43 Pensioennieuws
Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Atos
INHOUD:
1. Nieuw bestuur SPA
2. Verkiezingen VO
3. Even voorstellen...
4. Nieuws van de bestuurstafel
5. Spotlight
6. Bericht van het VO
7. Nieuws van de pensioensector

COLOFON
Pensioennieuws is de nieuwsbrief
van de Stichting Pensioenfonds Atos.
De nieuwsbrief is te downloaden van
de website
www.pensioenfondsatos.nl
Belangstellenden
kunnen
de miljard in
van
92,8% maar liefs
€ 3,14
nieuwsbrief per e-mail krijgen
toegestuurd. Stuur een verzoek naar:
pensioenfonds@atos.net
Kijk voor meer informatie op:
www.pensioenfondsatos.nl
December 2021
Alleen aan het pensioenreglement
kunnen rechten worden ontleend.

HET BESTUUR VAN PENSIOENFONDS ATOS WENST U
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUW JAAR
Het is nog wel wat vroeg, maar dit is de laatste pensioennieuws van dit jaar en de
donkere maand december is al begonnen. De corona-maatregelen maken het niet
makkelijk, maar geven des te meer reden om u en uw directe naasten mooie,
gezellige en liefdevolle feestdagen toe te wensen.

Bestuur SPA
Er zijn de afgelopen periode 3 nieuwe bestuurders toegetreden tot het bestuur van SPA, terwijl de kandidaatbestuurder zich al warm loopt langs de zijlijn. In deze editie van het pensioennieuws stelt 1 van de nieuwe bestuurders,
Louis Alting, zich aan u voor. Zie verderop in dit Pensioennieuws zijn stukje.
Verkiezingen bestuur SPA
In oktober 2021 zijn er verkiezingen voor het bestuur van SPA georganiseerd voor een nog onbezette zetel namens de
gewezen deelnemers en een aankomende vacature die beschikbaar komt omdat bestuurder Willo Peters die namens
de gewezen deelnemers in het bestuur zit per 1 juli a.s. aftreedt. Deze verkiezingen voor 2 bestuurszetels zijn
afgerond. Zie hieronder in dit Pensioennieuws voor de uitslag van deze verkiezingen.
Verkiezingen verantwoordingsorgaan SPA
Er zijn vier vacatures voor het verantwoordingsorgaan van SPA, twee namens de pensioengerechtigden en twee
namens de gewezen deelnemers. De vacatures komen in januari 2022 vrij. SPA organiseert daarom in januari 2022
verkiezingen voor de beschikbare zetels van het verantwoordingsorgaan.
Zie verderop in dit Pensioennieuws voor uitgebreide informatie over de verkiezingen.
Hiernaast bevat deze uitgave informatie over hoe SPA met het nieuwe pensioenstelsel omgaat.
Veel leesplezier!
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Nieuwe bestuurder namens de gepensioneerden
Op 1 juni 2021 is Louis Alting, die de bestuursverkiezingen in november
2020 had gewonnen en na goedkeuring door DNB als bestuurder
toegetreden tot het bestuur. Hij verving Arno Elshout, die 8 jaar in het
bestuur had gezeten. Hieronder stelt hij zich voor:
Even voorstellen…
Vorig jaar hebben de pensioengerechtigden mij de meeste stemmen gegeven
om als hun vertegenwoordiger plaats te nemen in het bestuur van het fonds.
Inmiddels zijn alle plichtplegingen die daarop volgen afgehandeld. Geschikt
bevonden door het bestuur, getoetst door de Raad van Toezicht,
goedgekeurd door de Nederlandsche Bank, benoemd door het bestuur en
natuurlijk kennisgemaakt met het Verantwoordingsorgaan. Tijd om me wat
nader voor te stellen.
Om gekozen te kunnen worden namens de gepensioneerden moet je
natuurlijk zelf ook gepensioneerd zijn. Dat ben ik sinds oktober 2014.
De laatste 16 jaar voor mijn pensioen heb ik bij Atos op de stafafdeling HRM. Toen ik in 1993 vanuit Philips naar Origin
werd “ge-outsourced” was ik database administrator. Via de ondernemingsraad van BSO/Origin. waar ik lid was van de
arbeidsvoorwaardencommissie, kwam ik in 1998 bij HRM/NL terecht. Daar heb me eerst met arbeidsvoorwaarden in het
algemeen, maar later voornamelijk met geldelijke beloningen en pensioenen beziggehouden. Laatstelijk was dat onder
meer het mede ontwerpen en introduceren van de Cappital BP regeling.
Privé ben ik getrouwd met Thea. Wij hebben samen twee kinderen. Onze zoon heeft Down en woont in een instelling.
Onze dochter heeft samen met haar man drie kinderen (1, 3 en 5 jaar oud). Eén dag in de week mogen wij bij onze
kleinkinderen oppas-opa-oma zijn. Honderd keer leuker dan pensioenen natuurlijk!
Thuis ben ik degene die meestal kookt en ook de stofzuiger is mij wel toevertrouwd. Verder
doen mijn vrouw en ik veel “gepensioneerden-dingen”: wandelen, fietsen, museumbezoek,
mid-weekjes, etc. Onze vakanties vieren we meestal in Engeland, maar dat is de laatste
paar jaar wat lastig in verband met de corona-perikelen. De Veluwe en de Achterhoek zijn
ook mooi. Gedurende mijn werk heb ik veel kennis over pensioenen en alles wat daar bij
hoort opgebouwd. De pensioenwereld is nog steeds in beweging. Er gaat onder meer iets
veranderen in de manier waarop de rekenrente wordt vastgesteld en wellicht hoeven
pensioenfondsen in de toekomst minder hoge buffers aan te houden. Misschien geeft dat
weer ruimte voor indexatie. Ik ga me er in elk geval voor inzetten!
Verder zijn er inmiddels nog drie nieuwe (aspirant) bestuursleden aangetreden, meer
hierover in het volgende Pensioennieuws

