 
onderdeel van de pensioenregeling). Met iedere medewerker in dienst van Atos Origin in Nederland is een pensioenovereenkomst afgesloten. 

De algemene doelstelling van het Pensioenfonds is om de uit de pensioenovereenkomst voortvloeiende pensioenregeling en pensioenreglementen in overeenstemming 
met de (pensioen)wet na te komen en uit te voeren voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

De pensioenregelingen worden uitgevoerd voor 8.562 actieven, 7.966 gewezen deelnemers en 790 pensioengerechtigden.
 
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 Bestuur gevoerde beleid voor te bereiden en uit te voeren. Het Pensioenbureau bestond eind 
2008 uit twee pensioendeskundigen, twee managementassistentes (parttime) en een directeur. 

De Toeslagenmatrix is te vinden op de website van ministerie van de Nederlandsche Bank (www.dnb.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 Atos Origin heeft de rechtsvorm van een stichting. De Stichting 
voert de pensioenregelingen uit van de medewerkers die in dienst zijn van de werk-
gever Atos Origin in Nederland (inclusief de medewerkers die in dienst zijn van het 
Pensioenfonds). De Stichting Pensioenfonds Atos Origin is gevestigd in Utrecht.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit drie werknemersleden en drie werkgevers-
leden. 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 verte-
genwoordigen. Het Bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het gevoerde 
beleid.

Naast het Bestuur heeft het Pensioenfonds een Deelnemersraad, een Beleggings-
commissie en een Verantwoordingsorgaan.

De Deelnemersraad wordt gekozen door de deelnemers en is samengesteld uit 
gepensioneerden en actieven, 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 

bestuur: 

3 werkgeversleden

3 werknemersleden

deelnemersraad beleggingscommissie

verantwoordingsorgaan

vermogensbeheer pensioenbeheer

pensioenbureau

de orGAnIsAtIe VAn het PensIoenfonds
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de beleggingsresultaten aan de doelstellingen van het beleggingsbeleid. De Beleggingscommissie bestaat uit drie externe beleggingsdeskundigen: de voorzitter van het 
Bestuur, een vertegenwoordiger van de onderneming Atos Origin en de directeur van het Pensioenfonds.

Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het gevoerde beleid van het Pensioenfonds, wat 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 Atos Origin 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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VerslAG VAn het Bestuur

hoofdstuk 1:  ontwIkkelInGen fInAncIerInGsBeleId 

Het financieringsbeleid is gericht op het realiseren van een kostendekkende en stabiele premie en een toeslagbeleid dat geënt is op de D1-variant uit de toeslagenmatrix 
van DNB. 
In het beleggingsbeleid zijn de verplichtingen de referentie voor het toekomstige rendement. De doelstelling(en) van het beleggingsbeleid is (zijn) gericht op het creëren 
en/of toevoegen van waarde (het verhogen van de dekkingsgraad) binnen bepaalde risicogrenzen. De financiële positie van het Pensioenfonds wordt beoordeeld op basis 
van het Financieel Toetsingskader (FTK). Het FTK stelt eisen aan bijvoorbeeld: 
 • de solvabiliteit (voldoende dekking van de verplichtingen), 
 • de premieopbouw (een premie die de kosten van een jaar pensioenopbouw dekt) en 
 • de rente waarop de voorziening pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd.

In de loop van 2008 is de omvang van de wereldwijde financiële crisis zichtbaar geworden. In de tweede helft van 2008 leidde de onzekerheid over de eigen posities en die 
van tegenpartijen tot een verdere verzwakking van het al fragiele vertrouwen, waardoor de geld- en kapitaalmarkten nagenoeg tot stilstand kwamen. De aandelen beurzen 
boekten weken achter elkaar grote verliezen. De pensioenfondsen zijn daarbij ook geraakt. De turbulentie op de financiële markten heeft een flink gat geslagen in de 
financiële positie van pensioenfondsen. Bijna de helft van de pensioenfondsen had eind september een reservetekort.  

De dekkingsgraad is in 2008 gedaald van 122,3% naar 88,6%. De ontwikkelingen op de financiële markten, de scherpe daling van de zogenoemde rekenrente RTS (Rente 
Termijn Structuur) en het feit dat niet op alle onderdelen gelopen risico’s voldoende konden worden afgedekt, betekende een daling van de dekkingsgraad van ongeveer 
34% punt. 
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De ontwikkeling van de dekkingsgraad vanaf 122,3% in 2008 is in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt. 

 
 

De verplichtingen (dat wil zeggen de waarde van de pensioen voorziening) zijn met ongeveer 30% gestegen in 2008, dwoor de daling van de rentetermijnstructuur én omdat 
de omvang van de beleggingen met 2,4% is afgenomen.

dekkingsgraad 2007 + indexatie 2008 van 1,5%
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ontwIkkelInGen AfdekkInG renterIsIco

In onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van de rentetermijnstructuur op kwartaalbasis weergegeven. Voor de verplichtingen van het Pensioenfonds daalde  
de gemiddelde rente van 4,85% op 31 december 2007 naar 3,50% op 31 december 2008.

Het beleid van het Pensioenfonds is er weliswaar op gericht om het effect van een rentewijziging op de verplichtingen volledig af te dekken, maar dat is niet onder 
alle omstandigheden te realiseren. De verplichtingen zijn met ongeveer € 209 mio gestegen als gevolg van de gedaalde rente (zonder rekening te houden met nieuwe 
 pensioenopbouw in 2008) en de Risk Control (RC) portefeuille, met als primaire doel het afdekken van het renterisico, met ongeveer € 122 mio. 

Het totale verschil (tekort) van € 87 mio is als volgt tot stand gekomen.

• Onderweging (- € 35 mio)
De normallocatie voor de RC portefeuille is 45% van het totaal belegd vermogen. Bij de start en gedurende het jaar 2008 is de feitelijke allocatie onder de normallocatie 
gebleven, met als resultaat een verlies als gevolg van onderweging. Hoewel het Pensioenfonds gedurende het jaar de maandelijkse premie-inkomsten heeft belegd in 
de RC portefeuille, is dit onvoldoende geweest om de onderweging te herstellen.

31/12/2007

31/03/2008

30/06/2008

30/09/2008

31/12/2008

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

1  1 1  2 1  3 1  4 1  5 1      

5,5
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4,5
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verloop rentetermijnstructuur in 2008, duur in jaren
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• Underperformance (- € 11 mio)
Binnen de RC portefeuille vindt actief beheer plaats (max. TE van 2%). Het actief beheren van de RC portefeuille heeft in 2008 een negatief resultaat opgeleverd.  
Bij Beleggingen wordt hier nader op ingegaan.

• Direct rendement (- € 7 mio)
Het directe rendement is het rendement (verlies) op betaling van de korte rente die op bepaalde momenten hoger lag dan de inkomsten op de lange rente  
(zie boven staande grafiek met verloop rentetermijnstructuur in 2008).

• DNB methodiek (- € 16 mio)
DNB hanteert een RTS-methodiek waarbij het niet mogelijk is om het volledige renterisico af te dekken met in de markt beschikbare instrumenten. Voor de waardering 
van de verplichtingen wordt door DNB een rentetermijnstructuur gebruikt die vooral in het laatste kwartaal regelmatig onder de AAA staatsobligatiecurve heeft gelegen. 
Hierdoor kan de stijging van de verplichting niet volledig in de markt worden geneutraliseerd.

• Langleven (- € 9 mio)
De stijging van de verplichtingen als gevolg van invoering van de sterftetrend in de vaststelling van de verplichtingen is niet meegenomen in de benchmark, omdat de 
 daling van de dekkingsgraad een aanpassing op dat moment niet rechtvaardigde.

• Swapspread (- € 9 mio)
Een forse daling van de rentetermijnstructuur, gepaard gaande met een wijziging van de vorm van de rentetermijnstructuur waarmee de verplichtingen worden berekend, 
leidt niet tot een verhoging van het fysieke deel van de benchmark (de afdekking), maar alleen voor het deel dat afgedekt is door swaps. Er ontstaat dus als gevolg van de 
wijziging van de vorm van de rentetermijnstructuur een verlies.
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wAArderInGen

waarderingsmethoden beleggingen
Op het moment dat markten meer en meer opdroogden, en daarmee de (normale) beleggingen (ook) meer en meer minder goed verhandelbaar (met een mooie term, 
 illiquide) werden, heeft het Bestuur besloten om een externe partij (ic KPMG) de opdracht te geven de wijze van waarderen (waarderingsmethoden) van de beleggingen 
door het Pensioenfonds te laten onderzoeken. Voor het Bestuur was het van belang om te beoordelen of de marktprijs, die voor de beleggingen in de boeken van het 
 Pensioenfonds wordt opgenomen, een prijs is die op een algemeen aanvaarde manier tot stand is gekomen en daarmee een juiste maat is voor de bepaling van de waarde 
van de totale portefeuille. Op basis van het rapport is het Bestuur tot de conclusie gekomen dat er door de marktomstandigheden meer dan anders beleggingen illiquide 
zijn geworden. Maar de door de Pensioenfonds gehanteerde methoden van waardering vormen geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de wijze van waarderen. 

extra maatregelen beleggingen (‘aangepast beleggingsbeleid’)
In de loop van het laatste kwartaal van 2008 heeft het Bestuur besloten een ‘aangepast’ beleggingsbeleid op te zetten, vanwege de samenloop van omstandigheden waarbij 
het alleen toepassen van het beleidskader niet voldoende was. Op hoofdlijnen blijft het beleggingsbeleid gehandhaafd, maar voorlopig (gedurende 2009) wordt (extra) de 
nadruk gelegd op de bescherming van de dekkingsgraad, met zo veel mogelijk een voorzichtig behoud van positief verwacht rendement. 

In het najaar van 2008 is besloten om de MV portefeuille af te bouwen in verband met de onzekerheid over de ontwikkeling in de Hedgefund (HF) sector, die vooral bij de 
onderneming een punt van zorg was. In verband met de herstelkracht en de mogelijke premieverhoging tot boven maximum, heeft het Bestuur eerst laten beoordelen of 
een afbouw van de MV portefeuille tot een materiële wijziging zou leiden in het risicobudget en het daaraan gekoppelde beoogde rendement. En of de afbouw tot oneven-
redig hoge kosten zou leiden in verband met de timing van de afbouw. 
De afbouw leidde niet tot een materiële wijziging in het beoogde rendement en/of onevenredig hoge kosten. Maar het leidde op korte termijn tot een hoger risicoprofiel 
van de totale portefeuille als het om marktrisico gaat. Omdat voor de afbouw een periode van 6 tot 9 maanden staat, is de afbouw opgeheven. 

Het advies van de beleggingscommissie voor het actieve deel van de RC portefeuille (TE van 2%) was BlackRock vragen om een voorstel voor afbouw. Het Bestuur heeft 
dit advies in beraad genomen, gezien de goede mogelijkheden om een deel van de prijsverlaging zonder al te veel risico terug te halen. 
In de wekelijkse vergaderingen met het Bestuur is het besluit genomen om BlackRock (RC portefeuille beheerder) een voorstel te vragen voor de mogelijkheden om de 
RC Portefeuille, in verband met het ‘aangepast beleggingsbeleid’, voorlopig als een ‘fixed income mandaat met swap overlay’ te beheren. Daarbij wordt het actieve deel 
van de RC Portefeuille binnen enkele maanden afgebouwd. BlackRock heeft een voorstel gedaan en in afwachting van de reactie van het Bestuur te kennen gegeven het 
actieve deel van de portefeuille vooruitlopende op de besprekingen te verlagen, met zo min mogelijk verlies van ‘waarde’. 

Het Bestuur heeft bovendien de wens om voorlopig vrij te zijn om belegde gelden ‘ieder moment van de dag’ anders aan te kunnen wenden. Na advies van de beleggings-
commissie is bovendien besloten om de blootstelling (exposure) naar Hedgefunds in de HV portefeuille af te bouwen in de maanden april en mei van 2009. Het bedrag 
dat vrijkomt (ongeveer € 50 mio) wordt belegd in de RC portefeuille. De maatregelen zijn niet genomen omdat er twijfel bestaat over de kwaliteit van de Hedgefunds in 
de HV portefeuille, maar om flexibel te zijn. De beleggingscommissie wordt betrokken bij het beleggingsdeel van het herstelplan.
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Het ‘aangepast’ beleid betekent:
• RC portefeuille (65%): met afbouw actief beheer en aanpassing benchmark en mandaat (Q2-09);
• MV portefeuille (0%): afbouw Q2-09 (70%), Q3-09 en Q4-09 (30%);
• HV portefeuille (35%): afbouw HF in april en mei 09;
• Risk budget HV portefeuille verlaagd naar gemiddeld 14% in plaats van 18%;
• Maandelijkse premiebijdragen worden belegd in (kortlopende) AAA staatsobligaties.

Het advies van de beleggingscommissie om het risicobudget te verlagen naar 4,7%, is in lijn met de maatregel die uit het beleidskader voortvloeit bij een dekkingsgraad 
lager dan 105%. De hiervoor genoemde maatregelen leidden tot een lager risicobudget dan 4,7%. 
Meer informatie over de verschillende portefeuilles is te lezen in hoofdstuk 2.

herstelplan lange termijn (reservetekort)
In de loop van de tweede helft van 2008 daalde de dekkingsgraad van het Pensioenfonds onder het Vereist Vermogen van 117% en heeft het Pensioenfonds een Lange 
Termijn Herstelplan (LTHP) ingediend bij DNB. Het LTHP dient aan te geven dat het Pensioenfonds in 15 jaar zal herstellen naar een dekkingsgraad van 117% (= Vereist 
Vermogen). Als de dekkingsgraad onder het minimaal vereist vermogen zakt (105% dekkingsgraad), is het Pensioenfonds verplicht een Korte Termijn Herstelplan (KTHP) 
in te dienen bij DNB. Het KTHP dient aan te tonen dat de dekkingsgraad, met de middelen die worden ingezet, binnen een periode van maximaal drie jaar (later verruimd 
tot maximaal vijf jaar) weer 105% is.

korte termijn herstelplan (dekkingstekort)
Eind 2008 zakte de dekkingsgraad ver onder de 105%. Het Bestuur besloot, na positief advies van de Deelnemersraad (half december), om de maatregelen in te zetten 
waarin het integrale beleidskader voorziet. 

