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Voorwoord

collectors IteM

Een jaarverslag als verzamelobject? Eigenlijk is dat wel wat wij als Pensioenfonds graag zouden willen. Want de informatie in dit verslag is van groot belang voor de deel
nemers. Niet alleen nu. Ook in de ‘verre’ toekomst, want daar houden wij ons vooral mee bezig. In het jaarverslag lees je precies op welke manier het Pensioenfonds zorgt 
voor jouw toekomst. Door bijvoorbeeld de (beleggings)risico’s zo veel mogelijk in kaart te brengen en te beperken. Kortom je leest dat wij zorgvuldig omgaan met jouw 
pensioengelden. Al met al genoeg reden om het jaarverslag te bewaren.

Sinds het jaarverslag van het Pensioenfonds niet meer in druk verschijnt, is het wat minder gemakkelijk te verzamelen. Je kunt ze via internet lezen, of eventueel uit
draaien in PDF. Toch blijkt dat mensen verzamelen wel leuk vinden. Dat bleek bijvoorbeeld vorig jaar. De originele buttons waren niet aan te slepen. Alsof het wuppies, 
smurfen of welpies waren. 

Nu zijn wij geen grootgrutter. Het gaat ons dan ook niet om het promoten van het Pensioenfonds Atos Origin. We willen gewoon graag dat onze deelnemers het jaarverslag 
inzien en lezen wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. Een origineel cadeautje, een echt verzamelobject, kan daar wellicht aan bijdragen. Vandaar dat we speciale  
Tshirts hebben laten drukken. Om zo’n Tshirt te ‘verdienen’, hoef je slechts een email naar het Pensioenfonds te sturen waarin je je mening geeft over dit jaarverslag. 
Hoe sneller je reageert, des te meer kans heb je op dit unieke collectors item. We zijn erg benieuwd naar jullie mening. We rekenen erop dat jullie het aantal reacties van 
vorig jaar weten te overtreffen.

René Upperman
Directeur Pensioenfonds Atos Origin

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

jaarVerslag 2007 stIchtIng PensIoenfonds atos orIgIn utrecht 
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kengetallen en kerncIjfers (Bedragen In € 1000)

deelnemers en pensioengerechtigden per soort
 2007 2006 2005 2004 2003

Deelnemers (actieve):     
Middelloon 8.624 8.313 8.178 7.624 5.508 
Eindloon 26 104 120 131 155 
KPMGpensioenregeling 11 146 230 674  
 8.661 8.563 8.528 8.429 5.663 
Gewezen deelnemers 8.597 6.033   8.273 7.247 5.217 
Pensioengerechtigden 802 634 583 496 388 

Totaal deelnemers 18.060 15.230 17.384 16.172 11.268 

Pensioengerechtigden per soort     
Ouderdomspensioen 440 369 347 274 177 
Nabestaandenpensioen 186 175 150 131 116 
Arbeidsongeschiktheidspensioen 176 90 86 91 95 

Premiebijdragen Ml en extra bijdragen 
            2007   2006                2005          2004        2003 

Premiebijdragen ML     
Werkgever 24.045 26.428 21.626 24.884 12.413 
Werknemers 24.217 20.971 17.013 13.420 9.214 

Extra bijdragen     
Werkgever    10.000 1.082 
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Pensioenuitkeringen
    2007 2006               2005         2004       2003

Ouderdomspensioen (inclusief tijdelijke pensioenen) 11.967 9.622 7.599 6.321 4.816
Nabestaandenpensioen (inclusief wezenpensioen) 2.181 1.928 1.846 1.455 1.206 
Arbeidsongeschiktheidspensioen 719 772 799 780 800 
Overige  17 172 97 156 64 

Indexering
(in procenten)    2007 2006               2005         2004       2003

Indexering 1,3 1,5 1,0 0,0 0,0 
CPI 1,3 1,5 1,0 1,8 3,3 
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financiële Positie 
(bedragen per € 1.000)    2007 2006               2005         2004       2003

Beleggingen
 voor risico pensioenfonds 894.865 831.587 742.277 594.847 389.295
 voor risico deelnemers 223.814 205.495 179.099 143.786 107.918

Technische voorzieningen
 voor risico pensioenfonds 694.391 695.720 643.883 558.095 406.761
 voor risico deelnemers 223.814 205.495 179.099 143.786 107.918

Reserve 
4% n.v.t. 152.061 130.728 55.167 3.678 
< 4% n.v.t.  n.v.t. 103.004  n.v.t. n.v.t. 
FTK 115.123 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Aanwezige dekkingsgraad 
 Zonder aanpassing overlevingstafels 137,2% 127,1% 121,2% 109,9% 100,9% 
Impact aanpassing overlevingstafels (sterftetrend) 14,9%
Met aanpassing overlevingstafels  122,3% 121,9%  n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Marktwaarde <4% n.v.t. n.v.t. 116,0% n.v.t. n.v.t.

Streef dekkingsgraad 
(4%) n.v.t.  128,4% 128,3% 127,3% 125,1% 
< 4% n.v.t.  n.v.t. 128,3%  n.v.t. n.v.t. 
FTK 117,0% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Reserveoverschot /(tekort) 
(4%) n.v.t. 45.523 43.948 97.193 98.436 
< 4% n.v.t.  n.v.t. 79.531 n.v.t. n.v.t. 
FTK 37.077 n.v.t. 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
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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 (Oriflex ML) tot een inkomen van € 41.712,  (2008) per jaar (inclusief eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld) met een voor
waardelijke indexatie. Daarboven is 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 er de mogelijkheid om het risico van het overlijden 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, de vakorganisaties en de Ondernemingsraad (OR) van Atos Origin in Nederland) hebben gekozen voor een 
pensioen regeling (pensioenovereenkomst) met een lage franchise en een relatief hoog opbouwpercentage met zo veel mogelijk pensioengevende inkomenselementen. 
Voor de toeslag (indexatie) is gekozen voor de zogenoemde D1variant uit de Indexatiematrix van De Nederlandse Bank (DNB) (de Indexatiematrix is te vinden op de web
site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl)). 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 of en in hoeverre in de toekomst toeslag (indexatie) plaatsvindt. Er wordt geen geld voor de toeslag (indexatie) gere
serveerd. En er wordt geen premie betaald voor de toeslag (indexatie) . / //
De werkgever sluit met iedere medewerker in dienst van Atos Origin in Nederland een overeenkomst (onderdeel van de Atos Origin CAO) over pensioen (de pensioen
overeenkomst). De pensioenovereenkomst 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 afge
sloten.  / //
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 8661 actieven, 8597 gewezen deelnemers en 802 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 bestaat in 
2007 uit twee pensioendeskundigen, twee (parttime) managementassistentes en een directeur.  / //
Het Pensioenfonds hecht waarde aan een goede communicatie waarbij, gezien de complexiteit van het fenomeen pensioen, de persoonlijke benadering voorop staat. Het 
Pensioenfonds biedt informatie via een eigen internetsite (www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com) en in een regelmatig verschijnende elektronische nieuwsbrief. Op deze 
manier worden ook gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van informatie voorzien. / //
Het Pensioenfonds Atos Origin heeft de rechtsvorm van een stichting. De Stichting voert de pensioen regelingen 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). De Stichting Pensioenfonds Atos Origin is gevestigd in Utrecht. / //
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit drie werknemersleden en drie werkgeversleden. Voor de dagelijkse leiding heeft het Bestuur een directeur benoemd, die tevens 
aan het hoofd staat van het Pensioenbureau.  / //
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De drie werkgeversleden in het Bestuur worden benoemd door de werkgever en 
hoeven geen deel nemer te zijn. De Deelnemersraad benoemt de drie werknemers
leden. De werkgever kiest de voor zitter, 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 en een Beleggings
commissie.  / //
De Deelnemersraad wordt gekozen door de deelnemers. De Deelnemersraad is 
samengesteld uit gepensioneerden en actieven in overeenstemming met haar huis
houdelijk reglement. De Deelnemers  raad heeft naast de bevoegdheden genoemd in 
artikel 111 van de Pensioenwet (per 112008), het recht van decharge.  / //
De Beleggingscommissie is door het Bestuur ingesteld. De Beleggingscommissie 
adviseert onder meer het Bestuur over het beleggingsbeleid in brede zin en toetst 
de beleggingsresultaten aan de doelstellingen van het beleggingsbeleid. De Beleg
gingscommissie bestaat uit vier externe beleggingsdeskundigen, de voorzitter van 
het Bestuur, een vertegenwoordiger van de onderneming Atos Origin en de directeur 
van het Pensioenfonds.  / //
Het Pensioenfonds Atos Origin heeft een uitvoeringsovereenkomst met de onder
neming Atos Origin in Nederland. In de uitvoeringsovereenkomst staan afspraken 
tussen het Pensioenfonds en de onderneming over onder meer premies en verplichte 
deelname.  / //

Bestuur

3 werkgeVersleden

3 werkneMersleden

deelneMersraad BeleggIngscoMMIssIe

VerMogensBeheer PensIoenBeheer

PensIoenBureau

de organIsatIe Van het PensIoenfonds
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Verslag Van het Bestuur

hoofdstuk 1 ontwIkkelIngen fInancIerIngsBeleId

In het jaar 2007 wordt de financiële positie van het Pensioenfonds voor het eerst beoordeeld op basis van het Financieel Toetsingskader (FTK). In het jaarverslag van 2006 
is aangegeven op welke wijze het Bestuur het financieringsbeleid heeft vormgegeven. (zie kader)

De invoering van de Pensioenwet (de opvolger van de Pensioen en Spaarfondsenwet) brengt onder meer met zich mee dat er per 1 januari 2007 andere eisen 
worden gesteld aan (het beoordelen van) de financiële opzet van het Pensioenfonds. Het FTK eist bij de opzet van de financiering een integrale aanpak. Een 
integrale aanpak betekent dat alle sturingsinstrumenten in het te voeren beleid betrokken dienen te worden om het ‘stuureffect te kunnen beoordelen ingeval 
van ‘nood’. Met andere woorden, wat is de kracht van je sturingsinstrumenten op het moment dat het (toch) misgaat. Ben je dan in staat om te herstellen bin
nen de door DNB aangegeven periode? In het te voeren beleid (hierna: het beleidskader) dient natuurlijk ook voldaan te worden aan de eisen die het FTK stelt 
aan bijvoorbeeld de solvabiliteit (voldoende dekking van de verplichtingen), de premieopbouw (een premie die de kosten van een jaar pensioen opbouw, dekt) 
en de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen (niet meer op basis van een vaste rente maar op basis van de marktrente). 