1. De premie wordt met ingang van 1 januari 2009 verhoogd van 20% tot het maximale bedrag van 23% van de premiegrondslag;
2. De toeslagverlening (indexatie) voor het jaar 2009 is voor de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden 0%; 
3. Het risicobudget wordt zo spoedig mogelijk verlaagd van 8% naar 4,7% (zie hiervoor ‘aangepast beleggingsbeleid’).

DNB gaf pensioenfondsen (eind november) de tijd om het herstelplan voor 1 april 2009 in te dienen in plaats van binnen twee maanden na het vaststellen van het 
 dekkings tekort. Later werd bekendgemaakt dat de hersteltermijn werd verlengd met twee jaar, tot maximaal vijf jaar. Het Bestuur is begin 2009 tot de conclusie gekomen 
dat de  dekkingsgraad zonder verdere maatregelen niet in vijf jaar herstelt van 89% (exclusief vordering ad. € 56 mio op werkgever uit hoofde van herstelplan) naar de 
vereiste 105%. 

Bijstortingsverplichting
Het Pensioenfonds van Atos Origin heeft, naast de ‘gewone’ sturingsmiddelen, nog een sturingsmiddel. Namelijk de in de uitvoeringsovereenkomst tussen Atos Origin 
Nederland en het Pensioenfonds opgenomen afspraak om, bij een dekkingsgraad onder de 110%, het vermogen van het Pensioenfonds in het jaar daarop aan te vullen tot 
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110% dekkingsgraad (de bijstortingsverplichting). Het Pensioenfonds van Atos Origin heeft deze verplichting, voorzichtigheidshalve, niet meegenomen in de bepaling van 
het integrale beleidskader (het financiële beleid). 
Vanwege de omvang van deze bijstortingsverplichting (afgerond € 207 mio) is het Bestuur met de onderneming in overleg getreden over de mogelijkheden van de onder-
neming om deze verplichting na te kunnen komen in de huidige economische omstandigheden. DNB heeft ingestemd met een verlenging van de termijn van indiening van 
het herstelplan. Het Bestuur heeft, na de Deelnemersraad geïnformeerd te hebben, in juli 2009 een herstelplan (met een aangepaste bijstortingsverplichting) ingediend 
bij DNB.

Het herstelplan leidt, indien de aannames uitkomen, tot het volgende herstel:

 

De hoofdlijnen van het akkoord over de bijstortingsverplichting, die bovenop de genoemde maatregelen komen waarin het integrale beleidskader voorziet, zijn:
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% herstellijn) 

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 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 daaronder blijft). 
Het bedoelde percentage is afgeleid van een herstelpad naar een dekkingsgraad van 117,5% per eind 2013;
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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.

PreMIeBeleId

Het premiebeleid is in 2008 niet gewijzigd. De premie voor de Oriflex middelloonregeling (Oriflex ML) en eindloonregelingen (EL) was in 2008 20% van de pensioengrond-
slag. De hoogte van de premie is door het Bestuur vastgesteld. 

In onderstaande grafiek is de hoogte van de premie in 2009 en over de afgelopen vier jaar te zien. Ook is weergegeven hoe de premie van 23% is verdeeld tussen de werk-
gever en werknemer. 
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resultAAt oP PreMIe

De premie dient kostendekkend te zijn. Een kostendekkende premie is afhankelijk van de marktrente, dus het premiepercentage kan 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, en vormt een onderdeel van het beleidskader dat voortvloeit uit de ALM studie/Continuïteitsanalyse. De feitelijke premie 
was 20% in 2008. 

Door de opzet van het premiebeleid ontstaan er verschillen tussen de kostendekkende en feitelijke premie. In 2008 is de kostendekkende premie (€ 34.848 x 1.000) lager 
dan de feitelijke premie (€ 49.750 x 1000). De kostendekkende premie varieert van jaar tot jaar en het pensioenfonds moet aantonen hoe de premie zich verhoudt tot de 
 feitelijke premie. Belangrijk voor het bepalen van het resultaat op premie zijn (1) nominale pensioeninkoop en de risicopremies op marktwaarde en de aan de her  - 
ver zekeraar betaalde risicoherverzekeringspremie, (2) een kostenopslag voor zover relevant en (3) een solvabiliteitsopslag, bedoeld om de nieuwe aanspraken van de  
vereiste buffer te voorzien. 

(1) de nominale pensioeninkoop in 2008:  € 28.446 x 1.000
(2) de kostenopslag in 2008:   €   1.565 x 1.000
(3) de solvabiliteitsopslag in 2008:  €   4.836 x 1.000

De kostendekkende premie in 2008:  € 34.848 x 1.000

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 (individueel of collectief, bij groepsgewijze overgang vervalt namelijk het wettelijk recht op 
individuele waardeoverdracht), de onderneming Atos Origin in Nederland de inkomende waarde verhoogt met de op moment van overdracht bij het Pensioenfonds aan-
wezige dekkingsgraad (indien de dekkingsgraad hoger is dan het vereist eigen vermogen). 

Gedurende 2008 zijn ongeveer 158 medewerkers bij Atos Origin in dienst getreden in het kader van een aantal overeenkomsten tot outsourcing (met Achmea, NXP, Océ en 
KPN). Hoewel bij groepsgewijze overgang het wettelijke recht op individuele waardeoverdracht vervalt, is een aantal medewerkers de mogelijkheid geboden om zijn/haar 
opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan het Pensioenfonds Atos Origin (waardeoverdracht). Een gering deel van deze medewerkers heeft hiervan gebruik-
gemaakt. 
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toeslagbeleid
Het FTK maakt onderscheid tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke verplichtingen. De voorwaardelijkheid van de toeslag is vastgelegd in de pensioenregeling.  
In de pensioenregeling is gekozen voor categorie D1 van de toeslagenmatrix, zoals gepubliceerd door DNB en het ministerie van SZW. Het toeslagbeleid is uiteraard hier-
mee in overeenstemming.

Bij de vaststelling van het indexeringspercentage 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 bestemmings-
reserve gevormd. Hiervoor wordt geen premie betaald.

Net als bij de overige beleidsterreinen vormt het toeslagbeleid, samen met het premie- en het beleggingsbeleid, het zogenoemde beleidskader. 

Vaststelling jaarrekening 2008 en het toeslagbesluit
Het Bestuur heeft, na positief advies van de Deelnemersraad, de jaarrekening 2008 vastgesteld op 30 juni 2009. Het Bestuur is voornemens te besluiten de toeslag 2009 
op 0% vast te stellen. Met andere woorden: het komende jaar wordt er geen toeslag verleend.
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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. De factoren 
risico en rendement gelden in relatieve zin (relatief ten opzichte van de verplichtingen). Een negatief rendement (lager dan 0%) op de beleggingen van het Pensioenfonds 
hoeft niet 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 namelijk sterker dalen dan de beleggingen (beiden hebben dan een negatief rendement), neemt het verschil tussen de verplichtingen en het belegd vermogen 
(de dekkingsgraad) in positieve zin toe, met andere woorden de dekkingsgraad stijgt. Net zoals een positief rendement op de beleggingen niet per se hoeft te leiden tot 
een hogere dekkingsgraad.

De totale beleggingsportefeuille is om die reden gesplitst in een Risk Control Portefeuille en een Return Portefeuille. De Return portefeuille is gesplitst in een zogenoem-
de High Volatility (HV) en een Medium Volatility (MV) portefeuille. In de volgende paragrafen wordt dit nader toegelicht. 

de risk control portefeuille (rcP)1)

De Risk Control portefeuille  is een beleggingsportefeuille met vastrentende waarden en afgeleide instrumenten. De benchmark (referentie) wordt gevormd door 
b eleggingsinstrumenten die in samenhang een goede weergave vormen van het specifieke looptijdenprofiel van de nominale verplichtingen van het Pensioenfonds. Met de 
Risk Control portefeuille wordt op strategisch niveau het renterisico van de verplichtingen afgedekt. Deze portefeuille wordt ook wel gezien als de defensieve component 
van de totale beleggingsportefeuille. De waarde van de Risk Control portefeuille beweegt 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 
 mee gegeven.2)

 

1. Bij de wijze van afdekking van het renterisico (fysiek of door het gebruik van derivaten, financiële instrumenten) is gekeken naar de mogelijkheden en de bijbehorende gevolgen. De mogelijkheden variëren van een volledig 

fysieke afdekking tot een volledig door derivaten afgedekt renterisico. De financiële positie van het Pensioenfonds, de duration van de verplichtingen (gewogen looptijd), de hoogte van de premie en het verwachte rendement 

op het ‘restant’ van de beleggingsportefeuille hebben uiteindelijk geleid tot de vorming van een Risk Control portefeuille. 

2. Niet een cashflow benchmark maar een benchmark samengesteld uit leningen en swaps om te voorkomen dat andere rentebepalende factoren ervoor kunnen zorgen dat de benchmark gaat afwijken van de werkelijke 

verplichtingen, door bijvoorbeeld convexiteit.
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resultaat rcP (afdekking renterisico)
Het doel van de RCP is primair de volledige afdekking van het renterisico. Met andere woorden: een daling of stijging van de verplichtingen door rentebewegingen 
 betekent automatisch een daling of stijging van de waarde van de RCP. Er is dan ook geen sprake van een resultaat in termen van rendement.  
Het rendement wordt 0%  verondersteld.

resultaat rcP actief
Als onderdeel van het totale risicobudget, is in de RCP de mogelijkheid opgenomen voor de beheerder (BlackRock) om door actief beheer over een langere periode 
waarde toe te voegen (50 tot 75 basispunten), met een maximale tracking error van 2% (en overeengekomen richtlijnen). De tracking error is een maat voor de maximaal 
toegestane afwijking ten opzichte van de benchmark. 

In het voorjaar van 2008 is besloten het actieve deel van de portefeuille niet af te bouwen, maar aan te zien tot november 2008, omdat de beheerder het Bestuur en de 
beleggingscommissie er van heeft kunnen overtuigen dat de beleggingen nog steeds van goede kwaliteit zijn en vooral door prijsval worden getroffen. 
In oktober vielen nagenoeg alle markten stil en was het bijna niet mogelijk om beleggingen van de hand te doen zonder de acceptatie van een materieel verlies. 
 Afbouw van het actieve deel met een zo laag mogelijk verlies van ‘waarde’ is één van de maatregelen van het eerdergenoemde ‘aangepast beleggingsbeleid’.
(NB: in de 1e vier maanden van 2009 wordt deze opdracht naar behoren uitgevoerd. Er is een positief resultaat geboekt over deze periode van 2,35%)

Voorgaande betekent wel dat het actieve deel van de RCP in het jaar 2008 een negatief resultaat had van ongeveer € 11 mio.

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER

DOELSTELLING/

RISICO BUDGET

BlackRock RC 0%/2Risk Control portefeuille (45%)

LANGE TERMIjN 

1,3% < 8%  

TRACKING ERROR
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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 (minimaal twee tot drie jaar) met 55% van de beleggingen een extra rendement ten opzichte van de nominale verplichtingen (de benchmark) 
te  realiseren. De Return portefeuille is gesplitst in twee delen: een deel met een hoog risicobudget (High Volatility (HV) Return portefeuille) en een deel met een  medium 
risicobudget (Medium Volatility (MV) Return portefeuille). In beide Return portefeuilles (HV en MV) wordt de allocatie naar beleggingscategorieën gedaan door de 
 vermogensbeheerders zelf. 

De vermogensbeheerders krijgen een mandaat toegewezen met een maximum volatiliteit (risico) en een rendementsdoelstelling over een langere termijn (minimaal twee 
tot drie jaar). Om te voorkomen dat de vermogensbeheerders gezamenlijk boven het maximale risicobudget van 8% uitkomen, is het risicobudget gesplitst in een medium 
en hoog risicobudget. Bovendien zijn per ‘budget’ verschillende beheerders ingezet die qua stijl zo min mogelijk met elkaar gemeen hebben (lage correlatie). 

Benchmarkopbouw (MV en hV)
De benchmark opbouw van de MV- en HV portefeuille is het rendement op de yield (rente) van de verplichtingen. Voor de MV portefeuille geldt een target van 1,3% b ovenop 
de yield. Voor de HV portefeuille geldt een target van 2,8% bovenop de yield, samen is dat de benchmark. Een vermogensbeheerder verslaat de benchmark als het 
r esultaat over een langere periode meer is dan yield plus target. In onderstaande grafiek is te zien hoe de benchmark zich gedurende de maanden opbouwt.

 

40%

30% 

20% 

10%

0%

-10%
jan   feb   mrt   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec    2008

pe
rc

en
ta

ge

• performance BlackRock

• Benchmark RC



jaarverslag 2008 stichting pensioenfonds atos origin utrecht 1 9

 Medium Volatility (MV) portefeuille
De beleggingen van de MV portefeuille zijn breed gespreid en betreffen 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 is om over een langere periode 1,3% rendement te halen boven de verplichtingen, met 
een maximum tracking error van 10%.
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resultaat MV portefeuille
De MV portefeuille heeft vooral te kampen gehad met het feit dat de markten stil kwamen te liggen. De toename van onttrekkingen (redemptions) door beleggers en 
(daarmee) gedwongen liquidaties om gelden vrij te maken, leidde tot prijzen die niet meer door de (vrije) markt werden bepaald. Vooral het Gottex ABI fund (3% van de totale 
portefeuille), leed een fors verlies. Gottex MN plus (-16,8%) en RMF Four Seasons (-16,9%) deden het relatief goed, waardoor het resultaat op de MV portefeuille op -27,8% 
uitkomt. De (absolute) benchmark van 6,26% (exclusief de target 1,3% die over een langere periode behaald dient te worden) wordt niet gehaald. 

 

high Volatility (hV) portefeuille 
De HV portefeuille betreft overwegend beleggingen met een hogere liquiditeit en volatiliteit, zoals aandelen, onroerend goed en commodities.  

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER

DOELSTELLING/

RISICO BUDGET

Black Rock TR

GMO

RMF

Gottex

2,8%/18

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

1,3% < 8%  

TRACKING ERROR
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High Volatility (HV) portefeuille (40%)

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER

DOELSTELLING/

RISICO BUDGET

BlackRock TR

GMO 2,8%/18

BGI

Medium Volatility (MV) portefeuille 

Risk Control portefeuille (45%)

LANGE TERMIjN 

1,3% < 8%  

TRACKING ERROR

Het doel van de HV portefeuille is om over een langere periode (minimaal twee tot drie jaar) 2,8% rendement te halen boven de verplichtingen (de benchmark) met 
een maximum tracking error van 18%. 
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Diversificatie speelt een belangrijke rol in de HV portefeuille. De HV-beheerders proberen, onder meer door gebruik te maken van laag correlerende typen van beleggin-
gen, een ‘absoluut rendement situatie’ te creëren. In het bijzonder in de laatste maanden van 2008 is de onderlinge correlatie sterk toegenomen. Vastrentende waarde was 
de enige belegging die niet correleerde met de andere beleggingstypen. In bovenstaande grafiek is fenomeen weergegeven. 
In dalende markten neemt de correlatie meestal toe, want onzekerheid maakt dat iedereen ‘dezelfde kant op beweegt’. Maar zoals bovenstaande grafiek laat zien, nam in 
2008 in extreme mate de correlatie toe (de lijnen van de verschillende typen van beleggingen bewegen naar 1,0 (=maximaal gecorreleerd). 
Zoals aangegeven, is voor drie HV-managers gekozen, waarbij de beheerstijlen zo laag mogelijk correleerden. In de resultaten wordt er nader op ingegaan in hoeverre dit 
is uitgekomen.

resultaat hV portefeuille
Met een resultaat van -26,1% heeft de HV portefeuille de benchmark van 7,55% in het jaar 2008 niet 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 2008 zijn de HV-beheerders gezamenlijk onder de TE van 18 gebleven. BGI is in het laatste kwartaal even 
boven de toegestane TE uitgekomen.
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De onderstaande grafiek geeft weer dat de spreiding van de HV portefeuille over drie managers, net als in 2007, heeft voldaan aan de doelstelling om bij dalende markten 
het verlies te beperken.  

resultaat versus doelstelling(en) beleggingsbeleid 

De doelstelling van het beleggingsbeleid is om over een langere periode met de Returnportefeuille een rendement te behalen ten opzichte van de verplichtingen van 1,3%, 
met een maximale tracking error van 8%.

rendement op de beleggingen:
Het rendement op de beleggingen is -2,36% 
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rendement op de verplichtingen
De verplichtingen van het Pensioenfonds richting deelnemers betreffen in principe de te verrichten uitkeringen. De daarvoor benodigde voorziening, waar het toezichts-
kader zich op richt, is gestegen met 34,6%, exclusief opbouw nieuwe rechten. Dit als gevolg van de gedaalde rente en de aan de verplichtingen toe te voegen rente. 
 Vanuit dit perspectief is een ‘outperformance’ van de beleggingen te kwalificeren als een rendement hoger dan 34,6%; dan draagt dit rendement immers positief bij aan 
de  dekking van de voorziening c.q. de dekkingsgraad. Een ‘underperformance’ van de beleggingen is te kwalificeren als een rendement lager dan 34,6%; dan draagt dit 
r endement immers negatief bij aan de dekking van de voorziening c.q. de dekkingsgraad. 

Als het rendement op de beleggingen minder is dan het rendement op de verplichtingen, dan daalt in principe de dekkingsgraad. In termen van excess rendement draagt 
het rendement dat hoger is dan het rendement op de verplichtingen bij aan het verhogen van de dekkingsgraad. De doelstelling was 1,3% met een tracking error van 8%, 
maar dat is niet gehaald. 
 
Rendement beleggingen  -2,4%
Rendement verplichtingen 34,6%
 
Risico budget (strategisch) 8,00
2008 TE    7,47

Het negatief rendement op de beleggingen heeft bijgedragen aan de verslechtering van de financiële positie van het Pensioenfonds.
De daling van de dekkingsgraad wordt berekend door de volgende formule: 
((1+ rendement op de beleggingen) / (1+ rendement op de verplichtingen) -1) x 100% =
((1 – 2,4%) / (1 + 34,6%) -1) x 100% = - 27,5%.

(externe) rapportage en beleggingscommissie

De beleggingsrapportage is in de loop van 2007 aangepast aan het nieuwe beleggingsbeleid. De beleggingscommissie heeft samen met de Kasbank een maandrapportage 
opgezet die het Bestuur van het Pensioenfonds in staat stelt om de doelstellingen van het beleggingsbeleid te toetsen. De rapportage door de Kasbank vindt maandelijks 
plaats. De rapportage maakt het ook mogelijk om het Bestuur te adviseren over de invulling en/of de hoogte van het risicobudget. In de loop van 2008 werd het mogelijk 
om, naast ex post-, ook ex ante risicometing op portefeuilleniveau (HV en MV) te rapporteren.  
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hoofdstuk 3:  ontwIkkelInGen BeleGGInGen BP

ontwIkkelInGen In het AlGeMeen en Per BeleGGInGsfonds

Het jaar 2008 begon in mineur met zorgen over de gezondheid van het wereldwijde financiële systeem en de Amerikaanse economie. Deze zorgen werden bewaarheid toen 
op 17 maart de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns omviel en overgenomen werd door jP Morgan, met behulp van de Federal Reserve.

De volatiliteit van de aandelenbeurzen bereikte een piek, die nog niet eerder was gezien sinds het uitbreken van de kredietcrisis in de zomer van 2007. Daarbij waren de 
economische data mager, met dalende huizenprijzen, een stijgende inflatie, dalend vertrouwen van bedrijven en consumenten en een afnemende productie. En waar de 
Federal Reserve de rente verlaagde als een reactie hierop, gebeurde dit niet in Europa. De ECB uitte haar bezorgdheid over de sterke euro en hoge inflatie en riep over-
heden op tot fiscale discipline.

De maanden april en mei verliepen relatief rustig. Maar in juni namen de zorgen over de problemen in de financiële sector en de inflatie weer toe. De economie bleef zwak 
en het vertrouwen van consumenten daalde tot een dieptepunt. Toch bleef een recessie vooralsnog uit. De Federal Reserve had in april de rente verder verlaagd, terwijl 
de ECB juist zinspeelde op een renteverhoging. De prijs van olie steeg sterk in het tweede kwartaal als een gevolg van lage voorraden en een grote vraag. De politieke 
instabiliteit in het Midden-Oosten vergrootte de zorgen.

Het derde kwartaal van 2008 zal herinnerd worden als één van de meest tumultueuze periodes in de financiële historie. De ontwikkelingen in de financiële sector over-
schaduwden de zorgen over de afnemende economische groei en geopolitieke spanningen in de voormalige Sovjet Unie en het Midden-Oosten. Het faillissement van 
 banken, reddingsplannen en overheidsingrijpen domineerden het nieuws wereldwijd. De situatie werd omschreven als de grootste financiële crisis sinds de Grote 
D epressie in de jaren ’30 van de vorige eeuw. De instabiliteit leidde tot een hoge volatiliteit in de financiële markten ongeacht de asset categorie of regio.

Wat eerst werd beschouwd als een schulden- en liquiditeitscrisis was in feite een solvabiliteitscrisis. Op 15 september werd zakenbank Lehman Brothers insolvabel en 
 gedwongen om faillissement aan te vragen, omdat ze niet in staat waren om te herstellen van de enorme afschrijvingen op vastgoedgerelateerde beleggingen. Lehman 
vond geen koper en de Federal Reserve was niet bereid de helpende hand toe te steken.

Het faillissement van Lehman was voorafgegaan door het redden van de reeds door de overheid gesteunde hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac.  
Het Lehman debacle werd gevolgd door reddingsoperaties en overnames van internationale en financiële zwaargewichten zoals verzekeraar AIG en Merrill Lynch.  
AIG kreeg een lening van 85 miljard USD van de overheid en Merrill Lynch werd overgenomen door Bank of America.

Ook in het Verenigd Koninkrijk greep de overheid in en werd de hypotheekbank Bradford en Bingley genationaliseerd. HBOS en Lloyds TSB werden gefuseerd en het depo-
sitogarantiestelsel werd uitgebreid. In Ijsland, Ierland en continentaal Europa reageerden overheden door hogere depositogaranties en grote kapitaalinjecties in financiële 
instellingen die in moeilijkheden verkeerden. In Nederland kwamen Fortis Nederland en ABN AMRO volledig in overheidshanden en moesten ING, SNS, REAAL en AEGON  
overheidssteun aanvragen.
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De crisis maakte extreme maatregelen noodzakelijk om het vertrouwen in markten te herstellen en de besmetting naar de reële economie te beperken. In de VS werd het 
Troubled Asset Relief Programm (TARP) aangenomen, een reddingsplan van 700 miljard USD waardoor de overheid slecht renderende beleggingen van financiële instel-
lingen kon overnemen. Gedurende de totstandkoming van het plan en de politieke discussies eromheen, beleefde de Amerikaanse aandelenmarkt haar meest volatiele 
week sinds 2002.

De geldmarkten stonden reeds sinds de zomer van 2007 onder grote spanning. De angst nam sterk toe en het tegenpartijrisico werd hoger dan ooit tevoren ingeschat. 
Gevolg was dat er een groot gebrek aan liquiditeit ontstond. Centrale banken wereldwijd probeerden het tij te keren door enorme bedragen in de geldmarkt te pompen. 
Tegen het eind van september werden beleggers steeds meer bezorgd over de bedreiging voor bedrijven buiten de financiële sector en vastgoedsector, aangezien de korte 
termijn leenfaciliteiten opdroogden. Als gevolg daarvan liepen de spreads tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties hoog op en waren aandelen enorm volatiel.

Gedurende deze periode won de Amerikaanse dollar aan kracht. Beleggers werden meer risico-avers en realiseerden zich dat de economische neergang, die begon in de 
VS, de rest van de wereld harder zou raken dan verwacht.

Grondstoffen daalden dramatisch na juist sterk gestegen te zijn in het eerste half jaar. De afnemende economische groei zou leiden tot minder vraag.

Toezichthouders beperkten short selling om instellingen die in moeilijkheden waren en de aandeelhouderswaarde te beschermen. Dit bemoeilijkte de omstandigheden 
voor Hedgefunds die toch al een lastig jaar hadden.

In het vierde kwartaal werd massaal verkocht in alle asset categorieën, met uitzondering van staatsobligaties. Het faillissement van Lehman vormde de aanleiding; de 
volatiliteit nam extreme vormen aan. In de automobielsector namen de verkopen sterk af en dit was een bewijs dat de crisis zich niet beperkte tot de financiële sector. 
In reactie hierop werd door de overheden hevig geïntervenieerd in de markt, zowel op fiscaal als monetair gebied. De rente in het Verenigd Koninkrijk werd verlaagd naar 
2%, in de Eurozone naar 2,5% en in de VS naar een bandbreedte tussen 0% en 0,25%.

Terwijl centrale banken wereldwijd snel handelden om liquiditeit te verschaffen, waren ze niet in staat om de zorgen over solvabiliteit en de mogelijkheden van banken 
om geld uit te lenen te verbeteren. De werkloosheid liep op, officiële cijfers lieten zien dat een groot deel van de ontwikkelde wereld in een recessie was beland en het 
sentiment verslechterde steeds meer. Sommige bedrijven rapporteerden omstandigheden die ze nog nooit eerder hadden meegemaakt. De vraag stortte volledig in.

Over geheel 2008 zijn de aandelenprijzen zeer sterk gedaald. De omvang hiervan was vergelijkbaar met de enorme dalingen in de jaren ’30 van de vorige eeuw, alleen ging 
het deze keer drie keer zo snel en ging het gepaard met een extreme volatiliteit. Staatsobligaties werden als een veilige haven gezien. De spreads op bedrijfs obligaties 
liepen zodanig op dat de kans op faillissement hoger werd ingeschat dan in de afgelopen 80 jaar het geval was geweest. De olieprijs stortte volledig in. Alternatieve 
 beleggingen werden geraakt en Hedge Funds in het bijzonder. De sector kreeg ook nog te maken met het Madoff-schandaal in december, waarbij 50 miljard USD verloren 
is gegaan en de sector onder verzwaard toezicht zal komen te staan.
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oriflex obligatiefonds

Het obligatiefonds kende een uitstekend jaar: 9,2%. Het fonds deed het licht beter dan de benchmark: 9,1%.

De paniek in de financiële markten na het faillissement van Lehman zorgde ervoor dat beleggers een veilige haven zochten in staatsobligaties waarvan het fonds- dat 
uitsluitend belegt in staatsobligaties- profiteerde.