Het Bestuur heeft de gevolgen en mogelijkheden van de overgang naar het FTK in kaart laten brengen. Bij de vormgeving van het nieuwe beleid dient er spra
ke te zijn van een kostendekkende en stabiele premie en een indexatiebeleid wat geënt is op de D1 variant uit de indexatiematrix van DNB. Het beleggingsbe
leid neemt de verplichtingen als referentie voor het toekomstige rendement. De doelstelling(en) van het beleggingsbeleid is (zijn) meer dan voorheen gericht 
op het creëren en/of toevoegen van waarde (dat wil zeggen verhogen van dekkingsgraad) binnen bepaalde risico grenzen zonder verlies van dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is in 2007 gestegen tot 137,2%. Wanneer de overlevingstafels worden aangepast (met de sterftetrend) geldt een extra voorziening van 14,9%  en komt de 
dekkingsgraad eind 2007 uit op 122,3%. De overlevingstafel AG Prognosetafel 20052050 is met ingang van 1 januari 2007 verplicht van toepassing bij het bepalen van de 
pensioenvoorziening. Dit betekent onder meer dat vanaf 2007 in de pensioenvoorziening het effect (in feite het mogelijke effect) van de ‘sterftetrend’ moet worden meege
nomen. Met andere woorden, het Pensioenfonds moet rekening houden met de levensverwachting van alle deelnemers die in de toekomst pensioen bij Atos Origin (gaan) 
opbouwen. De sterftetrend gaat er vanuit dat de levensduur van mannen en vrouwen toeneemt. Omdat aangenomen wordt dat de pensioenleeftijd op 65 jaar blijft, neemt 
de periode waarover moet worden uitgekeerd ook toe.
 
Het effect van de aanpassing van de overlevingstafel (sterftetrend) is voor het Pensioenfonds Atos Origin aanzienlijk, namelijk 14,9% van de hele pensioenvoorziening. 
Een belangrijke oorzaak voor deze hoge sterftetrend is de relatief jonge populatie met weinig gepensioneerden. Jonge mensen hebben volgens de generatietafel een 
l angere leeftijdsverwachting. De gevolgen hiervan worden versterkt doordat we een nabestaandenpensioen op risicobasis hebben. Hierdoor blijft het ‘positieve’ effect 
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op de pensioenvoorziening van langer leven op het nabestaandenpensioen achterwege. 
De pensioen voorziening voor het nabestaandenpensioen zou in dat geval namelijk dalen 
omdat als mensen langer blijven leven de kans op uitkeren van een nabestaandenpensioen 
afneemt.

PreMIeBeleId

Het premiebeleid is in 2007 niet gewijzigd. De premie in 2007 voor de Oriflex middelloonre
geling (Oriflex ML) en eindloonregelingen (EL) is 20% van de pensioengrondslag. De hoogte 
van de premie is door het Bestuur vastgesteld. 

In onderstaande grafiek is de hoogte van de premie in 2008 en over de afgelopen vier jaar te 
zien. En hoe de premie is verdeeld tussen de werkgever en werknemer. 

Grafiek 1 Premieverdeling werkgever en 
werknemer (+ totaal premie)
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kostendekkende premie
Met ingang van 1 januari 2007 dient de premie kostendekkend te zijn. Een kostendekkende premie bestaat uit de volgende componenten; (1) nominale pensioeninkoop op 
marktwaarde, (2) een kostenopslag (3) een solvabiliteitsopslag en (4) een bijdrage aan voorwaardelijke onderdelen. Component (4) vormt geen onderdeel van het beleid 
van het Pensioenfonds en dus is niet van toepassing. Een kostendekkende premie is afhankelijk van de marktrente en het premiepercentage kan daarom van jaar tot jaar 
verschillen. Als de marktrente daalt, stijgt de kostendekkende premie en vice versa.

feitelijk premie
De feitelijke premie is de premie die opgenomen is in de afspraken (in de uitvoeringsovereenkomst) tussen de onderneming Atos Origin en het Pensioenfonds en onder
deel vormt van het beleidskader wat voortvloeit uit de AssetLiabilityManagement (ALM) studie/Continuïteitsanalyse. De feitelijke premie is 20%. 

Door de opzet van het premiebeleid ontstaan er verschillen in kostendekkende en feitelijke premie. De kostendekkende premie is in 2007 hoger dan de feitelijke premie.

kostendekkende premie en resultaat op premie
De kostendekkende premie varieert van jaar tot jaar en het Pensioenfonds moet tonen hoe de premie zich verhoudt tot de feitelijke premie. Voor het bepalen van het resul
taat op premie zijn de componenten (1) en (2) relevant. De solvabiliteitsopslag is bedoeld om de nieuwe aanspraken van de vereiste buffer te voorzien. 

InsourcIng

De onderneming Atos Origin heeft een leidende positie op het terrein van insourcing. Indien 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 Neder
land en het Pensioenfonds van Atos Origin is onder meer overeengekomen dat in geval er sprake is van een groepsgewijze overgang van medewerkers van een onder
neming 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 aanwezige dekkingsgraad onder het FTK regime. 

1 maart 2007 zijn, in het kader van een overeenkomst tot outsourcing tussen ING en Atos Origin, ongeveer 200 INGmedewerkers bij Atos Origin in dienst getreden. 
Hoewel bij groepsgewijze overgang het wettelijk recht op individuele waardeoverdracht vervalt, is iedere INGmedewerker de mogelijkheid geboden om zijn/haar bij ING 
opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan het Pensioenfonds Atos Origin (waardeoverdracht). Een gering deel van de INGmedewerker heeft hiervan gebruik 
gemaakt. 
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Indexatiebeleid
Het FTK maakt onderscheid tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke verplichtingen. De voorwaardelijkheid van de indexatie is vastgelegd in de pensioenregeling.  
In de pensioenregeling is gekozen voor categorie D1 van de indexatiematrix zoals gepubliceerd door DNB en het ministerie van SZW. Het indexatiebeleid is uiteraard in 
overeenstemming hiermee.
Bij de vaststelling van het indexeringspercentage geldt als richtlijn de afgeleide Consumenten Prijsindex voor alle huishoudens. Het Bestuur beslist uiteindelijk (ieder jaar 
opnieuw) in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Ter financiering van deze voorwaardelijke indexatietoezegging is geen bestemmingsre
serve gevormd. Hiervoor wordt geen premie betaald.

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

Vaststelling jaarrekening 2007 en het indexatiebesluit
Het Bestuur heeft, na positief advies van de Deelnemersraad, de jaarrekening 2007 vastgesteld op 5 juni 2008. Het Bestuur is voorts voornemens te besluiten, onder 
voorwaarde van positief advies van de Deelnemersraad de opgebouwde en ingegane pensioenrechten (actieven, slapers en gepensioneerden) die gekoppeld zijn aan het 
indexatiebesluit van het Bestuur te verhogen met 1,5% (CPI alle huishoudens afgeleid oktober 2006 oktober 2007) met ingang van 1 januari 2008. De lasten van dit besluit 
komen ten laste van het boekjaar 2008.
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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 van het Pensioenfonds het uitgangspunt. De factoren risico en rende
ment gelden in relatieve zin (relatief ten opzichte van de verplichtingen). Een negatief rendement (dat wil zeggen minder dan 0%) op de beleggingen van het Pensioenfonds 
hoeft niet te leiden tot een lagere dekkingsgraad, namelijk indien het rendement op de beleggingen hoger is dan het rendement op de verplichtingen, net zoals een positief 
rendement op de beleggingen niet hoeft te leiden tot een hogere dekkingsgraad (= de verhouding tussen de (waarde van de) beleggingen en de (waarde van de) verplichtin
gen).

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

High Volatility (HV) portefeuille (40%)

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER

DOELSTELLING/

RISICO BUDGET
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BlackRock TR

GMO

RMF

Gottex

BlackRock RC

2,8%/18

1,3%/10

0%/2

BGI

Medium Volatility (MV) portefeuille (15%)

Risk Control portefeuille (45%)

LANGE TERMIJN 

1,3% < 8% 

TRACKING ERROR
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de risk control portefeuille (rcP) 
De Risk Control portefeuille1 is een beleggingsportefeuille met vastrentende waarden en afgeleide instrumenten. De benchmark (referentie) wordt gevormd door 
beleggingsinstrumenten 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. Een en ander 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. 

Per 10 januari 2007 is er sprake van een volledige afdekking van het renterisico. Dit betekent dat de hoogte van de dekkingsgraad in 2007 immuun is geweest voor 
de bewegingen van de marktrente in 2007. 

BlackRock is de beheerder van de Risk Control portefeuille. In het mandaat aan BlackRock zijn de nominale verplichtingen van het Pensioenfonds als benchmark 
meegegeven2. 

PORTEFEUILLE (NORM) BEHEERDER

DOELSTELLING/

RISICO BUDGET

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

LANGE TERMIJN 

1,3% < 8%  

TRACKING ERROR

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% veronder
steld (zie ook bijgaande grafiek). Uit onderstaand overzicht blijkt dat er de facto geen zogenoemd duration gap – is (ook wel mismatch genoemd), dat wil zeggen dat er 
geen verschil is tussen de duration van de verplichtingen en de duration van de beleggingen.

      ATOS ORIGIN  CUSTOMISED INDEx DURATION GAP 
EFFECTIVE DURATION  32.36  32.32   0.04
CONVExITy   7.79  7.83 
yIELD    5.07  9.30 

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

De bekende (nog lopende) kredietcrisis heeft er voor gezorgd dat vooral in het ‘sectorbeleid’ van BlackRock schade is opgelopen. Omdat BlackRock het Pensioenfonds 
vanaf het begin van de dreiging van de kredietcrisis heeft geïnformeerd over de stand van zaken en de handelwijze, is inmiddels bekend dat BlackRock (ook) onder deze 
omstandigheden haar riskmanagement capaciteiten heeft kunnen benutten. Dit betekent dat het Pensioenfonds niet direct wordt geraakt, maar zich vanzelfsprekend 
indirect niet volledig aan de gevolgen voor de markten in het algemeen heeft kunnen onttrekken. De waarde van kredietportefeuilles zijn bijvoorbeeld gedaald door het 
oplopen van het verschil tussen aan en verkoop van een kredietlening. Met andere woorden, de prijs van de aanschaf van een lening neemt toe en de prijs van de verkoop 
van een lening neemt af. Hierdoor wordt de facto de lening in de portefeuille minder waard.

Het betekent dat in het jaar 2007 het actieve deel van de RCP een negatief resultaat heeft van 1,38%. De beheerder is (wel) binnen het risicobudget (maximum tracking 
error van 2%) gebleven.

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 binnen een bepaald risicokader 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 
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(Medium Volatility (MV) Return Portefeuille). In beide Returnportefeuilles (HV en MV) wordt de allocatie naar beleggingscategorieën gedaan door de vermogensbeheer
ders 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 niet alleen het risicobudget gesplitst in 
een medium en hoog risicobudget, maar zijn bovendien per ‘budget’ verschillende beheerders ingezet die qua stijl zo min mogelijk met elkaar gemeen hebben (lage cor
relatie). 

In de maanden januari en februari van 2007 zijn portefeuillemandaten met HV en MVbeheerders ingericht. In maart is aan de Kasbank de opdracht verleend om 
de transitie te begeleiden. De opdracht is de (gedeeltelijke) verkoop van effectenbelangen en behoud van marktexposure gedurende de transitie, tegen zo laag mo
gelijke kosten. De transitie heeft plaatsgevonden in de periode 12 maart 2007 tot 20 april 2007. 