Gedurende de eerste helft van het jaar steeg de rente enigszins uit angst voor toenemende inflatie. In juli verhoogde de ECB de rente nog met 0,25%. Het fonds had eind 
juni een licht negatief rendement. Het derde kwartaal was extreem volatiel. Obligatieprijzen stegen sterk en de rentecurve werd steiler. Tevens veranderden de markt-
verwachtingen over de toekomstige activiteit van centrale banken. Werden er eerst geen renteveranderingen verwacht, later werd de verwachting ingeprijsd dat voor het 
einde van het jaar de rente met 0,9% zou worden verlaagd. De onzekerheid in de markt bereikte een dieptepunt aan het einde van het derde kwartaal toen de financiële 
crisis het Europese vasteland bereikte. Een aantal banken zoals Fortis kregen een kapitaalinjectie van de overheid en in Ierland nam de overheid drastische maatregelen 
om haar bankensysteem te stabiliseren. Verder werd bevestigd dat de economische groei in het tweede kwartaal negatief was.

In het vierde kwartaal continueerde de rally in de Euro-staatsobligaties die in de zomer was begonnen. De dynamiek in de wereldwijde markten, de risicoaversie van 
 beleggers en de afnemende groei in de Eurozone droegen hieraan bij. De rente daalde over de gehele curve en dat ging gepaard met een hoge volatiliteit.

oriflex liquiditeitenfonds

Het Oriflex Liquiditeitenfonds kende het moeilijkste jaar in zijn geschiedenis: het behaalde een licht negatief rendement van -0,2% terwijl de benchmark 5,1% scoorde.
Het Liquiditeitenfonds dat belegt in kortlopende leningen van banken en bedrijven, had sterk te lijden van de financiële crisis. De geldmarkt was evenals de obligatie- en 
aandelenmarkt extreem volatiel. Met name in het derde kwartaal liepen de spreads extreem sterk op, wat een negatief effect had op met name de Floating Rate Notes in 
het fonds. De liquiditeit in de geldmarkt droogde nagenoeg bijna op met als gevolg dat de bied/laatkoersen sterk opliepen, wat eveneens een negatief effect had op het 
resultaat van het Liquiditeitenfonds. De benchmark die gebaseerd is op de 3-maands depositorentes die banken betalen had hier geen last van: integendeel, de Euribor-
tarieven stegen met name in het derde en vierde kwartaal sterk.

  2008 3-jaars rendement

Fonds   9,2% 3,5%

Benchmark 9,1% 3,5%

  2008 3-jaars rendement

Fonds   -0,2% 1,8%

Benchmark 5,1% 3,9%
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oriflex Aandelenfonds europa

Het fonds kende een dramatisch jaar met een daling van bijna 34%. Enig lichtpunt was dat de fondsbeheerder het beter deed dan de benchmark die met bijna 38% daalde. 
Gedurende het derde kwartaal toen de volatiliteit tot historische ongekende niveaus steeg, zijn er significante aanpassingen doorgevoerd omdat sommige aandelen hun 
prijsdoel haalden en andere delen van de markt aantrekkelijker werden. De belangrijkste verandering was de verdere onderweging in Materialen omdat de olieprijs zakte 
en mijnbouwbedrijven en grondstoffen uit de smaak vielen. De opbrengsten werden herbelegd in defensieve sectoren zoals gezondheidszorg, telecom en niet-duurzame 
consumentengoederen. 
De grootste positieve bijdrage in het vierde kwartaal kwam van niet-duurzame consumentengoederen, materialen, industrie en energie. Negatief waren de bijdragen van 
de sectoren financiën, duurzame consumentengoederen (vooral door geen positie in Volkswagen te hebben), gezondheidszorg en ICT.

oriflex Aandelenfonds Amerika

Het aandelenfonds Amerika daalde met meer dan 40% en bleef daarmee achter bij de benchmark. De achterblijvende performance ten opzichte van de benchmark kwam 
voornamelijk door aandelenselectie binnen de sectoren Farmacie en Energie in het eerste kwartaal van 2008.
In de consumentensector probeerde het fonds te profiteren van bedrijven die de voorkeur krijgen van consumenten die op de kosten letten, zoals grote discounters en 
‘dollar stores’. In de energiesector werden bedrijven vermeden waarvan de opbrengsten sterk gecorreleerd zijn met de olieprijs. Voor de lange termijn is de fondsbeheer-
der positief over grondstoffen en dan met name over bedrijven van hoge kwaliteit. Het fonds was overwogen in de gezondheidszorg vanwege het defensieve karakter en de 
veerkracht van de sector.

oriflex Aandelenfonds japan

Ook het aandelenfonds japan kende een bijzonder negatief rendement zowel in absolute zin als ten opzichte van de benchmark. Het fonds was onderwogen in defen-
sieve aandelen. Dit droeg negatief bij aan het rendement omdat ondanks de onaantrekkelijke waardering, beleggers een veilige haven zochten. Vooral de onderwegingen 
in nutsbedrijven en niet-duurzame consumentengoederen droegen negatief bij. Ook de posities in cyclische sectoren zoals industrie, automobielen en handelsbedrijven 

  2008 3-jaars rendement

Fonds   -33,8% -5,6%

Benchmark -37,7% -7,9%

  2008 3-jaars rendement

Fonds   -40,3% -10,3%

Benchmark -37,4% -9,6%

  2008 3-jaars rendement

Fonds   -47,8% -20,2%

Benchmark -45,2% -17,3%
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 hadden een negatief effect. Ondanks de aantrekkelijke waardering deden beleggers deze aandelen van de hand vanwege zorgen over de invloed van de afnemende econo-
mische groei op de vraag. Het fonds profiteerde van de aandelenselectie in de sectoren telecom, financiën, materialen en gezondheidszorg.

oriflex Aandelenfonds emerging Markets

De Aziatische aandelenmarkten waren de slechtst presterende markten in 2008 met een daling van meer dan 50%. De underperformance ten opzichte van de bench-
mark werd veroorzaakt door de aandelenselectie binnen Hongkong en China, vooral door de overweging in vastgoedontwikkelaars. De Aziatische markten presteerden 
het gehele jaar slecht. In het eerste kwartaal daalden de markten al met 20%. Hogere olieprijzen in de eerste helft van het jaar hadden een negatieve impact gehad op de 
handelsbalans en de overheidsbelastingen. Vele Aziatische overheden verlaagden de subsidie op olie, wat de consumptie en de algehele economie negatief beïnvloedde. 
Lagere omzetgroei en toenemende grondstofprijzen zetten de winstmarges van Aziatische ondernemingen onder druk. Bedrijfswinsten werden hierdoor naar beneden 
 bijgesteld. De wereldwijde paniek in het derde en vierde kwartaal had ook een desastreus effect op de Aziatische beurzen met als gevolg een daling van meer dan 50% 
over het gehele jaar.

oriflex Aandelenfonds wereldwijd

Het Aandelenfonds Wereldwijd daalde met bijna 40%. Dit fonds dat in dezelfde fondsen belegt als de overige Oriflex Aandelenfondsen deed het licht beter dan de bench-
mark. De reden hiervoor 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 benchmark. Het Aandelenfonds Wereldwijd dekt het valutarisico van de US dollar, de japanse yen en het Britse pond af. Per saldo leverde dat een licht 
negatief rendement op met name als gevolg van het aantrekken van de US dollar en de japanse yen in de tweede helft van het jaar. Het Britse pond daarentegen daalde 
sterk ten opzichte van de euro, wat een positief resultaat opleverde voor de valuta-afdekking.

  2008 3-jaars rendement

Fonds   -52,5% -12,0%

Benchmark -48,0% -9,4%

  2008 3-jaars rendement

Fonds   -39,1% -8,7%

Benchmark -40,1% -9,6%
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resultaten Beleggingsfondsen oriflex BP
In onderstaande tabel worden nogmaals de resultaten getoond met de bijbehorende benchmark van de beleggingsfondsen in 2008. In de tabel daaronder 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 op € 209 mio. Het aandelenfonds 
Wereldwijd en het Obligatiefonds vertegenwoordigen ongeveer 78% van het belegd vermogen (circa € 163 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 Beleggingsprofiel Life Cycle.

Beleggingsprofiel Life Cycle
Op zichzelf zeggen de resultaten van de beleggingsfondsen weinig over het rendement dat een deelnemer in 2008 heeft behaald. De resultaten zeggen iets over de 
k waliteit van de vermogensbeheerder en of de vermogensbeheerder in staat is om aan zijn mandaat te voldoen. Het rendement van de deelnemer in Beleggingsprofiel 
Life Cycle wordt namelijk beïnvloed door de maandelijkse storting (a), inkomen (b), de rebalancing op of omstreeks 30 september (c) en zijn/haar leeftijd (d). 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 beleggingsfonds 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 leef-
tijd van de deelnemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de aandelen goed hebben gerendeerd, de verhouding is verschoven naar méér aandelen en er aandelen worden 
verkocht en obligaties worden gekocht. Met andere woorden, aandelenrendement wordt (deels) verzilverd. Andersom geldt dat er meer aandelen worden gekocht in een 
periode waarin de 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 rende-
ment. 

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

Beleggingsfonds  Resultaat  Benchmark

 1 jaar 3-jaars 1 jaar 3-jaars

Wereldwijd -39,1% -8,7% -40,1% -9,6%

Europa -33,8% -5,6% -37,7% -7,9%

Amerika -40,3% -10,3% -37,4% -9,6%

japan -47,8% -20,2% -45,2% -17,3%

Emerging Markets -52,5% -12,0% -48,0% -9,4%

Obligaties    9,2%   3,5%   9,1%   3,5%

Liquiditeiten   -0,2%   1,8%   5,1%   3,9%
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het gewicht van en waarde van de verschillende beleggingsfondsen ten opzichte van het totaal belegd vermogen in BP
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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  optimale 
 verhouding tussen risico en rendement, maar wel tegen zo laag mogelijke beheerskosten. Deze kosten gaan namelijk direct ten koste van het rendement van het 
b eleggingsfonds. 
De kosten voor het opzetten en in stand houden van een beleggingsfonds, zoals leges, notariële kosten en wettelijke kosten zijn voor rekening van het Pensioenfonds 
Atos Origin. Voor rekening van de deelnemer zijn de 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.

Vaste jaarlijkse beheervergoeding per beleggingsfonds

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 vermo-
gen) van het betreffende beleggingsfonds.
Switchkosten
Aan een wijziging van beleggingsprofiel (van Life Cycle naar Self Select en vice versa) zijn standaardkosten verbonden, bestaande uit een opslag voor toe- en uittredings-
kosten voor het aan- of verkopen van aandelen, obligaties of liquiditeiten. Dit is een standaardbedrag van € 27. 
Transactiekosten
Ook zijn er transactiekosten verbonden aan het wijzigen van beleggingsprofiel, eventuele mutaties door bijvoorbeeld stortingen en veranderingen binnen het beleggings-
profiel (bijvoorbeeld door het veranderen van beleggingsfonds binnen Self Select). De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het beleggingsfonds, zie onderstaande 
tabel.

0,200%

0,300%

0,300%

0,300%

0,300%

0,115%

0,125%

Beleggingsfonds:          Vergoeding:

Oriflex Wereldwijd

Oriflex Europa

Oriflex Amerika

Oriflex japan

Oriflex Emerging Markets

Oriflex Obligatiefonds 

Oriflex Liquiditeiten
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0,45%

0,35%

0,25%

0,35%

0,80%

0,10%

0,05%

0,45%

0,30%

0,25%

0,35%

0,95%

0,05%

0,05%

Beleggingsfonds:           Toetreding:       Uittreding:

Oriflex Wereldwijd

Oriflex Europa

Oriflex Amerika

Oriflex japan

Oriflex Emerging Markets

Oriflex Obligatiefonds 

Oriflex Liquiditeiten

tarieven toe- en uittreding (transactiekosten)

Beleggingscommissie 2008
Het voornaamste doel van de Beleggingscommissie is om het beleggingsbeleid, dat door het Bestuur is vastgesteld, adequaat te kunnen volgen. De Beleggings commissie 
bestaat uit drie externe (beleggings-)deskundigen, een vertegenwoordiger van het Bestuur (de voorzitter), een vertegenwoordiger van de onderneming (directeur 
 beleggingen Atos Origin Corporate Pensions) en de directeur van het Pensioenfonds. De Beleggingscommissie komt minimaal vier maal per jaar bijeen. 

 

Per 1 januari 2009 is Arthur Smit opgevolgd door Nicolas Deruaz (VP Corporate Treasury Atos Origin S.A.).
Per 1 januari 2009 is Ton Meijs opgevolgd door johan Vermeule

Onder volgen wordt ook verstaan toetsen van risicobudget, beoordelen van beheerders in hun mandaat, adviseren en informeren van het Bestuur, toetsen van het beleggingsbeleid aan de praktijk, adequate performance 
r apportering et cetera.

Functie

Hoogleraar Financiële Economie, Universiteit                                   

Maastricht (Directeur Nethspar Academy)

Hoofd Beleggingen ABN-AMRO Pensioenfonds

Hoogleraar Financiele Economie, Universiteit Rotterdam

Voorzitter van het Bestuur en CFO Atos Origin Nederland

Director Investments Corporate Pensions Atos Origin

Directeur Pensioenfonds Atos Origin

Rol

Voorzitter

 

Lid 

Lid 

Lid 

Lid 

Secretaris

Adviseur 

 

Prof Dr. Rob Bauer

Drs. Geraldine Leegwater RBA  

Prof. Dr. Willem Verschoor 

Drs. Ton Meijs    

Drs. Arthur Smit  

Mr. René Upperman

Vertegenwoordiger van Mercer 

afdeling Investment Consulting  
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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. 
 
Pensioenuitvoering 
In handen van Interpolis Pensioenen Beheer BV (onderdeel van Achmea NV).

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 uitkeringsovereenkomst ), en een UPO voor Oriflex BP (een premieovereenkomst). Ter verduidelijking wordt de deelnemers tevens een samenvatting verstrekt.

waardeoverdrachten
De mogelijkheid tot waardeoverdracht, dat wil zeggen het overhevelen van de opgebouwde pensioenaanspraken naar een nieuwe werkgever, is bij een dekkingsgraad 
lager dan 100% niet toegestaan om een benadeling van ‘de achterblijvers’ 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 koste van ‘de achterblijvers’. Het Pensioenfonds is in dat  geval 
niet verplicht mee te werken aan een verzoek tot individuele waardeoverdracht. Dat kan een belemmering vormen voor werknemers die van baan wisselen en hun 
 pen sioenaanspraken graag willen meenemen. 
Aan de andere kant zijn de kapitalen in de BP-regeling gedaald en kan 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 drie maanden weer meer dan 100% bedraagt, zal dit worden gecommuniceerd en kunnen verzoeken tot waardeoverdracht alsnog worden 
 gehonoreerd.
 

wIjzIGInGen In stAtuten, uItVoerInGsoVereenkoMst, de ABtn en PensIon fund GoVernAnce;

uitvoeringsovereenkomst
In december 2007 is de uitvoeringsovereenkomst getekend tussen de onderneming en het Pensioenfonds. De uitvoeringsovereenkomst is de opvolger van de financie-
ringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst voldoet aan de eisen die de Pensioenwet stelt. In de uitvoeringsovereenkomst is het premie- en toeslagbeleid opgeno-
men zoals verwoord in de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische nota) van het Pensioenfonds.

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

ABtn 
Geen wijzigingen in de ABTN.

Pension fund Governance (PfG)

Verantwoordingsorgaan
Het Bestuur heeft in overleg met de Deelnemersraad besloten om het verantwoordingsorgaan met een vertegenwoordiger van de werkgever, een vertegenwoordiger van 
de werknemers en een vertegenwoordiger van de gepensioneerden in te richten. De vertegenwoordigers van de werknemers en gepensioneerden worden gekozen uit en 
door de Deelnemersraad. Na de zomer van 2008 is het verantwoordingsorgaan in het leven geroepen. Hierin hebben de volgende mensen zitting: 
• Ger Hof 
• Theunis Polak
• Peter Aarnoudse

Het verantwoordingsorgaan heeft in overleg met het Bestuur besloten vanwege de vele ontwikkelingen en veranderingen binnen het Pensioenfonds in het jaarverslag van 
2009 haar bevindingen over het jaar 2008 op te nemen. Het verantwoordingsorgaan heeft overigens geen reden te twijfelen aan het door het Bestuur gevoerde beleid in 
2008.

Intern Toezicht (Visitatiecommissie)
Het Bestuur heeft omwille van de tijd besloten om de visitatie in het najaar van 2009 (in plaats van in het voorjaar) plaats te laten vinden. 

Deskundigheidsbevordering
De (permanente) commissie Deskundigheidsbevordering heeft in 2007 een plan van aanpak gepresenteerd. In het plan van aanpak worden niet alleen criteria (eindtermen) 
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) eind 2008 met goed gevolg afgelegd. 

curatele
Het Pensioenfonds is niet onder toezicht gesteld van DNB.
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hoofdstuk 5:  rIsIcoBeheer 

Het Pensioenfonds heeft in 2007 een Risk Management Framework (RMF) ontworpen met behulp van Atos Consulting. Het RMF heeft als voornaamste doel de belang-
rijkste risico’s van het Pensioenfonds te identificeren c.q. te inventariseren (inclusief de impact op het Pensioenfonds), de (eventuele) maatregelen te beschrijven hoe met 
deze risico’s om te gaan en tot slot een ‘assessment tool’ te creëren die zorgdraagt voor een adequate naleving. Hieronder is het stappenplan RMF schematisch weerge-
geven boven de tijdbalk. Onder de tijdbalk staan het ontwerp (opzet), de bouw (bestaan) en de borging (werking). 

Proces 
Decompositie

Start Risico Selectie Ontwerp Borging

Project:
- definitie;

- organisatie;
- planning

Inbedden in de 
organisatie en 
uitvoeren van 

de ERM cyclus: 
monitoring

Ontwerp RMF 
en ERM proces,  

selectie 
instrument

Vastleggen van 
de processen en 
processtappen. 

Inventarisatie van  
risico’s (vanuit 

operatie)

Selectie kern 
risico’s

april 07 eind o81-1-2008

Omschrijving
Risico

Proces
(beschrijving)

Event
(trigger)

Gevolg
(waardoor)

Impact (met
als resultaat)

Omschrijving
Control

Maatregel
(wat)

Werkwijze
(wat en hoe)

Wanneer
(frequentie)

Eigenaar 1 
(wie)

Omschrijving
Test

Assessment
(techniek)

Werkwijze
(hoe)

Wanneer
(frequentie)

Eigenaar 2 
(wie)

>>

Voor meer Risicobeheer en derivaten zie uitgebreide toelichting in de jaarrekening
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In 2007 is er een risicoanalyse gedaan voor het Pensioenfonds. Hiervoor is gebruikgemaakt 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 gebruikgemaakt van documen-
tatie; het Risicomodel van Hoogovens en het Risicomodel van Philips.

Er is gekeken naar de doelstellingen van het Pensioenfonds (procesoverstijgend) en naar de volgende 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

In 2007 zijn alle zogenoemde kernrisico’s en daarbij behorende maatregelen opgenomen in het RMF. Het Pensioenfonds heeft ultimo 2008 het RMF-project afgerond met 
de ‘borgingcyclus’. Hiervoor zijn werkinstructies opgesteld en uitgevoerd volgens de in het RMF opgenomen frequentie. 
Vervolgens zijn de resultaten in een testverslag opgenomen en ondertekend. Eventuele omissies of bijzonderheden zijn (direct) op basis van de werkinstructies gemeld 
c.q. gerapporteerd aan de betreffende personen. In de werkinstructie worden onder andere eisen gesteld aan de kwaliteit van het bewijs en de rapportage. De opzet van 
de rapportagestructuur is in lijn met de bestaande rapportagestructuur van het Pensioenfonds.

De kernrisico’s en de maatregelen in het RMF zijn niet statisch, maar vormen onderdeel van het beleid van het Pensioenfonds. Daarnaast is het proces van Risico-
management ingevoerd. Er is een risicomanager aangewezen en het is ingebed in de planning & control-cyclus. jaarlijks, aan het eind van het jaar, beoordeelt het 
 Bestuur het RMF op onder meer doeltreffendheid.

In de jaarrekening wordt het risicobeheer uitgebreid toegelicht vanuit het perspectief van de opzet van de jaarrekening. 
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VerslAG deelneMersrAAd 2008

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

wIjzIGInGen BInnen de dr

Er hebben in de loop van 2008 geen wijzigingen in de DR plaats gevonden, wel zijn er in december 2008 reguliere DR-verkiezingen geweest die tot een nieuwe samen-
stelling van de DR hebben geleid per 01-01-2009.
Verheugend was het aantal kandidaten bij de verkiezingen (23 kandidaten), waarvan 19 voor de kieslijst van actieve deelnemers en 4 voor de lijst van de pensioen-
gerechtigden.
Voor de DR een signaal van de groeiende betrokkenheid van de aangeslotenen bij het pensioengebeuren en tevens een opdracht tot een goede communicatie met de 
 achterban.
De niet in de nieuwe DR teruggekeerde leden Christiaan Boere, Wim Eweg, Klaas Meijer, Bart Strormann en Cees de Weijer worden bedankt voor hun bijdrage in de 
 afgelopen zittingsperiode.

ActIVIteIten deelneMersrAAd

Voorafgaande aan de DR-verkiezingen heeft de DR zich gebogen over het Huishoudelijk Reglement (HR) en dit in lijn gebracht met de richtlijnen van het Pension Fund 
Governance.
In het aangepaste HR is een separate verkiezing met aparte lijsten opgenomen voor actieven en pensioengerechtigden en de verkiezingen in december 2008 hebben ook 
volgens het nieuwe HR plaatsgevonden.
Tevens heeft de DR zich gebogen over de Beleidsnota Deelnemersraad en deze waar nodig aangepast.
Daarnaast heeft de DR zich intensief beziggehouden met de bestudering van de initiële opzet van het jaarverslag en de actuariële rapportage.
Specifieke aandacht is daarbij gegeven aan de consistentie van het jaarverslag.

In 2008 heeft de DR over de volgende onderwerpen in totaal vijf adviezen aan het Bestuur van het Pensioenfonds uitgebracht:

Indexatie 2007 
De DR heeft positief geadviseerd over het voornemen tot volledige indexatie per 01-01-2008. 
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Statuten Stichting Pensioenfonds Atos Origin
De DR heeft positief geadviseerd over de voorgenomen statutenwijziging die primair de noodzakelijke aanpassingen betrof in het kader van invoering van het Pension Fund 
Governance, zoals het inrichten van een Visitatiecommissie en een Verantwoordingsorgaan.

Reglement betreffende Visitatiecommissie 
De DR heeft positief geadviseerd met betrekking tot de keuze van het Bestuur om een Visitatiecommissie te benoemen bestaande uit drie onafhankelijke deskundigen.

Reglement betreffende Verantwoordingsorgaan
De DR heeft positief geadviseerd met betrekking tot de keuze van het Bestuur om een Verantwoordingsorgaan te benoemen bestaande uit drie leden, een lid namens de 
werkgever, een lid namens de deelnemers en een lid namens de pensioengerechtigden. En de vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden te kiezen uit 
en door de deelnemersraad.

Door de DR is Peter Aarnoudse voorgedragen als lid namens de deelnemers en Ger Hof als lid namens de pensioengerechtigden.
Door het bedrijf is Theunis Polak voorgedragen als lid namens de werkgever.
Het Verantwoordingsorgaan heeft zijn taken nog niet effectief kunnen oppakken.

Besluiten inzake onderdekking eind 2008.

De DR heeft positief geadviseerd inzake de door het Bestuur voorgenomen besluiten noodzakelijk als gevolg van de te lage dekkingsgraad per eind 2008, zijnde:
1) Premiestijging van 20% naar 23%
2) Geen toeslag per 01-01-2009
3) Aanpassing risicobudget naar 4,7%

Een en ander in lijn met het in 2007 geformuleerde beleid tot een samenhangend geheel van premie, toeslag en beleggingen.
Daarbij heeft de DR aangegeven dat zij er vanuit gaat dat de onderneming haar in de uitvoeringsovereenkomst aangegane verplichtingen nakomt.

Benoemingen
Ad Alfrink heeft zijn termijn als Bestuurder (secretaris) van het Pensioenfonds vol gemaakt en zich niet herkiesbaar gesteld. Als zijn opvolger in het Bestuur namens de 
werknemers heeft de DR Arend van Buuren voorgedragen. 

contact met het Bestuur
De DR heeft dit jaar regelmatig contact onderhouden met de directeur van het Pensioenbureau. Er is tweemaal vergaderd met het Bestuur op 5 juni en 15 december. 
Tijdens de vergadering van 15 december heeft Ton Meijs aangekondigd dat hij in verband met zijn pensionering het voorzitterschap van het Bestuur beëindigt en dat 
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 johan Vermeule als plaatsvervangend voorzitter de vergadering zal voorzitten.
De DR bedankt Ton voor zijn jarenlange constructieve en plezierige contacten met de DR.

communicatie met de achterban
Deelnemers van het Pensioenfonds hebben de Leden van de DR ad hoc benaderd met vragen en opmerkingen.
Twee zaken die daarbij meer dan gemiddeld aandragen werden waren:

1) het rendement van het liquiditeitenfonds
2) het uitruilpercentage voor een nabestaandenpensioen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd en de hoogte van dat nabestaandenpensioen bij uitruil.

Beide onderwerpen zijn door de DR onder de aandacht van het Pensioenbureau gebracht en inmiddels door het Pensioenbureau separaat toegelicht en verduidelijkt.
Het liquiditeitenfonds is toegelicht door middel van een speciale bijeenkomst in januari 2009.
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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 gewijzigd. Henny Hendriks is vervangen door Hans Blom, Ad Alfrink is vervangen door Arend van Buuren en Ton Meijs is afgetreden 
als voorzitter. Hij wordt voorlopig vervangen door johan Vermeule (plaatsvervangend voorzitter). 

Namens de werkgever: Vacature, voorzitter
 johan Vermeule, plaatsvervangend voorzitter
 Hans Blom

Namens de werknemers:  Arend van Buuren, secretaris
 Piet Hein de Sonnaville, plaatsvervangend secretaris
 Hans van der Horst

Beleggingscommissie
Er is een wijziging in de Beleggingscommissie opgetreden per 1 januari 2008:   Amin Mansour heeft zijn lidmaatschap beëindigd en is niet vervangen.
De Beleggingscommissie bestaat per 1 januari 2008 uit: Rob Bauer (extern), voorzitter
 René Upperman (secretaris)
 Ton Meijs
 Geraldine Leegwater (extern)
 Willem Verschoor (extern)
 Arthur Smit (extern)
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deelnemersraad
De Deelnemersraad bestaat per 1 januari 2008:  Klaas Meijer (voorzitter)
 Wim Eweg (vicevoorzitter)
 Hans Scheepers (secretaris)
 Bart Strörmann 
 Sef Hermans
 Peter Aarnoudse
 Christiaan Boere
 Cees de Weijer
 Ger Hof

Pensioenbureau
Het Pensioenbureau bestaat uit: René Upperman, 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. 
 Certificerend actuaris: Mercer Certificering b.v.
 Herverzekeraar: Zwitserleven.