Benchmarkopbouw (MV en hV)
De benchmark opbouw van de MV en HV portefeuille is het rendement op de yield van de verplichtingen. Voor de MV portefeuille geldt een target van 1,3% bovenop de 
yield. Voor de HV portefeuille geldt een target van 2,8% bovenop de yield, samen de benchmark. Een vermogensbeheerder verslaat de benchmark als het resultaat over 
een langere periode meer is dan yield plus target. In onderstaande grafiek is te zien hoe de benchmark zich over de maanden opbouwt.
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yield verplichting  
(ytd 2007, over 12 maanden)

feitelijke opbouw over 9 maanden
HV +target 2,8%

feitelijke opbouw over 9 maanden
MV +target 1,3%
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Medium Volatility (MV)-portefeuille
De beleggingen van de MVportefeuille is breed gespreid en betreft alternatieve beleggingsvormen zoals market neutral en multistrategy hedge funds met een lage 
correlatie met aandelen en vastrentende indices. Het doel van de MVportefeuille is over een langere periode 1,3% rendement te halen boven de verplichtingen met een 
maximum tracking error van 10%.

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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resultaat MV-portefeuille
De MVportefeuille is met 3,4% ruim binnen het risicobudget gebleven van een tracking error van 10%. En er is een rendement behaald boven de benchmark van 4,43%, 
namelijk 5,45%. Bovendien zijn de beide beheerders (Gottex en RMF) binnen het risicobudget gebleven. In de grafiek is de MSCI World (een gangbare benchmark voor ver
loop van de aandelen wereldwijd met eenzelfde tracking error opgenomen. De periode van negen maanden is kort en om die reden is het voorbarig om (harde) conclusies 
te trekken. Maar gezien de turbulente en onzekere periode waarin de rendementen zijn behaald, kan voorzichtig worden gezegd dat de MVportefeuille stand heeft weten 
te houden. Wat een van de doelstellingen van het (totale) beleid is.
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high Volatility (hV)-portefeuille 
De HVportefeuille betreft overwegend beleggingen met een hogere liquiditeit en volatiliteit (bijvoorbeeld aandelen, onroerend goed en commodities). Het doel van de   
HVportefeuille is 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%. 

resultaat hV-portefeuille
De HVportefeuille is met 8,3% eveneens binnen het risicobudget van een tracking error van 18% gebleven, maar heeft geen kans gezien om de benchmark van 5,52% te 
behalen, en dus ook niet te verslaan. Het rendement op de HVportefeuille is 1,66%. Wat geldt voor de MVportefeuille geldt ook de HVportefeuille, namelijk dat in een 
turbulente periode ook de HVportefeuille robuust is gebleken. De drie HVbeheerders zijn ieder voor zich (ruim) binnen hun risicobudget gebleven. In vergelijking met de 
MSCI World is te zien dat in de wetenschap dat de periode kort is de volatiliteit beperkt is geweest. En daarmee voldoet dit aan een van de doelstellingen van het beleg
gingsbeleid. Ook lijken de verschillende beheerders, gezien het behaalde rendement, de inzet van het risicobudget naar behoren op te pakken.

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
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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 risicobudget van 8% (dat wil zeggen met een maximale tracking error van 8%).

Zoals aangegeven is, door de transitie in maart 2007, er wat resultaat betreft sprake van een ‘gebroken boekjaar’. De eerste drie maanden van 2007 was er weliswaar een 
volledige afdekking van het renterisico maar geen echte Returnportefeuille. De echte Returnportefeuille is per 1 april 2007 ‘ in werking getreden’. Om het (nieuwe) beleg
gingsbeleid goed te kunnen volgen neemt de aangepaste performancemeting 1 april 2007 als aanvangsdatum (‘inception date’) aan.

rendement op de beleggingen
Het 1e kwartaal is het rendement op de beleggingen, 0,65%. Het rendement op de beleggingen in de drie volgende kwartalen is 2,78%. Het rendement op de beleggingen 
in het hele jaar wordt als volgt berekend: 1+ (0,65) * 1 +(2,78) 1 = 3,41%. 

rendement op de verplichtingen
Het rendement op de verplichtingen is 6,9%. Door de stijging van de marktrente in 2007 is de waarde van de verplichtingen gedaald.

Als het rendement op de beleggingen meer is dan 6,9% stijgt 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. Het overzicht hieronder laat zien dat de doelstelling van 1,3% met een tracking error van 8% is 
behaald. Het is (nogmaals) te vroeg om al conclusies te trekken.
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Rendement verplichtingen  6.9%
Rendement beleggingen   3.4%
      3.8%
 
Risico budget (strategisch)  8%
2007 TE     6.04%

Het rendement op de beleggingen heeft positief bijgedragen aan de verbetering van de financiële positie van het Pensioenfonds. De bijdrage aan de dekkingsgraad wordt 
berekend door de formule: 1 + (het rendement op de beleggingen, 3,4%) delen door 1 + (het rendement op de verplichtingen, 6,9%) = 3,8%

(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 vindt maandelijks plaats. De rappor
tage maakt het ook mogelijk om het Bestuur te adviseren over de invulling en/of de hoogte van het risicobudget. In de loop van 2008 wordt het mogelijk om, naast ex post, 
ook ex ante risicometing op portefeuilleniveau (HV en MV) te rapporteren. Een ex ante risicomaatstaf is bijvoorbeeld variaties op Value at Risk (VaR).

verschil  is bijdrage aan de dekkingsgraad 3,8%

rendement  op de beleggingen, 3,4%

rendement  op de verplichtingen, 6,9%
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hoofdstuk 3:  ontwIkkelIngen BeleggIngen BP

ontwikkelingen
De overgang naar een marktrentewaardering laat de Beschikbare Premieregeling (Oriflex BP) niet onberoerd. Op het moment dat de pensioenleeftijd is bereikt wordt 
met het beschikbare kapitaal een ouderdomspensioen ‘ingekocht’. Voor het inkopen worden factoren gebruikt. Een van de meeste bepalende factoren is de hoogte van de 
rente. Voor de invoering van de Pensioenwet werd bij ‘de inkoop’ ongeacht de ontwikkeling van de rente een vaste rekenrente gehanteerd. Deze mogelijkheid is komen te 
vervallen. Net als bij de uitkeringsovereenkomsten zal bij de inkoop bij premieovereenkomsten de marktrente worden gebruikt. Voor de deelnemer betekent dit, dat niet 
het rendement op het kapitaal dominant/bepalend is voor de hoogte van het pensioen, maar de stand van de rente op het moment van inkoop. De ontwikkeling van de rente 
is onzeker en maakt het noodzakelijk maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door vanaf leeftijd 55 meer en meer te beleggen in renteneutrale beleggingsfondsen. Renteneu
trale beleggingsfondsen zijn beleggingsfondsen die het effect van een rentewijziging neutraliseren, met andere woorden zorg dragen voor het behoud van koopkracht bij 
een rentedaling. Om hier een beeld van te schetsen: bij een daling van de rente van 0,5% bij een leeftijd van 65 jaar daalt de (pensioen)koopkracht met ongeveer 5%.

De Beleggingscommissie is aan het onderzoeken welke maatregelen genomen dienen te worden om bovenstaande of zoals de Pensioenwet het zegt – inkooptarief gericht 
beleggen – mogelijk te maken. De Pensioenwet stelt onder meer eisen aan de invulling van de zorg en informatieplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. 
Het profiel Self Select is een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) ziet toe op het nakomen van de eisen die de Pensioen
wet stelt. 

De belangrijkste kenmerken van het beleggingsprofiel Life Cycle is dat tot en met leeftijd 40 voor 100% wordt belegd in Aandelenfonds Wereldwijd. Vervolgens wordt ieder 
jaar de obligatieportefeuille (Obligatiefonds EMU (Europese Monetaire Unie)) met 5% verhoogd ten koste van de aandelenportefeuille. Eind september van ieder jaar vindt 
er een zogenoemde rebalancing plaats (door koersveranderingen kan de overeengekomen verhouding wijzigen). Dat wil zeggen dat de verhouding aandelen/obligaties 
wordt teruggezet naar de overeengekomen verhouding op basis van de leeftijd van de deelnemer, bijvoorbeeld op leeftijd 43, 85% aandelen en 15% obligaties. 

resultaten Beleggingsfondsen oriflex BP
In onderstaande tabel worden de resultaten getoond met de bijbehorende benchmark van de beleggingsfondsen in 2007. In de tabel daaronder wordt de waarde en het ge
wicht van de beleggingsfondsen in het totaal van het belegd vermogen in Oriflex BP, getoond. Het belegd vermogen is (afgerond) € 223 miljoen. Het aandelenfonds Wereld
wijd en het Obligatiefonds vertegenwoordigen ongeveer 82% van het belegd vermogen (circa € 182 miljoen). 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 wat een deelnemer in 2007 heeft behaald. De resultaten zeggen iets over de kwa
liteit 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’ gedu
rende het jaar in op het rendement.
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(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 bijvoorbeeld door het (laten) uitbetalen van overuren de BP inkomensgrens tijdelijk wordt gepasseerd wordt er een bedrag gestort midden in een jaar. 
(c) Ieder jaar wordt op of omstreeks 30 september de verhouding aandelen: obligaties terug gebracht naar de verhouding die volgens de Life Cycle tabel hoort bij de leef
tijd van de deelnemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat indien de aandelen goed hebben gerendeerd de verhouding is verschoven naar meer 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 zonder meer te vergelij
ken met het rendement van het betreffende beleggingsfonds. 

Beleggingsfonds Resultaat  Benchmark
 1 jaar  1 jaar 
Wereldwijd 8,4  6,4 
Europa 6,5  5,6 
Amerika 6,8  4,7 
Japan 8,5  7,3 
Emerging Markets 24,1  23,1 
Obligaties 2,0  1,9 
Liquiditeiten 3,2  4,0 

Het gewicht van en waarde van de verschillende beleggingsfondsen ten opzichte van het totaal belegd vermogen in BP
Beleggingsfonds Waarde  % totaal
Wereldwijd     85,345,147   38.1%
Europa      2,378,630   1.1%
Amerika      1,039,946   0.5%
Japan         228,395   0.1%
Emerging Markets      1,374,196   0.6%
Obligaties     96,641,764   43.2%
Liquiditeiten     36,803,927   16.4%
Totaal   223,812,005   100.0%
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kosten
Een van de belangrijkste onderwerpen bij de uitvoering van een beschikbare premieregeling zijn de kosten verbonden aan het beleggen. Een 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, bijvoorbeeld een optimale 
verhouding tussen risico en rendement maar wel tegen zo laag mogelijke beheerkosten. Kosten gaan namelijk direct ten koste van het rendement van het beleggings
fonds. 
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. 

43,18%
16,44%

38,13%

2,24%

1,06%

0,46%

0,10%

0,61%

Wereldwijd

Obligaties
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Beheervergoeding
De vermogensbeheerder BlackRock beheert de beleggingsfondsen. De hoogte van de beheerkosten is afhankelijk van het beleggingsfonds en varieert van 0,115% tot 0,3% 
per jaar, zie onderstaande tabel.