Pensioen- en Vermogensbeheer 
Pensioenbeheer Interpolis Pensioenen Beheer BV (onderdeel van Achmea NV)

Vermogensbeheer  BlackRock
 RMF Investment, 
 Grantham, Mayo Van Otterloo (GMO)
 Barclays Global Investors (BGI)
 Gottex
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Beleggingsadviseur Mercer (Nederland) b.v. afdeling Investment Consulting

kasBank n.v. 
Voor het beheer en bewaren van effecten, performance meting en rapportage, verbruikleen en de beleggingsadministratie. 
 
 
Utrecht, 23 juli 2009,

Namen van alle statutaire Bestuurders,
j.Blom
A. van Buuren
P.H. de Sonnaville
j.A.M. van der Horst
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jAArrekenInG 2008

A. jAArrekenInG
 
BAlAns Per 31 deceMBer 2008 na bestemming saldo van baten en lasten (x € 1.000)

ActIVA

Ref 2008 2007
       
1. Beleggingen voor risico Pensioenfonds    

Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen 4.575 10.797
Zakelijke waarden 141.703 293.389
Vastrentende waarden 426.260 387.418
Derivaten 87.225 6.204
Overige beleggingen 206.143 197.057

       
 865.906 894.865
       
2. Beleggingen voor risico deelnemers 208.811 223.814
       
3. Vorderingen en overlopende activa 56.489 291
       
4. Liquide middelen 13.286 7.895
       
       
Totaal activa 1.144.492 1.126.865
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PAssIVA

Ref  2008  2007
       
5. Eigen vermogen      

Reserves - 54.362  155.123
       
6. Technische voorziening voor risico Pensioenfonds      

Voorziening pensioenverplichtingen  967.910  694.391
       
7. Voorziening voor risico deelnemers  208.811  223.814
       
8. Overige voorzieningen      

Voorziening personeelsbeloning  -  39
       
9. Langlopende schulden      

Escrow rekening ING-hiaat  2.005  2.039
       
10. Overige schulden en overlopende passiva  20.128  51.459
       
       
Totaal passiva  1.144.492  1.126.865
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stAAt VAn BAten en lAsten oVer 2008  (x € 1.000)

Ref    2008  2007

11. Premiebijdragen van werkgever en werknemers    105.780  48.632
12. Premiebijdragen risico deelnemers    22.131  20.150
13. Beleggingsresultaten risico Pensioenfonds   - 23.235 - 30.191
14. Beleggingsresultaten risico deelnemers   - 29.368  10.482
15. Mutatie technische voorziening voor risico Pensioenfonds      

Voorziening pensioenverplichtingen      
Pensioenopbouw - 28.999   - 36.924
Indexering en overige toeslagen - 9.910   - 8.666
Rentetoevoeging  - 33.394   - 31.498
Pensioenuitvoeringskosten - 357    300
Pensioenuitkeringen  18.216    14.825
Saldo overdrachten van rechten  7.464    8.066
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij pensionering - 5.182   - 5.390
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag - 3.769   - 4.622
Sterfte - 53    3.706
Arbeidsongeschiktheid - 64    2.401
Wijziging marktrente - 217.562    81.432
Overige wijzigingen  91    153

   - 273.519  23.783
16. Mutatie voorziening voor risico deelnemers    15.003 - 18.319
17. Herverzekeringen   - 1.013 - 1.183
18. Pensioenuitkeringen   - 17.899 - 14.884
19. Saldo waardeoverdrachten voor risico Pensioenfonds   - 6.826 - 7.665
20. Saldo waardeoverdrachten voor risico deelnemers    1.314 - 2.327
21. Pensioen- en uitvoeringskosten   - 1.863 - 2.723
22. Overige baten en lasten    10 - 239

Saldo baten en lasten   - 209.485  25.516
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Bestemming saldo  2008  2007
Mutatie reserve algemene risico’s  13.676 - 1.189 
Mutatie beleggingsreserves  32.822 - 79.472 
Mutatie overige reserves - 255.983  106.177
        
 - 209.485  25.516
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kAsstrooMoVerzIcht (x € 1.000)
 
  2008  2007
kasstroom uit beleggingsactiviteiten      
Verkopen en aflossingen beleggingen   585.204  1.095.229
Aankopen en verstrekkingen beleggingen - 566.766 - 1.146.554
Beleggingsopbrengsten - 52.603 - 19.709
Waardemutaties  19.653  47.783
Overige mutaties - 22.042 - 15.744

 - 36.554 - 38.995

kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten         
Bijdragen van werkgever en werknemers  127.911  68.782
Pensioenuitkeringen - 17.899 - 14.884
Saldo waardeoverdrachten - 5.512 - 9.992
Pensioen- en uitvoeringskosten - 1.863 - 2.723
Herverzekeringen  - 1.013 - 1.183
Overige baten en lasten  10 - 239
Mutatie vorderingen en overlopende activa - 56.198  212
Mutatie langlopende schulden en overige voorzieningen - 39  2.016
Mutatie overige schulden en overlopende passiva - 3.452  1.174
 
  41.945  43.163
         
    
Mutatie liquide middelen  5.391  4.168
         
saldo liquide middelen 1 januari   7.895  3.727
         
    
saldo liquide middelen 31 december   13.286  7.895
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ActuArIële en BedrIjfstechnIsche AnAlyse (x € 1.000)
 

  2008  2007
Resultaat op intrest           
Beleggingsopbrengsten - 23.114 - 30.191
Actuarieel benodigde rekenrente - 33.394 - 31.498
Omrekening naar gewijzigde marktrente - 217.562  81.432
           
 - 274.070  19.743

Resultaat op kosten           
Beschikbaar voor ex- en incasso  1.923  300
Pensioen- en uitvoeringskosten - 1.864 - 2.723

  59 - 2.423

Resultaat op premie           
Reguliere premie  49.750  48.632
Extra premie herstelplan  56.000  -
Premies herverzekering - 1.013 - 1.183
Aanspraken actieven en premievrijen - 28.999 - 36.924
           
  75.738  10.525
           
Overige resultaten - 11.212 - 2.329
           
 - 209.485  25.516
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De overige resultaten kunnen als volgt worden gespecificeerd:           
 
Toeslag (indexatie) - 9.909 - 8.666
Sterfte - 53  4.140
Arbeidsongeschiktheid - 64  2.282
Uitkeringen - 27 - 59
Waardeoverdrachten - 144  402
Mutaties/correcties - 1.015 - 428

 - 11.212 - 2.329
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toelIchtInG Behorende BIj de jAArrekenInG

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 daar-
mee 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.
 
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 boekwaar-
de 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 instrumen-
ten, zoals 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 beleggingsopbrengsten 
in de staat van baten en lasten. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling.
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De koersen van de belangrijkste valuta zijn:

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 het 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 afdekkinginstrument wordt aangemerkt. Indien geen 

US dollar  

Britse pond  

Zwitserse frank  

Deense kroon  

japanse yen  

Australische dollar  

Canadese dollar  

Hong Kong dollar  

Noorse kroon  

Zweedse kroon 

31-12-2007

0,68397

1,36156

0,60414

0,13411

0,00612

0,60055

0,69300

0,08772

0,12596

0,10583

31-12-2008

0,71940

1,03429

0,67588

0,13435

0,00794

0,50157

0,58275

0,09282

0,10274

0,09097
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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, rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid.

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

Beleggingsreserves
De beleggingsreserve bedraagt 12% van de totale technische voorziening. De technische voorziening voor risico deelnemers is uitgezonderd.

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

Voorziening voor pensioenverplichtingen (VPV)
De pensioenaanspraken worden gefinancierd door middel van 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 
 2006-2011.
• 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.
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• De voorziening voor het wezenpensioen bedraagt 5% van de voorziening voor het weduwe-/weduwnaarspensioen, behorend bij niet-ingegaan ouderdomspensioen.
• 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.

Voorziening voor risico deelnemers (beschikbare premie)
De voorziening voor rekening en risico deelnemers is gewaardeerd volgens dezelfde grondslagen die gelden voor de waardering van de corresponderende beleggingen 
voor rekening en risico deelnemers.
 
Voorziening personeelsbeloningen medewerkers Pensioenfonds
Tot en met boekjaar 2007 bestond de voorziening personeelsbeloning grotendeels uit een voorziening pensioenen gebaseerd op richtlijn 271. Ultimo 2008 kon deze 
v oorziening komen te vervallen door wijzigingen van deze richtlijn. 
 

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.
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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 werkgever en deelnemers in het kader van de 
beschikbare premieregeling.
 
saldo waardeoverdrachten
De post saldo waardeoverdrachten bevat het saldo van bedragen door overgenomen dan wel overgedragen pensioenverplichtingen. De overgedragen en overgenomen 
rechten worden berekend volgens de regels van het overdragende pensioenfonds.

Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële 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 pensioenuitvoerings-
activiteiten.
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toelIchtInG oP de BAlAns Per 31 deceMBer 2008 (x € 1.000)

 
1.  BeleGGInGen

 Participaties  Aandelen Vastrentende Derivaten Overige Totaal 
 in vastgoed   waarden   beleggingen  
 beleggings-
 instellingen
       
Stand 1 januari 2007 58.884 384.357 338.931 11.023 56.440 849.635
Aankopen/verstrekkingen  77.815  412.654  474.331 
 226  159.833  1.124.859
Verkopen/aflossingen - 124.541 - 499.902 - 400.296  - 11.201 - 45.432 - 1.081.372
Overige mutaties - - 4.745 - 3.520 14.519 15.744
Herwaardering - 1.361 - 3.720 - 30.293 - 34.587 11.697 - 58.264
       
      
Stand 31 december 2007 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 -  - 368.221 - 4.120 - 20.580 - 570.806 
  169.742
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
 
 
 

* Het saldo van de derivaten ad 70.875 is verantwoord onder de beleggingen voor risico Pensioenfonds voor een bedrag van 87.225 (2007: 6.204) en onder de verplichtingen voor een bedrag van 16.350 (2007: 44.263) (bedoeld 
voor afdekking van het renterisico).
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Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen
 31-12-2008  31-12-2007
       
Beursgenoteerd 4.575  10.797

 
Aandelen
 31-12-2008  31-12-2007
De aandelen kunnen als volgt worden gesplitst:       
Beursgenoteerd 137.954  250.226
Niet-beursgenoteerd 3.749  43.163
       
Totaal 141.703  293.389
 

Specificatie aandelenportefeuille naar bedrijfstak 31-12-2008 In % 31-12-2007 In %
         
Nijverheid en industrie 2.252 2 3.910 1
Handel 6.614 5 8.953 3
Telecombedrijven 3.106 2 1.154 -
Nutsbedrijven 2.325 2 3.584 1
Utilities 1.435 1 4.785 2
Grondstoffen 1.299 1 3.141 1
Financiële instellingen 4.034 3 22.490 8
Beleggingsinstellingen* 118.708 83 227.036 78
Diversen 1.930 1 18.336 6
         
Totaal 141.703 100 293.389 100

 
* Beleggingsinstellingen zijn volgens dezelfde verdeling belegd in aandelen
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Specificatie aandelenportefeuille naar regio 31-12-2008 In % 31-12-2007 In %
Europa 64.998 46 179.325 60
USA 72.542 51 107.147 37
Pacific, exclusief japan 415 - 1.878 1
japan 3.748 3 5.039 2
      
Totaal 141.703 100 293.389 100

 Ultimo 2008 waren, evenals ultimo 2007, geen aandelen uitgeleend (bruikleen/security lending)
 
 
Vastrentende waarden
 
Obligaties
De obligaties kunnen als volgt worden gesplitst:
 
Specificatie obligatieportefeuille naar bedrijfstak 31-12-2008 In % 31-12-2007 In %
Nationale overheid 265.496 64 209.696 57
Overige obligaties 60.929 14 86.288 23
Banken 49.848 12 54.431 15
Overige financiële instellingen 11.648 3 8.895 2
Obligatiebeleggingsfondsen 22.380 5 8.787 2
Industrie 2.427 1 3.896 1
Publiekrechtelijke lichamen in buitenland 2.293 1 1.435 -
Nutsbedrijven 891 - 1.204 -
Telecommunicatie bedrijven 729 - 283 -

 416.641 100 374.915 100
Lopende intrest 9.619  12.503 
         
 426.260  387.418 
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Specificatie obligatieportefeuille naar regio 31-12-2008 In % 31-12-2007 In %
Eurolanden      
België 10.601 3 14.333 4
Frankrijk 124.408 30 58.399 16
Nederland 30.110 7 26.913 7
Ierland 1.739 - 3.415 1
Duitsland 52.262 13 63.152 17
Italië 21.633 5 22.026 6
Oostenrijk - - 2.002 1
Spanje 19.113 5 17.868 5
Luxemburg 19.349 5 12.581 3
      
 279.215 67 220.689 60

Niet Eurolanden     
Argentinië - - 465 -
Australië 426 - 2.577 1
Canada 2.376 1 1.553 -
Denemarken 5.760 1 6.903 2
Engeland 17.107 4 19.477 5
japan 16.771 4 12.788 3
jersey 16.280 4 23.327 6
Mexico 5.717 1 - -
Nederlandse Antillen 2.530 1 3.683 1
Noorwegen 3.551 1 3.464 1
Polen 110 - 3.522 1
Russische federatie 312 - 507 -
Tsjechië - - 3.121 1
Verenigde Staten 65.601 16 68.900 18
Zuid Afrika - - 3.024 1
Zwitserland 885 - 915 -
     
 137.426 33 154.226 40
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Subtotaal  416.641 100 374.915 100
Lopende intrest 9.619  12.503 
     
Totaal 426.260  387.418 100

Ultimo 2008 waren, evenals ultimo 2007, geen obligaties uitgeleend (bruikleen/security lending)
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derivaten
 31-12-2008 31-12-2007
Valutaderivaten 14.154 1.722
Rentederivaten 56.721 - 39.781
   
 70.875 - 38.059
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2008:

Type contract Verwerkt onder beleggingen Verwerkt onder schulden
Valutaderivaten 31-12-2008 31-12-2008
EUR/AUD 46 55
EUR/CAD 193 -
EUR/GBP 739 402
EUR/jPY 2.217 92
EUR/MXP 907 -
EUR/NOK - 385
EUR/PLN 233 55
EUR/USD 13.157 2.517
USD/AUD 190 -
overig - 23
  
 17.682 3.529
 
Type contract Verwerkt onder beleggingen Verwerkt onder schulden
Rentederivaten 31-12-2008 31-12-2008
Interest rate swaps 68.734 12.402
Credit default swaps 727 419
TBA 82 -
  
 69.543 12.821
 
Totaal derivaten 87.225 16.350
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overige beleggingen
 31-12-2008 31-12-2007
Gottex ( ABI en MN plus) 44.654 74.170
RMF (Four Seasons FoHF) 68.063 81.890
BGI (GAEL)* 9.463 13.899
GMO Multi Strategy Offshore Euro fund* 31.619 -
BlackRock Target Return (onderdeel beursgenoteerde Hedgefunds)* 6.607 -
   
Hedge Funds 160.406 169.959
Liquide middelen 45.226 24.424
Beleggingsdebiteuren 2.089 3.810
Beleggingscrediteuren - 1.578 - 1.136
  
 206.143 197.057
 

Specificatie beleggingsdebiteuren 31-12-2008 31-12-2007
Nog af te wikkelen transacties 1.518 3.601
Dividend 38 113
Te vorderen dividendbelasting 2 96
Overige 531 -
   
 2.089 3.810
 

Specificatie beleggingscrediteuren 31-12-2008 31-12-2007
Nog af te wikkelen transacties - 1.504 - 1.136
Overige -      74 -
   
 - 1.578  - 1.136

* BGI Global Ascent, GMO Multi-Stategy zijn Hedgefunds die beheerd worden door BGI (eigendom) respectievelijk GMO (eigendom) binnen, en als onderdeel van het HV-mandaat. BlackRock heeft binnen haar HV-mandaat een 
deel van de belegde gelden toegewezen aan beursgenoteerde Hedgefunds. In 2007 zijn het GMO MS fonds en de door BlackRock belegde gelden in beursgenoteerde Hedge Funds, onder aandelen opgenomen. In verband met 
de aanpassingen in 2008 in de allocatie (verlaging Risicobudget) is gekozen om deze nu onder Hedge Funds op te nemen voor een beter inzicht. 
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2.  BeleGGInGen Voor rIsIco deelneMers

 2008 2007
Stand 1 januari 223.814 205.495
Premies 28.763 21.695
Onttrekkingen - 14.398 - 13.857
Beleggingsresultaten  - 29.368 10.481
   
Stand 31 december 208.811 223.814

Specificatie beleggingen risico deelnemers 31-12-2008 31-12-2007
Aandelenfonds 64.323 89.082
Obligatiefonds 100.638 96.770
Liquiditeitenfonds 42.744 36.861
Overige 1.106 1.101
   
 208.811 223.814
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3.  VorderInGen en oVerloPende ActIVA
 
 31-12-2008 31-12-2007
Verzekeringsmaatschappijen 311 -
Vordering op sponsor inzake premie 177 102
Vorderingen op sponsor (herstelplan) 56.000 188
Overige vorderingen 1 1
   
 56.489 291

De vordering op de sponsor uit hoofde van het herstelplan komt voort uit de overeenkomst (Recovery Agreement) met de werkgever en is gebaseerd op de aannames zoals 
gehanteerd in het herstelplan. In het herstelplan zijn voorwaarden opgenomen die het mogelijk maken dat indien de omstandigheden een positievere ontwikkeling van de 
dekkingsgraad veroorzaken dan verondersteld, de betaling van deze vordering door de werkgever naar rato afneemt. 
Alle vorderingen, met uitzondering van de overige vorderingen op de sponsor hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

 
 
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 € 1.948.946. De Escrow rekening  
ING-hiaat staat niet ter vrije beschikking. 

 31-12-2008 31-12-2007  
Kortlopende deposito’s 9.000 1.200
Banken in rekening-courant 4.286 6.695
   
 13.286 7.895
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Actuele wAArde
 
schattingen en oordelen
Zoals vermeld in de toelichting 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 instrumenten, 
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 instrumenten. 
Op basis van de boekwaarde kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

 (directe en  Waarderings- Totaal       
 afgeleide) modellen en  31-12-2008  
 marktnoteringen -technieken 

Participaties in vastgoedbeleggings-instellingen 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
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5.  reserVes  
 
 Beleggings Reserve Overige reserve Totaal
 -reserves algemene risico’s     
   
Stand 1 januari 2007 162.798 35.909 - 69.100 129.607
Uit bestemming saldo boekjaar - 79.472 - 1.189 106.177 25.516
       
  
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

Ultimo 2008 is er sprake van een dekkingstekort.

 
solVABIlIteIt
 
 31-12-2008 31-12-2007
Minimaal vereist eigen vermogen 48.396 34.720
Vereist eigen vermogen 164.544 118.046
 
De vermogenspositie van het Pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als ontoereikende solvabiliteit. 

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% herstellijn) 
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 daaronder blijft). Het bedoelde 
percentage is afgeleid van een herstelpad naar een dekkingsgraad van 117,5% per eind 2013;

4. De moedermaatschappij van Atos Origin in Nederland staat garant voor het totale bedrag (maximaal € 120 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.

De met de onderneming Atos Origin in Nederland overeengekomen stortingen zijn voor een gedeelte voorwaardelijk op basis van het herstelpad dat leidt tot een dekkings-
graad van 117,5% per eind 2013. 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. 

 

 



jaarverslag 2008 stichting pensioenfonds atos origin utrecht 7 2

6.  technIsche VoorzIenInGen
 
  Pensioen-verplichtingen
Stand 1 januari 2007  718.174
Mutatie technische voorzieningen  -23.783
   
Stand 31 december 2007  694.391
Mutatie technische voorzieningen  273.519
   
Stand 31 december 2008  967.910
 
 De voorziening pensioenverplichtingen is naar categorie van deelnemers als volgt samengesteld:

 31-12-2008 31-12-2007
Deelnemers 436.369 313.263
Gewezen deelnemers 311.156 217.162
Pensioengerechtigden 220.385 163.966
   
 967.910 694.391
Er is geen sprake van een financieringsachterstand.
 

7.  VoorzIenInG Voor rIsIco deelneMers

 2008 2007
Stand 1 januari 223.814 205.495
Premies 28.763 21.695
Onttrekkingen - 14.398 - 13.857
Beleggingsresultaten  - 29.368 10.481
   
Stand 31 december 208.811 223.814
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8.  VoorzIenInG PersoneelsBelonInGen

Tot en met boekjaar 2007 bestond de voorziening personeelsbeloningen uit de pensioenvoorziening voor medewerkers in dienst van Stichting Pensioenfonds Atos Origin. 
Ultimo 2008 kon deze voorziening komen te vervallen door wijzigingen van Rj 271.

9.  lAnGloPende schulden
 31-12-2008 31-12-2007
Escrow rekening  ING-hiaat* 2.005 2.039

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

10.  oVerIGe schulden 
 31-12-2008 31-12-2007
Derivaten 16.350 44.263
Belastingen en inhoudingen uitkeringen 1.919 1.280
Waardeoverdrachten 848 3.391
Te verrekenen FVP-koopsommen 285 419
Vermogensbeheerder 436 1.291
Uitkeringen 13 39
Adviseurskosten 63 45
Administratiekosten  19 595
Overige schulden 195 136
   
 20.128 51.459
 
Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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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 toezicht-
houder worden opgelegd. Indien de solvabiliteit van het Pensioenfonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het Pensioenfonds de premie moet verhogen en het 
risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele toeslag van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het Pensioenfonds 
verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.

De aanwezige dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld: 
 2008 2007
 % %
Dekkingsgraad per 1 januari 122,3 121,9
Mutatie als gevolg van invoering FTK - -3,5
Opname IBNR-voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico - -0,4
Premie- en kostenresultaat 6,8 0,4
Beleggingsresultaat -12,6 -8,6
Indexatie of korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten -  1,2 -1,3
Wijziging marktrente -27,5 12,9
Overige 6,6 0,9
  
Dekkingsgraad per 31 december 94,4 122,3
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Het tekort respectievelijk surplus op FTK-grondslagen is als volgt:
 31-12-2008 31-12-2007
Voorziening pensioenverplichtingen (FTK-waardering) 967.910 694.391
  
Vereist eigen vermogen (art. 132 Pensioenwet) 1.132.454 812.437
Aanwezig vermogen (Totaal activa – schulden = pensioenvermogen) 913.548 849.514

Tekort/surplus -218.906 37.077

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 8%. 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 vermogen wordt vastgesteld op 117%  (= 100% + 2 maal 8% plus 1%) van de 
technische voorzieningen. 
Gedurende het jaar 2008 was de feitelijke tracking error 7,47% en dus lager dan de toegestane tracking error van 8%.

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 P ensioenfonds 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 beleggingsbeleid, zoals 
richtlijnen en  rapportagestructuren.
Het solvabiliteitsrisico wordt als een van de belangrijkste risico’s gezien. Het is vooral de beweging van de marktrente die de solvabiliteit van het Pensioenfonds (in een 
marktwaardeomgeving) in gevaar kan brengen; dit wordt renterisico genoemd.
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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 maandelijks 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 risico 
dat de beleggingsportefeuille zich anders gedraagt dan de verplichtingen, beperkt door de benchmark. De vermogensbeheerder heeft het mandaat de portefeuille zo in 
te richten dat deze een betrouwbare replica is van de pensioenverplichting, dat wil zeggen de benchmark. 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 Return portefeuille 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 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 vermogensbeheerder
Over de hele beleggingsportefeuille worden de volgende markrisico’s gelopen:

Aandelenrisico
Het aandelenrisico is het risico dat de prijs van het aandeel daalt. Dit risico is beperkt door de wijze waarop het beleggingsbeleid is vormgegeven  
(zie de paragrafen hiervoor).

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 .
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de beleggingen in vreemde valuta kunnen per categorie als volgt worden gespecificeerd:
 31-12-2008 31-12-2007
Vastgoedbeleggingen 4.575 10.797
Aandelen 119.359 199.720
Vastrentende waarden 113.714 134.462
Derivaten 12.320 3.398
Overige beleggingen 202 -
    
 250.170 348.377



jaarverslag 2008 stichting pensioenfonds atos origin utrecht 7 8

Valutabeleid voor de beschikbare premieregeling
Het beleid van het Pensioenfonds voor de beschikbare premieregeling is de risico’s voor de Amerikaanse dollar, de japanse yen en het Britse pond volledig te dekken door 
het afsluiten van valutatermijncontracten. De actuele waarde van valutatermijncontracten is opgenomen onder de derivaten. Het resultaat van de valutatermijncontracten 
wordt verwerkt onder indirecte beleggingsopbrengsten.
 
De valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:
  
   2008 2007
 Positie Valuta- Netto positie Netto positie
 voor afdekking  derivaten na afdekking na afdekking
AUD 1.121 2.015 3.136 1.679
CAD 2.658 - 2.367 291 - 122
CHF 2.944 - 2.944 7.182
DKK 4.628 -  4.348 280 - 187
EUR 541.815 159.461 701.276 674.724
GBP 34.863 - 2.432 32.431 52.232
HKD 415 - 415 26
jPY 20.520 - 31.034 - 10.514 1.937
NOK - 3.739 3.739 1.885
SEK - - - 2.071
USD 165.254 - 102.903 62.351 97.080
Overig 5.827 -7.977 - 2.150 - 408
    
 780.045 14.154 794.199 838.099
Lopende intrest 9.619 - 9.619 12.503
    
 789.664 14.154 803.818 850.602
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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 Pensioen-
fonds 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.
De kredietwaardigheid van de vastrentende waardeportefeuille (exclusief lopende intrest) kan als volgt worden weergegeven (bedragen x € 1.000) en valt binnen de 
 daarvoor bestemde richtlijnen.

Rating 2008 2007
AAA 300.707 270.558
AA 54.321 53.429
A 43.899 36.734
BBB - 3.158
BB 1.326 768
B - 1.486
geen rating 16.388 8.782
    
Totaal 416.641 374.915

 
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 gevoeligheid voor veranderin-
gen in de rente weer. De duration van de totale beleggingsportefeuille vastrentende waarden (exclusief de geldmarktbeleggingen) inclusief de daarop betrekking hebbende 
derivaten is als volgt:

 2008 2007
 20 19

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

 2008 2007
 20 19
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Bij het Pensioenfonds wordt 45% (strategisch) van de totale beleggingsportefeuille ingezet voor een volledige afdekking van het renterisico per 1 januari 2008.  
De afdekking vindt plaats met vastrentende waarden en met behulp van derivaten, de zogenoemde interest rate swaps.
Het Pensioenfonds heeft eind 2008 ongeveer 100% (2007: 100%) van het renterisico van de pensioenverplichtingen afgedekt. Met andere woorden, de duration van de 
 pensioenverplichtingen is bijna 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. Daarnaast 
heeft het Pensioenfonds in het mandaat van de beheerder van de RC-portefeuille voorwaarden opgenomen die de risico’s bij gebruik van derivaten voldoende beperken.