Vaste jaarlijkse beheervergoeding per beleggingsfonds
Beleggingsfonds:  Vergoeding:
Oriflex Wereldwijd   0,200%
Oriflex Europa   0,300%
Oriflex Amerika    0,300%
Oriflex Japan    0,300%
Oriflex Emerging Markets  0,300%
Oriflex Obligatiefonds   0,115%
Oriflex Liquiditeitenfonds 0,125%

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 
v ermogen) van het betreffende beleggingsfonds.
switchkosten
Aan wijziging van beleggingsprofiel (van Life Cycle naar Self Select en vice versa) zijn standaardkosten verbonden, bestaande uit een opslag voor toe en uittredingskosten 
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 (door veranderen van beleggingsfonds binnen Self Select). De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het beleggingsfonds, zie onderstaande tabel.

tarieven toe- en uittreding (transactiekosten)
Beleggingsfonds:  toetreding:  uittreding:
Oriflex Wereldwijd   0,45%   0,45%
Oriflex Europa   0,35%   0,30%
Oriflex Amerika    0,25%   0,25%
Oriflex Japan    0,35%   0,35%
Oriflex Emerging Markets  0,80%   0,95%
Oriflex Obligatiefonds  0,10%   0,05%
Oriflex Liquiditeitenfonds 0,05%   0,05%
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Performancemeting
Het resultaat van een beleggingsfonds wordt vastgesteld door een onafhankelijk partij, in dit geval de custodian (de bewaarnemer van de effecten). De custodian is State 
Street Bank (SSB). SSB is tevens ‘fund administrator’ van de beleggingsfondsen. SSB berekent dagelijks de NAV en de koers van de beleggingsfondsen. De koers is de NAV 
gedeeld door het aantal uitstaande participaties in dat beleggingsfonds. Iedere maand vindt er tussen de vermogensbeheerder (BlackRock) en de custodian een afstem
ming plaats over de resultaten. Iedere (werk)dag berekent SSB het resultaat van de beleggingsfondsen. De vermogensbeheerder BlackRock berekent iedere (werk)dag de 
overeengekomen benchmark. SSB berekent vervolgens het resultaat ten opzichte van de benchmark, verwerkt deze in de NAV van de beleggingsfondsen. Hier komt een 
nettoresultaat uit. Ieder kwartaal berekent de vermogensbeheerder BlackRock de resultaten voor het Pensioenfonds Atos Origin.

Beleggingscommissie 2007
In het jaar 2007 is de opzet en de werkwijze van de Beleggingscommissie gewijzigd. Het voornaamste doel is om het beleggingsbeleid, dat door het Bestuur is vastgesteld, 
adequaat te kunnen volgen. De Beleggingscommissie bestaat uit vier externe (beleggings)deskundigen, een vertegenwoordiger van het Bestuur (de voorzitter van het 
Bestuur), een vertegenwoordiger van de onderneming (directeur beleggingen Atos Origin Corporate Pensions) en de directeur van het Pensioenfonds. De Beleggingscom
missie komt minimaal vier maal per jaar bijeen. 

     Rol   Functie
prof. dr. Rob Bauer   Voorzitter  Hoogleraar Financiële Economie, Universiteit Maastricht (Directeur Nethspar Academy)
drs. Geraldine Leegwater RBA  Lid   Hoofd Beleggingen ABNAMRO Pensioenfonds
prof. dr. Willem Verschoor  Lid   Hoogleraar Financiele Economie, Universiteit Rotterdam
mr. Amin Mansour    Lid   Directeur Business Development Theodoor Gilissen
drs. Ton Meijs    Lid   Voorzitter van het Bestuur en CFO Atos Origin Nederland
drs. Arthur Smit    Lid   Director Investments Corporate Pensions Atos Origin
mr. René Upperman   Secretaris  Directeur Pensioenfonds Atos Origin

Vertegenwoordiger van Mercer afdeling Investment Consulting Adviseur 

Verantwoord beleggen
Het Bestuur van het pensioenfonds heeft in 2007 de Beleggingscommissie gevraagd om op basis van het rapport van de commissie Verantwoord Beleggen (november 
2007) om samen met een lid van het Bestuur de uitgangspunten voor verantwoord beleggen op te stellen en deze voor te leggen aan het Bestuur. Op basis van de uitgangs
punten kan dan een beleid opgesteld worden.
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hoofdstuk 4:  PensIoenBeleId

kPMg-regeling
Per 1 januari 2007 zijn alle deelnemers aan de KPMGregeling geboren op of na 1 januari 1950 overgegaan naar Oriflex ML en BP. Voor de deelnemers aan de KPMG
 regeling die vóór 111950 zijn geboren (een zeer gering aantal) blijft de KPMGregeling van kracht. De KPMG regeling wordt per 112008 door Syntrus uitgevoerd. Met 
Crystal Marbles, die de regeling tot dusver uitvoerde, is de overeenkomst per die datum beëindigd.

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. Om fiscale 
redenen en/of redenen van toezicht zijn aanpassingen aangebracht in het reglement. Deze zijn bedoeld ter verduidelijking en/of verbetering van de bestaande reglement
teksten. 

Eind 2007 zijn alle wijzigingsvoorstellen (als gevolg van de Wet VUT Pensioen en Levensloop, de Pensioenwet en DNB) volledig verwerkt in de pensioenreglementen: 
 Oriflex ML en BP (voor 111950 geboren), Oriflex ML en BP (op of na 111950 geboren), Pensioenreglement I en II. In de brochures (populaire versie) Oriflex ML en BP 
is een en ander begin 2008 aangepast.
 
Pensioenuitvoering syntrus (voorheen PVf achmea Interpolis)
Per 1 januari 2007 is de pensioenuitvoering in handen van Syntrus. In 2007 heeft de overdracht (conversie) van de pensioenadministratie plaatsgevonden. De diensten met 
een ‘ongoing’ karakter, zoals de maandelijkse pensioenuitkeringen en individuele waardeoverdrachten, zijn ononderbroken door Syntrus voortgezet. 

uniform Pensioen overzicht (uPo)
In 2007 is voor het eerst het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) verstuurd. De model UPO’s voorzien (nog) niet in een hybrideregeling zoals Oriflex ML en BP. Om de 
overgang van één overzicht naar meer overzichten te versoepelen wordt er voorlopig een UPO voor Oriflex ML (een uitkeringsovereenkomst), een UPO voor Oriflex BP (een 
premieovereenkomst) en een combinatieUPO verstuurd.
  
startbrief
De startbrief is nieuw. De nieuwe deelnemer ontvangt een startbrief waarin informatie staat over onder meer het type pensioenregeling, het indexatiebeleid van het Pen
sioenfonds, de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling en de te betalen pensioenpremie. De startbrief is bedoeld om nieuwe deelnemers tijdig bewust te maken 
van het onderwerp pensioen bij de nieuwe werkgever. 
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wIjzIgIngen In statuten, fInancIerIngsoVereenkoMst, de aBtn en PensIon fund goVernance;

uitvoeringsovereenkomst
In december is de uitvoeringsovereenkomst getekend tussen de onderneming en het Pensioenfonds. De uitvoeringsovereenkomst is de opvolger van de financieringsover
eenkomst. De uitvoeringsovereenkomst voldoet aan de eisen die de Pensioenwet stelt. In de uitvoeringsovereenkomst is het premie en indexatiebeleid opgenomen zoals 
verwoord in de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische nota) van het Pensioenfonds.

statuten
Het voorstel tot aanpassing van de statuten ligt voor advies bij de Deelnemersraad van het Pensioenfonds. 
 
aBtn 
In de ABTN is in de loop van 2007 het premie, indexatie en beleggingsbeleid opgenomen na (positief) advies van de Deelnemersraad. 

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 (leden van de) Deelnemersraad. Het Bestuur heeft een reglement Verantwoordingsorgaan waarin het besluit is verwoord voor advies voorgelegd aan de Deel
nemersraad. De Deelnemersraad heeft hierop een reactie gegeven. Het Bestuur verwacht kort na de zomer 2008 het Verantwoordingsorgaan te hebben ingesteld. 

Intern toezicht (Visitatiecommissie)
Het Bestuur heeft in overleg met de Deelnemersraad besloten om het intern toezicht vorm te geven door het instellen van een visitatiecommissie. De visitatiecommissie 
zal in het najaar van 2008 een eerste visitatie doen om zich een beeld te vormen van het Pensioenfonds.

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). In het najaar van 2008 wordt door 
een onafhankelijke partij getoetst of het Bestuur voldoet aan de eindtermen uit het plan van aanpak. Omdat het Bestuur in een relatief korte tijd voor de helft is gewijzigd 
wordt in 2008 wat meer aandacht gegeven aan het deskundigheidsplan.

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 om met 
deze risico’s om te gaan en tot slot een ‘assessment tool’ die zorgdraagt voor een adequate naleving. Hieronder is boven de tijdbalk (op hoofdlijnen) het stappenplan RMF 
schematisch weergegeven en onder de tijdbalk, het ontwerp (opzet), de bouw (bestaan) en de ‘borging’ (werking). 

Proces 
Decomposite

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 instru

ment

Vastleggen van 
de processen en 
processtappen. 

Inventarisatie van  
risico’s (vanuit 

operatie)

Selectie kern 
risico’s

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)

april 07 eind o8
1-1-2008
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In 2007 zijn alle zogenoemde kernrisico’s en daarbij behorende maatregelen opgenomen in het RMF. Het Pensioenfonds rondt in 2008 (zomer) het RMFproject af met de 
‘borgingcyclus’. Hiervoor worden werkinstructies opgesteld en uitgevoerd volgens de in het RMF opgenomen frequentie. Vervolgens worden de resultaten in een testver
slag opgenomen en ondertekend. Eventuele omissies of bijzonderheden worden (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 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. Jaarlijks, aan het eind van het jaar, beoor
deelt 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 2007

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

wijzigingen binnen de dr
In de loop van het jaar heeft de DR een aantal wisselingen gekend. In mei 2007 zijn Jan Landman en Eric Timmermans opgestapt en opgevolgd door Cees de Weijer en 
Sef Hermans. In oktober vertrok Ronald Kamphuis. Hij is opgevolgd door Bart Strörmann. 
Omdat Hans van der Horst per januari 2008 in het Bestuur is voorgedragen, zal zijn plek als vertegenwoordiger van de gepensioneerden door Ger Hof worden ingenomen. 
De rol van voorzitter wordt door Klaas Meijer overgenomen. 
Jan, Eric, Hans en Ronald worden bedankt voor hun bijdrage aan de DR.

activiteiten deelnemersraad
Vanwege de nieuwe wetgeving is de DR dit jaar zeer actief geweest.
Er zijn vier adviezen uitgebracht en daarnaast is het huishoudelijk reglement aangepast. Het DRbeleidsdocument is besproken en nog in behandeling. Verder is er inten
sief contact geweest met het Bestuur met betrekking tot het jaarverslag 2006.

De volgende adviezen zijn uitgebracht:
• Aanpassing van de reglementen: 
het belangrijkste advies betreft het informeren van de deelnemers met betrekking tot de wijzigingen in de pensioenregeling en de daaruit voortkomende reguliere infor
matieverstrekking. Daarnaast heeft de DR verzocht om verbeteringen in de nieuwe regeling tijdig en duidelijk aan te geven. 
• Indexatie 2006: 
De DR heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de volledige indexatie. Wel heeft de DR naderhand gewezen op het feit dat de periodes waarover de indexa
tie zich uitstrekt aaneensluitend moeten zijn.
• Samenhangend premie-, indexatie-, belegging- en financieringsbeleid:
Hieromtrent heeft er heel veel communicatie met het Bestuur plaatsgevonden. De hoofdpunten van het definitieve advies zijn: de DR heeft waardering voor de benadering 
die het Bestuur heeft gekozen en brengt hierover een positief advies uit. Wel adviseert de DR het Bestuur de deelnemers te informeren omtrent de opbouw van de premie, 
welk deel nodig is voor de nominale inkoop van het pensioen, welk deel voor de waardevastheid is en welk deel nodig is om het Pensioenfonds gezond te houden.
Leg in geval van geen of onvolledige indexatie per (gewezen) deelnemer vast dat geen (volledige) indexatie heeft plaatsgevonden. Beoordeel per jaar of herstelindexatie 
mogelijk is. Indien mogelijk voer dan, beginnende bij het “oudste” jaar waarin geen volledige indexatie heeft plaats gevonden, herstelindexatie uit voor de pensioengerech
tigden en de (gewezen) deelnemers die het betreft. 
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De DR mist in het beleggingsbeleid enige overweging ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. Mocht dit zo zijn dan adviseert de DR het Bestuur zich hier
over te beraden en richtlijnen te geven. De DR maakt zich zorgen omtrent de preferentie van de Onderneming voor een Defined Contribution (DC)systeem (Beschikbare 
Premieregeling) in tegenstelling tot het huidige Defined Benefit (DB)systeem (voor de middelloonregeling). De DR vraagt het Bestuur de kosten van alternatieven uit te 
zoeken en welke problemen daardoor zouden kunnen worden opgelost. De DR heeft ook de OR als onderhandelingspartner bij het inkomensoverleg gewezen op de conse
quenties van een overgang van DB naar DCsysteem.
• Uitvoeringsovereenkomst:
De DR brengt hieromtrent een positief advies uit met de volgende opmerkingen:
De DR neemt aan dat de huidige afspraken met betrekking tot collectieve transfer van deelnemers naar het Pensioenfonds worden gecontinueerd, terugstorting naar de 
onderneming in beginsel niet mogelijk mag zijn of bij uitzonderlijk hoge dekkingsgraad.

Benoemingen
René van Duuren verliet de onderneming en dus het Bestuur. In zijn plaats werd Piet Hein de Sonnaville benoemd als vertegenwoordiger namens de werknemers in het 
Bestuur. Henk de Monyé heeft het Bestuur per 1 januari 2008 verlaten. In zijn plaats is Hans van der Horst benoemd als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het 
Bestuur.

contact met het Bestuur
De DR heeft dit jaar intensief contact onderhouden met de directeur van het Pensioenbureau. Er is tweemaal vergaderd met het Bestuur en enkele keren met overige advi
seurs van het Bestuur. De DR is tevreden omtrent de relatie met het Bestuur en de adviseurs van het Bestuur.

contact met de ondernemingsraad (or)
Er is beperkt contact geweest met de OR, maar de OR is wel geïnformeerd omtrent mogelijke wijzigingen en de gevolgen van een overgang van een DB naar een DC
systeem voor het middelloondeel van het pensioen. 

communicatie met de achterban
Deelnemers van het Pensioenfonds hebben de Leden van de DR regelmatig benaderd met vragen en opmerkingen.
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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 per 1 januari 2008 gewijzigd. René van Duuren is vervangen door Piet Hein de Sonnaville, Willem Groven is vervangen door Henny 
Hendriks en Henk de Monye door Hans van der Horst. 

Namens de werkgever:  Ton Meijs, voorzitter
    Johan Vermeule, plaatsvervangend voorzitter
    Henny Hendriks

Namens de werknemers:  Ad Alfrink, secretaris
    Piet Hein de Sonnaville, plv secretaris
    Hans van der Horst

Beleggingscommissie
Er is een wijziging in de Beleggingscommissie geweest 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
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deelnemersraad
De Deelnemersraad bestaat per 1 januari 2008 uit:  Klaas Meijer (voorzitter)
        Hans Scheepers (secretaris)
        Bart Strörmann 
        Sef Hermans
        Peter Aarnoudse
        Christiaan Boere
        Cees de Weijer
        Wim Eweg
        Ger Hof

Pensioenbureau
Bij het Pensioenbureau is Lennert Terwel vertrokken en is Henk van der Meij aangenomen als pensioendeskundige.  
Het Pensioenbureau bestaat per 1 januari 2008 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
PVF/Achmea NV (nu Syntrus)



jaarverslag 2007 stichting pensioenfonds atos origin utrecht 3 1

Vermogensbeheer 
BlackRock
RMF Investment, 
Grantham, Mayo Van Otterloo (GMO)
Barclays Global Investors (BGI)
Gottex

(tot 1 april 2007)
Russell Investment Group, 
Kempen Capital Management n.v. 
Capital International ltd

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. 
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jaarrekenIng

Balans Per 31 deceMBer 2007 na bestemming saldo van baten en lasten (in duizenden euro’s)

actIVa
   
  2007 2006   

1. Beleggingen voor risico pensioenfonds   
Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen  10.797 58.884   
Zakelijke waarden  293.389 384.357 
Vastrentende waarden  387.418 338.931 
Derivaten  6.204 11.023
Overige beleggingen  197.057 56.440 
  
  894.865 849.635

2. Beleggingen voor rekening en risico deelnemers  223.814 205.495  
    
3. Vorderingen en overlopende activa   
Vorderingen waardeoverdrachten   264
Premievorderingen werkgever  102 239 
Overige vorderingen werkgever  188 
Overige vorderingen  1 
  
  291 503

4. Liquide middelen  7.895 3.727  

Totaal activa  1.126.865 1.059.360 

   



jaarverslag 2007 stichting pensioenfonds atos origin utrecht 3 6

PassIVa
  2007 2006   
 
5. Eigen vermogen   
Reserves  155.123 152.061 
  
6. Technische voorzieningen voor pensioenfonds   
Voorziening pensioenverplichtingen  694.391 666.806 
Voorziening aanpassing overlevingstafels   28.914 

  694.391 695.720  

7. Voorziening voor rekening en risico deelnemers  223.814 205.495 

8. Overige voorzieningen 
Voorziening personeelsbeloningen  39 62   

9. Langlopende schulden
Escrow rekening INGhiaat (compensatie voor exING medewerkers wat   2.039  
verdeeld over de resterende diensttijd maandelijks in de BP regeling wordt gestort)  
     
10. Overige schulden en overlopende passiva   
Derivaten*  44.263 
Verzekeringsmaatschappijen   865 
Belastingen en sociale lasten  1.280 613 
Waardeoverdrachten  3.391 1.682 
Overige schulden  2.525 2.862
  
  51.459 6.022 
  
Totaal passiva  1.126.865 1.059.360

* Als gevolg van RJ 610 zijn de derivaten gesplitst ten opzichte van vorig jaar: toen zijn deze gesaldeerd onder de activa   
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staat Van Baten en lasten oVer 2007 ( In duIzenden euro’s)

ref    2007 2006  

11. Premiebijdragen van werkgever en werknemers                48.632          47.399
12. Premiebijdragen risico deelnemers                   20.150          18.173
13. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds                   30.191          67.404
14. Beleggingsresultaten risico deelnemers                10.482          12.187
15. Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds     
15.1 Voorziening pensioenverplichtingen     

Pensioenopbouw   36.924    
Indexering en overige toeslagen   8.666    
Rentetoevoeging    31.498    
Pensioenuitvoeringskosten         300    
Pensioenuitkeringen  14.825    
Saldo overdrachten van rechten     8.066    
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij pensionering    5.390    
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag   4.622    
Sterfte    3.706    
Arbeidsongeschiktheid    2.401    
Wijziging marktrente  81.432    
Overige wijzigingen         153

                 23.783          22.923
15.2 Voorziening aanpassing overlevingstafel       28.914
16. Mutatie voorziening voor risico deelnemers           18.319          26.396
17. Herverzekeringen                   1.183          857
18. Pensioenuitkeringen                14.884         12.494
19. Saldo waardeoverdrachten voor risico pensioenfonds                    7.665         1.655
20. Saldo waardeoverdrachten voor risico deelnemers                    2.327                   
21. Pensioen en uitvoeringskosten                    2.723        2.867
22. Overige baten en lasten     239   
      

saldo baten en lasten                         25.516 49.057
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Bestemming saldo
Mutatie reserve algemene risico’s                1.189             2.592
Mutatie beleggingsreserves     79.472           12.457
Mutatie overige reserves               106.177           34.008 
       
                  25.516 49.057
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kasstrooMoVerzIcht (In duIzenden euro’s)

  2007 2006
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten  
Verkopen en aflossingen beleggingen  1.095.229 6.295.182
Aankopen en verstrekkingen beleggingen  1.146.554  6.347.240
Beleggingsopbrengsten   19.709 79.591 
Waardemutaties  47.783  60.127 
Overige mutaties   15.744  13.820  

  - 38.995 - 46.414 

Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten
Bijdragen van werkgever en werknemers  68.782 65.572   
Pensioenuitkeringen  14.884 12.494 
Saldo waardeoverdrachten   9.992 1.655   
Pensioen en uitvoeringskosten   2.723  2.867   
Herverzekeringen   1.183  857   
Overige baten en lasten   239 
Mutatie vorderingen en overlopende activa  212  205
Mutatie langlopende schulden en overige voorzieningen  2.016 
Mutatie overige schulden en overlopende passiva  1.174 2.011

  43.163 49.505

Mutatie liquide middelen  4.168 3.091

Saldo liquide middelen 1 januari  3.727 636

Saldo liquide middelen 31 december  7.895 3.727
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actuarIële en BedrIjfstechnIsche analyse (In duIzenden euro’s)

 
 2007 2006
  
Resultaat op interest  
Beleggingsopbrengsten  30.191 67.404 
Actuarieel benodigde rekenrente   31.498 25.045  
Omrekening naar lagere marktrente 81.432 29.349  

 19.743 71.708   

Resultaat op kosten  
Beschikbaar voor ex en incasso 300 254 
Pensioen en uitvoeringskosten  2.723   2.867  

   2.423   2.613  
  
Resultaat op premie  
Reguliere premie 48.632 47.399 
Premies herverzekering  1.183   857  
Aanspraken actieven en premievrijen  36.924   35.468  

 10.525 11.074  
  
Overige resultaten  2.329   31.112  

 25.516 49.057 
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De overige resultaten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 2007 2006

Toeslag (indexatie)  8.666   9.145  
Sterfte 4.140 3.458  
Arbeidsongeschiktheid 2.282 4.908 
Uitkeringen  59 235 
Waardeoverdrachten 402 154  
Voorziening aanpassing overlevingstafel    28.914 
Mutaties/correcties  428   1.808  
  
  2.329   31.112    
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toelIchtIng Behorende BIj de jaarrekenIng

stelselwIjzIgIng

Met de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007 worden de beleggingen en de pensioenverplichtingen gewaardeerd tegen actuele waarde. De waardering vindt 
plaats met inachtneming van de uitgangspunten van het financieel toetsingskader (FTK). Dit betekent onder meer andere overlevingstafels (met sterftetrend) en het ge
bruik van de marktrente (variabel) in plaats van een vaste rekenrente. Daarnaast is een IBNRvoorziening voor het risico van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
en arbeidsongeschiktheidpensioen toegevoegd. Deze wijzigingen zijn van materiële aard en kwalificeren zich als een stelselwijziging.
 