De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:
  31 december 2008  31 december 2007
 x € 1.000 % x € 1.000 %
Resterende looptijd < 1 jaar 46.814 11,6 58.572 15,1
Resterende looptijd 1- 5 jaar 59.467 13,9 62.877 16,2
Resterende looptijd > 5 jaar 319.979 74,5 265.969 68,7
    
 426.260 100,0 387.418 100,0

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

Verzekeringtechnische risico’s (actuariële risico’s)
Vanaf boekjaar 2007 worden de zogenaamde prognosetafels AG 2005-2050 gehanteerd. In deze tafels is de sterftetrend verdisconteerd. Door toepassing van deze 
p rognosetafels is het langlevenrisico voor het Pensioenfonds adequaat voorzien.
Overige relevante actuariële risico’s zijn het overlijdens- en het arbeidsongeschiktheidsrisico.

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 
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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 tussen 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 (x € 1.000)

 
11.  PreMIeBIjdrAGen VAn werkGeVer en werkneMers
 
 2008 2007
Extra storting werkgever herstelplan 56.000 -
Premies werkgever 24.749 24.045
Premies werknemers 20.058 19.670
Premies NP 4.830 4.547
FVP-koopsommen 113 370
FVP-koopsommen BP regeling 30 0
   
 105.780 48.632
 
 De FVP-koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra pensioenaanspraken.
 
De totale bijdrage van werkgever en werknemers bedraagt 20% (2007: 20%) van de pensioengrondslagsom. 
 De verhouding werkgever- en werknemersbijdragen is 11:9 in 2008.

 Op grond van de overeenkomst met de werkgever gebaseerd op het herstelplan (Recovery Agreement) zullen in de jaren 2010  en volgende extra stortingen plaatsvinden, 
mede afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad zoals verondersteld in het herstelplan.

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

 2008 2007
Kostendekkende premie 34.848 47.683
Feitelijke premie 105.750 48.262

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.

8 2
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In 2008 mag, aangezien het Vereist Vermogen per 31 december 2007 aanwezig is, nog rekening worden gehouden met de niet meer benodigde solvabiliteitsopslag over 
de pensioenuitkeringen. Het Bestuur maakt geen gebruik van deze mogelijkheid.
Indien dit wel wordt gedaan, bedraagt de kostendekkende premie 30.865.

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

 2008 2007
Nominaal pensioeninkoop op marktwaarde 28.446 37.748
Kostenopslag 1.565 2.432
Solvabiliteitsopslag 4.836 7.512
   
Totaal kostendekkende premie 34.848 47.683
Verrekening solvabiliteitsopslag 3.983- 3.291
   
Totaal kostendekkende premie na verrekening 30.865 44.392

   
12.  PreMIeBIjdrAGen rIsIco deelneMers
 
 2008 2007
Premies werkgever 12.462 11.061
Premies werknemers 9.669 9.089
   
 22.131 20.150
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13.  BeleGGInGsresultAten rIsIco PensIoenfonds

 Directe  Indirecte Kosten    Totaal Totaal  
 beleggings-  beleggings- vermogens-    
 opbrengsten 2008   opbrengsten 2008 beheer 2008   2008 2007
        
Vastgoed 650  -    6.829  - 6.179  - 815
Aandelen 7.954  -  90.992  - 83.038 9.255
Vastrentende waarden 16.561  10.084   26.645 - 15.796
Derivaten - 3.176  91.390   88.214 - 33.965
Overige beleggingen 1.007  -  46.524  - 45.517 12.965
Overige  - 90   - 3.270 - 3.360 - 1.835
        
 22.906  -  42.871 - 3.270 - 23.235 - 30.191

 
14.  BeleGGInGsresultAten rIsIco deelneMers

 2008 2007
Koersresultaten - 29.368 10.482
 

15.  MutAtIe VoorzIenInG PensIoenVerPlIchtInGen
 
De mutatie in de technische voorzieningen is vermeld in de staat van baten en lasten en kan als volgt worden toegelicht:

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

Indexering en overige toeslagen
Het Pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers en de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenrechten (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 
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het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst indexering kan plaatsvinden. Er wordt voor de financiering van de indexering geen bestemmingsreserve gevormd en 
 premie betaald. Een eventuele achterstand in de indexering kan in principe worden ingehaald.
De aanpassing per 1 januari 2008 bedroeg 1,5%.

rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 4,696% (2007: 4,25%), zijnde de gemiddelde marktrente die volgt uit de rentetermijnstructuur per 1 januari 2008.

onttrekking voor 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 van de verslagperiode.

onttrekking uitvoeringskosten
Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) 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 kosten van de verslagperiode.

saldo overdrachten van rechten
De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening pensioenverplichtingen is het saldo van overgedragen pensioenverplichtingen (uitgaande waardeoverdrachten) 
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 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.
Op grond van de waargenomen overlijdensgevallen in 2008 kwamen minder middelen beschikbaar, dan waar op grond van de overlevingstafels op was gerekend,  
waardoor per saldo de voorziening pensioenverplichtingen is toegenomen.
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Arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid wordt de toekomstige pensioenopbouw voortgezet. Daarnaast kan een arbeidsongeschiktheidspensioen toegekend worden.
De ontstane schade vanuit arbeidsongeschiktheid samen met de toename van de reservering voor de wachttijdvoorziening is meer dan verondersteld. Als gevolg hiervan 
is de voorziening pensioenverplichtingen toegenomen.

wijziging marktrente
jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de 
 verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente (daling van 4,86% per 1 januari 2008 naar 3,50% per 31 december 
2008).

wijziging overige actuariële uitgangspunten
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 gebruikgemaakt van interne en externe actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien 
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 schattingen 
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.

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

 
 
16.  MutAtIe VoorzIenInG Voor rIsIco deelneMers

 2008 2007
Mutatie boekjaar 15.003 - 18.319
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17.  herVerzekerInGen

 2008 2007
Premie overlijdensrisico  282 48
Premie arbeidsongeschiktheidsrisico 731 1.135
      
 1.013 1.183

Het Pensioenfonds heeft een risicoherverzekeringscontract met Zwitserleven voor de dekking van het risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

 
Pensioenuitkeringen

 2008 2007
Ouderdomspensioen 14.452 11.967
Partnerpensioen 2.028 1.838
Wezenpensioen 349 343
Arbeidsongeschiktheidspensioen 769 719
Afkopen 301 9
Overig - 8
    
 17.899 14.884

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 406,44 per jaar in overeenstemming met de Pensioenwet (artikel 66).
 
De hoogte van de toeslag van de uitkeringen zoals vastgesteld door het Bestuur bedraagt per 1-1-2008 1,5% (1-1-2007: 1,3%). 
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18.  sAldo wAArdeoVerdrAchten Voor rIsIco PensIoenfonds

 2008 2007
Overgenomen pensioenverplichtingen  5.134 2.113
Overgedragen pensioenverplichtingen  - 11.960 - 9.778
   
 - 6.826 - 7.665

Dit betreft de ontvangst van of betaling aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige of nieuwe werkgever van de contante waarde van premie-
vrije 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 door overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt 6.004. Het resultaat op de overgenomen pensioenverplichtingen 
 bedraagt – 870 (2007: - 770).

De afname van de technische voorziening door overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt 13.069. Het resultaat op de overgedragen pensioenverplichtingen 
 bedraagt 1.109 (2007: 1.171).

In 2008 zijn, bij deelnemers met meerdere polissen, de polissen samengevoegd tot een polis en onder ‘interne waardeoverdrachten’ geboekt. Deze interne inkomende 
en uitgaande waardeoverdrachten hebben geen geldstromen gegenereerd, maar hebben wel het gevolg dat het resultaat op zowel inkomende als uitgaande waarde-
overdrachten exorbitant hoog is. Deze handeling leverde een resultaat op van 400.

 
19.  sAldo wAArdeoVerdrAchten rIsIco deelneMers

 2008 2007
Overgenomen pensioenverplichtingen  4.388 973
Overgedragen pensioenverplichtingen - 3.074 - 3.300
   
 1.314 - 2.327
 
De toevoeging aan de technische voorziening door de overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt 5.447. Het resultaat op de overgenomen pensioenverplichtingen 
bedraagt in 2008 - 1.059 (2007: 0).
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 De afname van de technische voorziening door de overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt 3.351. Het resultaat op de overgedragen pensioenverplichtingen 
 bedraagt in 2008 277 (2007: 0).
 
 
20.  PensIoen- en uItVoerInGskosten

 2008 2007
Salaris- en administratiekosten:   
Eenmalige transitiekosten - 688
Reguliere kosten 1.013 1.393
   
 1.013 2.081

Controle- en advieskosten m.u.v accountantskosten 322 372
Accountantskosten inzake controle* 119 126
Accountantskosten inzake advies 15 -
Overige kosten 394 144
   
 1.863 2.723

*  Als gevolg van artikel 382a Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt gemeld dat de accountantskosten inzake controle als hiervoor opgenomen geheel betrekking hebben op onderzoek van de jaarrekening.

In overeenstemming met artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat het Pensioenfonds in het afgelopen jaar geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd. 
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21.  oVerIGe BAten en lAsten

 2008 2007
Correctie uitvoering Beleggingsprofiel 
Life Cycle (Oriflex BP) - - 321
Aanpassing overig 10 82
   
 10 - 239

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.

Utrecht, 23 juli 2009,

Namen van alle statutaire Bestuurders,
j. Blom
A. van Buuren
P.H. de Sonnaville
j.A.M. van der Horst
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B. oVerIGe GeGeVens

 
Vaststelling
Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos Origin heeft de jaarrekening 2008 vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2009.

Hoofdlijnen financieringsovereenkomst 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 mogelijk 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, lees marktwaarde) tot een dekkingsgraad van 110% (FTK-regime, lees marktwaarde).

resultaatverdeling
Volgens hoofdstuk 5 van de algemene bedrijfstechnische nota wordt jaarlijks, nadat de voorzieningen en reserves op een voldoende peil zijn gebracht, het resultaat van het 
Pensioenfonds ten gunste dan wel ten laste van de overige reserve gebracht.

Gebeurtenissen na balansdatum
Herstelplan Lange Termijn (reservetekort)
In de loop van de tweede helft van 2008 daalde de dekkingsgraad van het Pensioenfonds onder het Vereist Vermogen van 117% en heeft het Pensioenfonds een Lange 
Termijn Herstelplan (LTHP) ingediend bij DNB. Het LTHP dient aan te geven dat het Pensioenfonds in 15 jaar zal herstellen naar een dekkingsgraad van 117% (= Vereist 
Vermogen). 

Korte Termijn Herstelplan (dekkingstekort)
Eind 2008 zakte de dekkingsgraad ver onder de 105%. Als de dekkingsgraad onder het minimaal vereist vermogen zakt (105% dekkingsgraad), is het Pensioenfonds 
verplicht een Korte Termijn Herstelplan (KTHP) in te dienen bij DNB. Het KTHP dient aan te tonen dat de dekkingsgraad, met de middelen die worden ingezet, binnen een 
periode van maximaal drie jaar (later verruimd tot maximaal vijf jaar) weer 105% is.

Actuariële verklaring
De actuariële verklaring is opgenomen op pagina 91

Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 93
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ActuArIële VerklArInG 

  
opdracht 
Door Stichting Pensioenfonds Atos Origin te Utrecht is aan Mercer Certificering B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de 
Pensioenwet over het boekjaar 2008. 

Gegevens 
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. 
Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de 
jaarrekening. 
In overeenstemming met de richtlijn “Samenwerking tussen accountant en actuaris ter zake van de controle van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen” heeft de 
accountant van het pensioenfonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid en de volledigheid van de administratieve basisgegevens en 
de overige uitgangspunten die voor mijn oordeelsvorming van belang zijn. 

werkzaamheden 
Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.
De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens en de bevindingen van de accountant ten aanzien hiervan zijn zodanig dat ik die gegevens als uit-
gangspunt voor mijn beoordelingswerkzaamheden heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht: 
•heb ik ondermeer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen
vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld, en 
•heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. 

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten. 
Ik heb mij een oordeel gevormd over de waarschijnlijkheid waarmee het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen zal kunnen nakomen. 
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen 
naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel. 

oordeel 
Met inachtneming van het voorafgaande en het navolgende verklaar ik dat naar mijn overtuiging is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningregels en uitgangspunten, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds 
is op de balansdatum lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. 
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Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van een dekkingstekort.
De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Atos Origin  is naar mijn mening onvoldoende, vanwege een dekkingstekort. Daarbij is bepalend de mate van 
 waarschijnlijkheid dat het pensioenfonds zal kunnen voldoen aan de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, in aanmerking nemend het streven inzake t oeslagen, 
 zoals aan verzekerden meegedeeld en de in wet- en regelgeving opgenomen criteria. Het pensioenfonds heeft in verband met het dekkingstekort in juli 2009 een 
h erstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend.

Amstelveen, 23 juli 2009 

Drs. F. Verschuren AAG 
verbonden aan Mercer Certificering B.V.
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AccountAntsVerklArInG 

Aan het bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos Origin 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2008 van Stichting Pensioenfonds Atos Origin te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de staat 
van baten en lasten over 2008 met de toelichting gecontroleerd. 

 Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, 
alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
i nvoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en saldo van 
 baten en lasten, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen 
voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

 Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
 Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit 
te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de 
uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van  afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de 
jaar rekening van vermogen en saldo van baten en lasten relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controle-
werkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersings-
systeem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds Atos Origin per 31 december 
2008 en van het saldo van baten en lasten over 2008 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5f BW melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Rotterdam, 23 juli 2009 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door: S.A. van Kempen RA 
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e-mailadres: pensioenfonds@atosorigin.com
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com

Stichting Pensioenfonds Atos Origin is een Ondernemingspensioenfonds voor de medewerkers in Nederland van Atos Origin of een andere aangesloten onderneming 
o vereenkomstig de Statuten.
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