Het Pensioenfonds heeft besloten om al met ingang van boekjaar 2007 de nieuwe richtlijn jaarverslaggeving 610 voor de verslaggeving van pensioenfondsen toe te passen. 
Het Pensioenfonds maakt gebruik van de mogelijkheid om in plaats van het opnemen van vergelijkende cijfers voor de balans en de staat van baten en lasten te volstaan 
met een toelichting op de voornaamste componenten van het cumulatieve effect dat als rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen te verwerken per 1 januari 2007. Het 
cumulatieve effect van de stelselwijziging kan als volgt worden gespecificeerd:
 
 
Overgang naar FTK 49.087
Opname IBNRvoorziening arbeidsongeschiktheidsrisico   2.281
 
 
Effect op voorziening pensioenverplichtingen  51.368
Vrijval voorziening aanpassing overlevingstafels              28.914
 
Totaal 22.454

Tevens heeft door het toepassen van de nieuwe richtlijnen jaarverslaggeving 610 een herrubricering plaatsgevonden. Lopende interest, liquide middelen met betrekking 
tot de beleggingsrekening en beleggingsdebiteuren zijn verantwoord onder de beleggingen.
Verder worden de posten die betrekking hebben op risico deelnemers afzonderlijk gepresenteerd.
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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 het mogelijk en algemeen aanvaard om de 
actuele waarde binnen een  bandbreedte van schattingen vast te stellen. Voor sommige financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en schulden, geldt dat de 
boekwaarde de actuele waarde benadert als gevolg van het kortetermijnkarakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de financiële ver
plichtingen 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 instrumenten, 
zoals bijvoorbeeld derivaten zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde 
van vergelijkbare instrumenten. 

Vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Voor zover het koersrisico is afgedekt, vindt 
waardering plaats tegen de overeengekomen termijnkoersen. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen onder de 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:
 31122007 31122006
US dollar 0,68397 0,75835
Britse pond 1,36156 1,48423
Zwitserse frank 0,60414 0,62125
Deense kroon 0,13411 0,13415
Japanse yen 0,00612 0,00636
Australische dollar 0,60055 0,59773
Canadese dollar 0,69300 0,65168
Hong Kong dollar 0,08772 0,09751
Noorse kroon 0,12596 0,12180
Zweedse kroon 0,10583 0,11082

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 actuele waarde.

Vastrentende waarden
Obligaties en andere vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen actuele waarde.
 
derivaten
Derivaten (interest rate swaps en valutatermijncontracten) zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. Dit is de waarde waarvoor het contract ultimo jaar kan worden 
 afgewikkeld. De waarde wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen.

overige beleggingen
De overige beleggingen, hoofdzakelijk beleggingen in Fund of Hedgefunds (FoHF), MultiStrategy beleggingsfondsen en liquide middelen, worden gewaardeerd tegen 
 actuele waarde.
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Beleggingen voor rekening en risico deelnemers (beschikbare premie)
Beleggingen voor rekening en risico deelnemers zijn middelen die aangehouden worden op rekeningen ten behoeve van deelnemers die zelf het beleggingsrisico 
dragen in het kader van de beschikbare premieregeling. De beleggingen voor rekening en risico deelnemers zijn gewaardeerd tegen actuele waarde.

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

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 20052050 met leeftijdsterugstellingen van 1 jaar voor zowel mannen als vrouwen en starttafel   
 20052010.
• De rekenrente wordt bepaald conform de rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB. 
• Elke (gewezen) deelnemer die de pensioendatum nog niet heeft bereikt, wordt per berekeningsdatum als gehuwd beschouwd. Vanaf de pensioendatum worden de   
 berekeningen afgestemd op de feitelijke burgerlijke staat.
• De man wordt verondersteld drie jaar ouder te zijn dan zijn vrouw.
• De voorziening voor het wezenpensioen bedraagt 5% van de voorziening voor het weduwe/weduwnaarspensioen, behorend bij nietingegaan ouderdomspensioen.
• De contante waarde van de vrijgestelde pensioenopbouw is voor 100% opgenomen in de VPV.
• Het gehanteerde opslagpercentage voor toekomstige kosten bedraagt 2%, voor de exKPMGregeling 1%.
• De leeftijden worden in halve jaren nauwkeurig bepaald, aannemend dat de geboortedag de eerste juli van het geboortejaar is.
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Voorziening aanpassing overlevingstafels
Tot en met boekjaar 2006 werd een voorziening opgebouwd voor de overgang naar meer recente overlevingstafels. Door het toepassen van de AG Prognosetafel 20052050 
met ingang van boekjaar 2007 is deze voorziening vrijgevallen.

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

Voorziening personeelsbeloningen medewerkers Pensioenfonds
De voorziening personeelsbeloning bestaat grotendeels uit een voorziening pensioenen gebaseerd op richtlijn 271. Stichting Pensioenfonds Atos Origin heeft ervoor geko
zen de berekening van deze voorziening te baseren op IAS19, conform de systematiek bij de werkgever. Stichting Pensioenfonds Atos Origin kent voor haar medewerkers 
ten dele een toegezegdpensioenregeling. De in de balans opgenomen pensioenvoorziening als onderdeel van de voorziening personeelsbeloning is de contante waarde 
van de pensioenaanspraken uit hoofde van de toegezegdpensioenregeling onder aftrek van de reële waarde van de fondsbeleggingen. Hiermee worden verrekend de niet 
verwerkte actuariële winsten en verliezen en nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd.

Jaarlijks wordt de pensioenvoorziening berekend door onafhankelijke actuarissen met gebruik van de actuariële methode die bekend staat als de ‘Projected Unit Credit’
methode.
De contante waarde van de pensioenverplichting wordt berekend door het contant maken van de geschatte toekomstige kasstromen. Hierbij wordt uitgegaan van rente
tarieven die gelden voor hogekwaliteitondernemingsobligaties die een looptijd hebben die ongeveer gelijk is aan de looptijd van de gerelateerde pensioenverplichting.
Actuariële winsten en verliezen die het gevolg zijn van wijzigingen in actuariële veronderstellingen die uitkomen boven 10% van de hoogte van de pensioenaanspraken en 
de reële waarde van de beleggingen van het Pensioenfonds per het begin van het boekjaar, worden ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht gedu
rende de verwachte gemiddelde toekomstige dienstjaren van de desbetreffende werknemers.

De nog niet verwerkte pensioenkosten van de verstreken diensttijd worden direct verwerkt in de staat van baten en lasten tenzij de wijzigingen in de pensioenregeling 
afhankelijk zijn van het in dienst blijven voor een bepaalde periode (de wachtperiode). In dit geval worden de lasten over verstreken diensttijd lineair verwerkt over de 
wachtperiode.
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grondslagen Voor BePalIng Van het resultaat

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

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

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten wordt verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardewijzigingen en valutaresultaten.

Het rendement beleggingen voor rekening en risico deelnemers betreft alle directe en indirecte opbrengsten van beleggingen voor rekening en risico deelnemers, 
 inclusief gerealiseerde en ongerealiseerde waardewijzigingen en valutaresultaten.

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

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

saldo waardeoverdrachten
De post saldo waardeoverdrachten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel overgedragen pensioenverplichtingen. De overgedragen en 
 over genomen 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 
t oegerekend 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.
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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 2007 ( In duIzenden euro’s)

1.  BeleggIngen  
         

 Participaties  Aandelen   Vastrentende   Derivaten  Overige  Totaal 
 in vastgoed   waarden   beleggingen   
 beleggings      
 instellingen 
 
Stand 1 januari 2006 48.758 348.487 328.358  162 24.585 750.026
Aankopen/verstrekkingen 140 27.925 748.574 5.528.377 19.350 6.324.366
Verkopen/aflossingen   12.204    24.996  710.943 5.538.374   6.286.517
Overige mutaties   251 3.520 10.049 13.820
Herwaardering 22.190 32.941    27.309 17.662 2.456 47.940
    
Stand 31 december 2006 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

*Het saldo van de derivaten ad  38.059 is verantwoord onder de beleggingen voor risico Pensioenfonds voor een bedrag van 6.204 en onder de verplichtingen voor een bedrag van 44.263 

(bedoeld voor afdekking van het renterisico).
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Participaties in vastgoedbeleggingsinstellingen
 
 31122007 31122006
      
Beursgenoteerd 10.797 207
Nietbeursgenoteerd  58.677
  
Totaal 10.797 58.884
 

aandelen
 
De aandelen kunnen als volgt worden gesplitst:
 31122007 31122006
      
Beursgenoteerd 250.226 224.423
Nietbeursgenoteerd 43.163 159.934
      
Totaal 293.389 384.357
 
Specificatie aandelenportefeuille naar bedrijfstak
 31122007 In % 31122006 In %
Nijverheid en industrie 3.910 1 8.963 2
Handel 8.953 3 17.286 4
Telecombedrijven 1.154  11.712 3
Nutsbedrijven 3.584 1 6.860 2
Utilities 4.785 2 2.190 1
Grondstoffen 3.141 1 5.625 1
Financiële instellingen 22.490 8 54.503 14
Beleggingsinstellingen 227.036 78 273.660 72
Diversen 18.336 6 3.558 1
         
Totaal 293.389 100 384.357 100
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Specificatie aandelenportefeuille naar regio 
 31122007 In % 31122006 In %
Europa 179.325 60 180.138 47
USA 107.147 37 96.565 25
Pacific, exclusief Japan 1.878 1 55.377 14
Japan 5.039 2 52.277 14
     
Totaal 293.389 100 384.357 100
 
 Ultimo 2007 waren geen aandelen uitgeleend. Ultimo 2006 was in totaal  voor € 1,3 miljoen aan effecten uitgeleend en was het juridisch eigendom hiervan overgedragen 
aan derden.
 
Vastrentende waarden

obligaties

De obligaties kunnen als volgt worden gesplitst:

Specificatie obligatieportefeuille naar bedrijfstak 31122007 In % 31122006 In %
Nationale overheid 209.696 57 268.806 81
Overige obligaties 86.288 23 51.681 16
Banken 54.431 15 5.757 2
Overige financiële instellingen 8.895 2 784 
Obligatiebeleggingsfondsen 8.787 2 31 
Industrie 3.896 1  
Publiekrechtelijke lichamen in buitenland 1.435  4.114 1
Nutsbedrijven 1.204   
Telecommunicatie bedrijven 283   
 
 374.915 100 331.173 100
Lopende interest 12.503  7.758 
     
 387.418  338.931 
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Specificatie obligatieportefeuille naar regio 31122007 In % 31122006 In %
     
eurolanden
     
België 14.333 4 15.512 5
Frankrijk 58.399 16 59.928 18
Nederland 26.913 7 24.182 7
Ierland 3.415 1 31 
Duitsland 63.152 17 102.741 31
Italië 22.026 6 22.843 7
Portugal   17.972 5
Oostenrijk 2.002 1   
Spanje 17.868 5 19.602 6
Luxemburg 12.581 3  
     
 220.689 60 262.811 79
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niet eurolanden     

Argentinië 465   
Australië 2.577 1  
Canada 1.553   
Denemarken 6.903 2 5.757 2
Engeland 19.477 5 946 
Japan 12.788 3 9.190 3
Jersey 23.327 6  
Nederlandse Antillen 3.683 1  
Noorwegen 3.464 1  
Polen 3.522 1  
Russische federatie 507   
Tsjechië 3.121 1  
Verenigde Staten 68.900 18 52.469 16
Zuid Afrika 3.024 1  
Zwitserland 915   
     
 154.226 40 68.362 21
     

Subtotaal  374.915 100 331.173 100
Lopende interest 12.503  7.758 
     
     
Totaal 387.418 100 338.931 100
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derivaten
 
 31122007 31122006
Valutaderivaten 1.722 1.840
Rentederivaten  39.781 9.183
   
  38.059 11.023
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2007:

Type contract Verwerkt Verwerkt
 onder beleggingen onder schulden
Valutaderivaten 31-12-2007 31-12-2007

EUR/AUD 170 15
EUR/GBP 656 632
EUR/USD 1.912 512
USD/GBP 121 
USD/JPy 121 
Overig 373 472
  
 3.353 1.631
 
 Per 1 april 2007 vindt er geen strategische afdekking van de drie belangrijkste valuta’s (Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse yen) meer plaats, maar is ‘valuta 
beleggen’ onderdeel geworden van het risicobudget van de vermogensbeheerder(s). 
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Type contract Verwerkt Verwerkt
 onder beleggingen onder schulden
Rentederivaten 31-12-2007 31-12-2007

Australië  140
Eurolanden 1.405 42.113
Tsjechië 66 
GrootBrittannië 163 
Japan  43
NieuwZeeland 207 329
Zweden 52 
Verenigde Staten 764 
ZuidAfrika 158 
Overig 36 7
  
 2.851 42.632
 
Totaal 6.204 44.263
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overige beleggingen
 31122007 31122006   
Gottex (Asset Based Investment Fund en een Market Neutral Plus Fund)  74.170  
RMF (Four Seasons,  een Fund of HedgeFunds)  81.890  46.150
BGI (Global Ascent Ltd, een MultiStrategy Fund)  13.899  
   
Hedgefunds  169.959  46.150
Liquide middelen  24.424  21.874
Beleggingsdebiteuren  3.810  3.656
Beleggingscrediteuren   1.136  15.240
   
  197.057  56.440
 

Specificatie beleggingsdebiteuren 31122007 31122006
   
Nog af te wikkelen transacties  3.601  1.206
Dividend  113  59
Te vorderen dividendbelasting  96  95
Overige    2.296
   
  3.810  3.656
 

Specificatie beleggingscrediteuren  31122007 31122006
   
Nog af te wikkelen transacties   1.136  1.215
Overige    14.025
   
    1.136  15.240
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2.  BeleggIngen Voor rIsIco deelneMers

 
 2007 2006
Stand 1 januari 205.495 179.099
Inleg en stortingen 21.695 22.874
Uitkeringen en onttrekkingen  13.857  8.665
Beleggingsresultaten deelnemers 10.481 12.187
   
Stand 31 december 223.814 205.495

 
Specificatie beleggingen risico deelnemers 31122007 31122006
Aandelenfonds 89.082 90.326
Obligatiefonds 96.770 91.076
Liquiditeitenfonds 37.962 24.093
   
 223.814 205.495

3.  VorderIngen en oVerloPende actIVa

 
 31122007 31122006   
Vordering op sponsor(s) inzake premie 102 239
Overige vorderingen op sponsor(s) 188 
Waardeoverdrachten  264
Overige vorderingen 1  
    
 291 503

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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4.  lIquIde MIddelen

 
 Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn en niet het 
karakter van beleggingen hebben. In banken in rekeningcourant is de Escrow rekening INGhiaat opgenomen voor een bedrag van € 2.039 (mln). De Escrow rekening 
INGhiaat staat niet ter vrije beschikking. 
 
 31122007 31122006
   
Kortlopende deposito’s 1.200 2.800
Banken in rekeningcourant 6.695 927
   
 7.895 3.727
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5.  reserVes

 Beleggings Reserve Overige reserve Totaal
 reserves algemene risico’s     
  
Stand 1 januari 2006 150.341 32.194  79.531 103.004
Uit bestemming saldo boekjaar 12.457 2.592 34.008 49.057
       
  
Stand 31 december 2006 162.798 34.786  45.523 152.061
Cumulatief effect stelselwijziging  1.123  23.577  22.454
       
  
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
 

solvabiliteit
 
 31122007  31122006
   
Minimaal vereist eigen vermogen 34.720  34.786
Vereist eigen vermogen 118.046  197.584
 

De vermogenspositie van het Pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als toereikende solvabiliteit. Voor de berekening van het vereist eigen vermogen wordt gebruik 
gemaakt van een intern model.
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6.  technIsche VoorzIenIngen

 
  Pensioen Aanpassing Totaal
 verplichtingen overlevingstafels     

Stand 1 januari 2006 643.883  643.883
Mutatie technische voorzieningen 22.923 28.914 51.837
       
Stand 31 december 2006 666.806 28.914 695.720
Cumulatief effect stelselwijziging 51.368  28.914  22.454
      
Stand 1 januari 2007 718.174  718.174
Mutatie technische voorzieningen  23.783  23.783
       
Stand 31 december 2007 694.391  694.391
 
 
De voorziening voor pensioenverplichtingen is naar categorie van deelnemers als volgt samengesteld:
 31122007 31122006
   
Deelnemers 313.263 328.031
Gewezen deelnemers 217.162 192.667
Pensioentrekkenden 163.966 146.108
   
 694.391 666.806

Er is geen sprake van een financieringsachterstand.
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7.  VoorzIenIng Voor rIsIco deelneMers

Stand 1 januari 2006 179.099
Mutatie boekjaar 26.396
     
Stand 31 december 2006 205.495
Mutatie boekjaar 18.319
     
Stand 31 december 2007 223.814

8.  VoorzIenIng PersoneelsBelonIngen

De voorziening personeelsbeloningen bestaat uit de pensioenvoorziening voor medewerkers in dienst van Stichting Pensioenfonds Atos Origin. 

9.  langloPende schulden

 31122007 31122006
Escrow rekening  INGhiaat  2.039 

10.  oVerIge schulden 

 31122007 31122006
Te verrekenen FVPkoopsommen 419 618
Vermogensbeheerder 1.291 1.471
Uitkeringen 39 44
Adviseurskosten 45 
Administratiekosten  595 
Overige schulden 136 729
  
 2.525 2.862
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 toezichthouder worden opgelegd. Indien de solvabiliteit van het Pensioenfonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het 
 Pensioenfonds de premie voor de onderneming en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele indexatie van opgebouw
de 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: (2007) %
Dekkingsgraad per 1 januari 121,9
Mutatie als gevolg van invoering FTK / 3,5
Opname IBNRvoorziening arbeidsongeschiktheidsrisico / 0,4
Premie en kostenresultaat 0,4
Beleggingsresultaat / 8,6
Indexatie of korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten / 1,3
Resultaat op actuariële grondslagen (sterfte en arbeidsongeschiktheid) 0,8
Wijziging marktrente 12,9
Wijziging actuariële grondslagen 
Overige 0,1

Dekkingsgraad per 31 december 122,3

Het surplus op FTK-grondslagen is als volgt: 31-12-2007
Technische voorzieningen volgens jaarrekening 694.391
Aanpassingen 
Voorziening pensioenverplichtingen (FTKwaardering) 694.391
 
Vereist eigen vermogen (art.132 Pensioenwet) 812.437
Aanwezig vermogen (Totaal activa – schulden = pensioenvermogen) 849.514

Surplus 37.077
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Het Pensioenfonds heeft ter afdekking van risico’s bepaalde derivatencontracten afgesloten. Bij de berekening van de buffers past het Pensioenfonds een intern model toe.
Het beleggingsbeleid heeft in strategische zin een tracking error van 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 2007 was de feitelijke tracking error 6,04% en dus lager dan de toegestane tracking error.

BeleId en rIsIcoBeheer

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

risicobeheer
De Pensioenwet treft in feite maatregelen om voornoemd risico te beperken. Het Pensioenfonds loopt vervolgens het risico dat de solvabiliteit als onvoldoende wordt 
 beschouwd door de toezichthouder, wat weer tot andere risico’s leidt, bijvoorbeeld een premieverhoging en/of een (tijdelijke) verlaging van de kans op toeslag.  
Het Pensioenfonds heeft op basis van een ALMstudie een beleidskader ontworpen gebaseerd op de doelstellingen van het Pensioenfonds. Het beleidskader geeft ook de 
maat regelen 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.
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 
Controlportefeuille (RCportefeuille). Door de opzet en inrichting van de RCportefeuille 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 Returnportefeuille, heeft als doel waarde toe te voegen aan de totale portefeuille.

rc portefeuille
Een risico binnen de RCportefeuille is dat de pensioenverplichting zich anders ontwikkelt dan de RCportefeuille. 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 verplichtin
gen gevolgd aan de hand van verschillende rapportages (een maandelijkse update 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)
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return Portefeuille
De Returnportefeuille heeft als doel een extra rendement te realiseren ten opzichte van de RCportefeuille. 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 risico
budget. De Returnportefeuille heeft een totaal verwacht rendement boven de RCportefeuille met een bepaalde Tracking Error. Om het risico van (te) hoge correlaties 
tussen de verschillende portefeuilles van de vermogensbeheerders te voorkomen is de Returnportefeuille (a) opgedeeld in een zogenoemde High Volatilityportefeuille en 
een  Medium Volatilityportefeuille. Elk met een eigen rendement en Tracking Error en (b) verspreid over meer dan één vermogensbeheerder
Over de hele beleggingsportefeuille worden de volgende marktrisico’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 hier
voor).

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 voort
vloeiende risicobudget.

Valutabeleid voor de beschikbare premieregeling
Het beleid van het Pensioenfonds voor de beschikbare premieregeling is de risico’s voor de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en het Britse pond volledig te dekken door 
het afsluiten van valutatermijncontracten. De actuele waarde van valutatermijncontracten is opgenomen onder de derivaten. Het resultaat van de valutatermijncontracten 
wordt verwerkt onder indirecte beleggingsopbrengsten.
 
De beleggingen in vreemde valuta kunnen per categorie als volgt worden gespecificeerd:
 31122007 31122006
Vastgoedbeleggingen 10.797 
Aandelen 199.720 220.173
Vastrentende waarden 134.462 67.579
Derivaten 3.398 851

 348.377 288.603
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De valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:
  2007  2006

 Positie voor Valuta Nettopositie Nettopositie
 afdekking derivaten na afdekking  na afdekking
 
AUD 4.282  2.603 1.679  550
CAD 1.877  1.999  122  6
CHF 4.357 2.825 7.182 9.616
DKK 5.533  5.720  187  9
EUR 490.472 184.252 674.724 799.658
GBP 59.790  7.558 52.232  9.005
HKD 26  26 
JPy 17.783  15.846 1.937 9.115
NOK 401 1.484 1.885 6.910
SEK 448 1.623 2.071 7.219
USD 241.640  144.560 97.080 16.356
Overig 9.768   10.176  408 3.610

 836.377 1.722 838.099 842.844
Lopende interest 12.503  12.503 7.758

 848.880 1.722 850.602 850.602

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.
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rating 2007 2006
AAA 216.550 238.647
Aaa 54.007 15.306
Aa1 17.213 
AA+ 17.797 15.512
AA  40.815
AA 18.420 
A2 3.024 9.190
A1 3.319 
A+ 24.450 
A 2.419 
A 3.522 
BBB+ 2.650 
BBB 507 
BB+ 210 
BB 559 
B+ 1.203 
B 283 
geen rating 8.782 11.703
  
Totaal 374.915 331.173
 
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 RCportefeuille. 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 
v eranderingen in de rente weer. De duration van de totale beleggingsportefeuille vastrentende waarden (exclusief de geldmarktbeleggingen) inclusief de daarop betrek
king h ebbende derivaten is als volgt:
 2007 2006
 19 16
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De duration van de pensioenverplichtingen inclusief de daarop betrekking hebbende derivaten is als volgt:

 2007 2006
 19 19

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 2007 ongeveer 100% (2006: 85%) 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 RCportefeuille 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 2007  31 december 2006
 x € 1.000 % x € 1.000 %
Resterende looptijd < 1 jaar 58.572 15,1 45.263 13,3
Resterende looptijd 1 5 jaar 62.877 16,2 14.249 4,2
Resterende looptijd > 5 jaar 265.969 68,7 279.419 82,5
    
 387.418 100,0 338.931 100,0

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 
k ortere 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)
Onlangs zijn de nieuwe overlevingstafels GBM/V 20002005 verschenen. Deze tafels wijzen op een verdere toename van de levensverwachting. Tevens zijn verschenen 
de zogenaamde AG Prognosetafels 20052050. In deze tafels is de sterftetrend verdisconteerd. Door toepassing van deze prognosetafels is het langlevenrisico voor het 
P ensioenfonds sterk gereduceerd. Overige relevante actuariële risico’s zijn het overlijdens en het arbeidsongeschiktheidsrisico.
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overige niet-financiële risico’s

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

Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie tussen de verbonden partijen 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 (In duIzenden euro’s)

 
11.  PreMIeBIjdragen Van werkgeVer en werkneMers

 
 2007 2006
   
Premies werkgever 24.045 26.428
Premies werknemers 19.670 16.604
Premies NP (enkel werknemers) 4.547 4.367
FVPkoopsommen 370 
   
 48.632 47.399
 
De FVPkoopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra pensioenaanspraken.
 
De totale bijdrage van werkgever en werknemers bedraagt 20% (2006: 20%) van de pensioengrondslagsom. 
De verhouding werkgever en werknemersbijdragen is gewijzigd van 12:8 in 2006 naar 11:9 in 2007.
 
De kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:
 
 2007 2006
   
Kostendekkende premie 47.683 46.457
Feitelijke premie 48.262 47.399
 
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.
 
In 2007 mag, mits het Vereist Vermogen per 31 december 2006 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 € 44.392.
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De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord.
 
De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:
• Nominaal pensioeninkoop op marktwaarde:   37.748
• Kostenopslag:     2.423
• Solvabiliteitsopslag:     7.512  

• Totaal kostendekkende premie:   47.683

• (Verrekening solvabiliteitsopslag:   3.291)

• (Totaal kostendekkende premie na verrekening:   44.392)

 
12.  PreMIeBIjdragen rIsIco deelneMers

  
 2007 2006
   
Premies werkgever 11.061 9.556
Premies werknemers 9.089 8.617
   
 20.150 18.173 
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13.  BeleggIngsresultaten rIsIco PensIoenfonds

 Directe Indirecte Kosten   Totaal  Totaal
 beleggings beleggings vermogens    
 opbrengsten opbrengsten beheer
 2007 2007 2007 2007 2006
 
Vastgoed 546   1.361    815 22.190
Aandelen 12.975   3.720   9.255 35.899
Vastrentende waarden 14.497   30.293    15.796  13.328
Derivaten 622   34.587    33.965 
Overige beleggingen 1.268  11.697   12.965 24.475
Overige   88    1.747   1.835    1.832
         
 29.820   58.264  1.747  30.191 67.404

 
14.  BeleggIngsresultaten rIsIco deelneMers

 2007 2006
   
Koersresultaten 10.482 12.187
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15.1 MutatIe VoorzIenIng PensIoenVerPlIchtIngen

  2007  2006
    
Pensioenopbouw  36.924  35.468
Indexering en overige toeslagen  8.666  9.145
Rentetoevoeging   31.498  25.045
Pensioenuitkeringen  14.825  12.729
Pensioenuitvoeringskosten  300  254
Saldo overdrachten van rechten  8.066  2.345
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij pensionering  5.390  4.369
Pensioeninkoop uit beschikbare premieregeling bij ontslag  4.622  
Sterfte  3.706  3.458
Arbeidsongeschiktheid  2.401  4.908
Wijziging marktrente  81.432  29.349
Overige wijzigingen  153  1.939
    
  23.783  22.923

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 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 2007 bedroeg 1,3%.
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rentetoevoeging
De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 4,25% (2006 4%), zijnde de gemiddelde marktrente die volgt uit de rentetermijnstructuur per 1 januari 2007.

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 in 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 in 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 ontslag voor pensioeninkoop een kapitaal vrij, dat wordt aangewend voor inkoop van pensioen.
 
sterfte
Door overlijden valt het deel van de voorziening pensioenverplichtingen dat betrekking heeft op ouderdomspensioen vrij. Door overlijden gaan echter nabestaanden
pensioenen in waarvoor een toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen benodigd is.
Door overlijden is in 2007 minder benodigd dan vrijvalt uit de voorziening pensioenverplichtingen, waardoor per saldo de voorziening pensioenverplichtingen afneemt.
 
arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid wordt de toekomstige pensioenopbouw voortgezet. Daarnaast kan een arbeidsongeschiktheidspensioen toegekend worden.
De ontstane schade vanuit arbeidsongeschiktheid is minder dan verondersteld. Als gevolg hiervan is de voorziening pensioenverplichtingen afgenomen.
 
wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. 



jaarverslag 2007 stichting pensioenfonds atos origin utrecht 7 4

Het effect van de  verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente (stijging van 4,25% per 1 januari 2007 naar 4,86% per 
31 december 2007).

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 pensioenver
plichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 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 sekseneutrale vervroegings en uitstelfactoren.
• Door uitruil en omzetting van pensioensoorten (zoals bijvoorbeeld uitruil van nabestaandenpensioen in een hoger ouderdomspensioen) als gevolg van het hanteren van 
sekseneutrale vervroegings en uitstelfactoren.
• Correcties
De onder dit hoofd opgenomen toename van de voorziening pensioenverplichtingen komt met name door correcties die zijn geconstateerd in de overdracht van de 
 pensioenadministratie.
 
 
15.2 MutatIe VoorzIenIng aanPassIng oVerleVIngstafels

 2007 2006
   
Mutatie boekjaar   28.914
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16.  MutatIe VoorzIenIng Voor rIsIco deelneMers

 2007 2006
   
Mutatie boekjaar  18.319  26.396

17.  herVerzekerIngen

 
 2007 2006
   
Premies overlijdens en arbeidsongeschiktheidsrisico  1.183  857

Het Pensioenfonds heeft een risicoherverzekeringscontract met Zwitserleven voor de dekking van het risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid. Zwitserleven betaalt 
bij overlijden dan wel arbeidsongeschiktheid het verzekerde kapitaal uit.

18.  PensIoenuItkerIngen

 
 2007 2006
   
Ouderdomspensioen 11.967 9.622
Nabestaandenpensioen 1.838 1.594
Wezenpensioen 343 334
Arbeidsongeschiktheidspensioen 719 772
Overig 17 172
   
 14.884 12.494
 
 De hoogte van de toeslag van de uitkeringen zoals vastgesteld door het Bestuur bedraagt per 112007 1,3% (112006: 1,5%). 
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19.  saldo waardeoVerdrachten Voor rIsIco PensIoenfonds

 
 2007 2006
   
Overgenomen pensioenverplichtingen  2.113 5.776
Overgedragen pensioenverplichtingen   9.778  7.431
   
  7.665  1.655

Dit betreft de ontvangst van of betaling aan Pensioenfonds of pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige of nieuwe werkgever van de contante waarde van 
 premievrije pensioenaanspraken van deelnemers die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd.
De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra dienstjaren.

De toevoeging aan de technische voorziening uit hoofde van de overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt € 2.883. Het resultaat op de overgenomen pensioen
verplichtingen bedraagt in 2007 €  770. (2006: €  3).

De afname van de technische voorziening uit hoofde van de overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt € 10.949. Het resultaat op de overgedragen pensioen
verplichtingen bedraagt in 2007 € 1.171 (2006: € 157).

20.  saldo waardeoVerdrachten rIsIco deelneMers

 
 2007  
   
Overgenomen pensioenverplichtingen  973  
Overgedragen pensioenverplichtingen  3.300  
    
  2.327  
 
In 2006 is deze post niet apart gespecificeerd gepresenteerd.
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21.  PensIoen- en uItVoerIngskosten

 2007 2006
Salaris en administratiekosten:   
Eenmalige transitiekosten 688 
Reguliere kosten 1.393 2.332
    
 2.081 2.332
Controle en advieskosten 498 432
Overige kosten 144 103
    
 2.723 2.867
 
 Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat het Pensioenfonds in het afgelopen jaar geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd. 
 
 
22.  oVerIge Baten en lasten

 2007 2006
   
Correctie uitvoering Beleggingsprofiel Life Cycle (Oriflex BP)  321 
Aanpassing overig 82 
    
  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.
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oVerIge gegeVens

Vaststelling
Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos Origin heeft de jaarrekening 2007 vastgesteld in de vergadering van 5 juni 2008.

hoofdlijnen uitvoeringsovereenkomst met de werkgever
Naast de verplichte deelname en een adequate gegevensverstrekking zijn de belangrijkste afspraken in de financieringsovereenkomst 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% (4% regime) tot een dekkingsgraad van 110% (4% regime).

gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting.

accountantsverklaring
De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 79 

actuariële verklaring
De actuariële verklaring is opgenomen op pagina 80

25 juli 2008, Utrecht

Namen van alle statutaire bestuurders,
A.M.C. Meijs
R. van Duuren
A.L.J. Alfrink
H.F.W. de Monye
J.P. Vermeule
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accountantsVerklarIng
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actuarIele VerklarIng
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colofon

uItgaVe
Stichting Pensioenfonds Atos Origin
Papendorpseweg 93
Postbus 3188
3502 GD Utrecht
emailadres: 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.

tekst
Bestuur Stichting Pensioenfonds Atos Origin

fotografIe
Tom Croes, Schelluinen

VIsagIe
jacquelinearnold@houseoforange.nl

Modellen
Petra, Titus, Nikul, Sybren, Florian, Willem

eIndredactIe
P&B Communicatie, Beesd

ontwerP & tyPografIe
www.frederikdewal.nl
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Stichting Pensioenfonds Atos Origin Utrecht
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