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL
Hieronder staat een kleine greep uit de onderwerpen welke de afgelopen periode op de agenda van de
bestuursvergaderingen van het pensioenfonds hebben gestaan

Bestuursverkiezingen SPA
In oktober 2021 zijn er verkiezingen geweest voor twee vacatures voor het bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos
namens de gewezen deelnemers. Eén vacature is direct beschikbaar, de andere komt in juni 2022 vrij.
Voor de vacature voor functieprofiel A is er een voorkeur voor kandidaten met kennis en ervaring op het gebied van
Internal Audit en/of Administratieve Organisatie/interne controle.
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Voor de vacature voor functieprofiel B wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten die expertise kunnen inbrengen
op het gebied van beleggingen. De kandidaat is bekend met (monitoring van) vermogensbeheerders, beoordelen
van vermogensrapportages en resultaten en heeft kennis van de actuele ontwikkelingen op financiële markten, het
FTK en maatschappelijk verantwoord beleggen. De kandidaat heeft kennis van de strategische kanten van
vermogensbeheer. Deze functie komt in de loop van 2022 beschikbaar.

Uitslag functieprofiel A
Wim Boogaard:
Robert Bark:
Kees Ahles:
Henk van der Sluis:
Sven Oudkerk:
Robert Blanken:
Antoine Poetsma:

Uitslag functieprofiel B
112 stemmen
92 stemmen
78 stemmen
43 stemmen
32 stemmen
26 stemmen
14 stemmen

Leon Ramselaar:
Sven Oudkerk:
Robert Blanken:
Dave Versteegh:

132 stemmen
115 stemmen
104 stemmen
37 stemmen

Het bestuur heeft inmiddels al gesproken met Wim Boogaard en Leon Ramselaar, in de volgende uitgave van
Pensioennieuws wordt u hierover nader geïnformeerd.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan SPA
Er zijn vier vacatures voor het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Atos (SPA), twee namens de
pensioengerechtigden en twee namens de gewezen deelnemers. De vacatures komen in januari 2022 vrij.
SPA organiseert daarom in januari 2022 verkiezingen voor de beschikbare zetels van het verantwoordingsorgaan.
SPA roept je hierbij op om je kandidaat te stellen voor het verantwoordingsorgaan. Dit kan nog tot uiterlijk vrijdag
3 december 2021.
Het bestuur van SPA roept met nadruk vrouwen en jongeren op om zich kandidaat te stellen, omdat het bestuur
graag ziet dat er een betere afspiegeling van de belanghebbenden in het verantwoordingsorgaan komt.
Ben je benieuwt naar wat het verantwoordingsorgaan doet en wat er van je verwacht wordt, ga dan naar onze
website voor informatie over de functie.
Op 17 december 2021 wordt de kandidatenlijst bekend gemaakt. Alle pensioengerechtigden en gewezen
deelnemers ontvangen per post uitgebreide aanvullende informatie en een uitnodiging om te stemmen.
-o-

SPOTLIGHT

Bericht van het Verantwoordingsorgaan
Verantwoordingsorgaan: terugblik 2018-heden en toekomst na de verkiezingen
Vorige week hebben jullie een oproep gekregen om je kandidaat te stellen voor het Verantwoordingsorgaan (VO)
waarvoor in januari voor vier van de zes zetels de verkiezingen volgen. Eerder dit jaar zijn er ook verkiezingen
geweest voor twee zetels. Dit keer gaat het om de vier zetels die in 2018 zijn ingevuld en waarvan nu de
zittingstermijn verstreken is: twee namens de gewezen deelnemers en twee namens de gepensioneerden.
Terugblik
Het huidige VO – waarvan één lid in 2017 is benoemd en in 2021 herkozen, vier leden in 2018 zijn gekozen en één
lid in 2021 gekozen is vanwege een vacature – heeft een drukke periode meegemaakt.
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De belangrijkste taak van het VO is een oordeel vormen over de verantwoording van het bestuur over het gevoerde
beleid. De weerslag daarvan kunnen jullie vinden in de jaarverslagen over 2017-2020.
De start van dit VO in 2018 was na een periode waarin de relatie tussen het VO en het bestuur sterk verstoord was.
Het VO heeft vanaf het begin zich tot taak gesteld die relatie te verbeteren. Daarbij formuleerde het VO de volgende
uitgangspunten (zie ook de jaarverslagen): “Het VO moet zich houden aan zijn bevoegdheden zoals verwoord in wet
en statuten en dat het VO zich richting het bestuur respectievelijk de RvT redelijk en billijk handelt met respect voor
elkaars positie. Uiteraard verwacht het VO dezelfde instelling bij de andere organen”.
Het is verheugend om te constateren dat er een goede werkzame relatie is ontstaan.
Het was ook druk in de afgelopen jaren omdat het VO bij haar aantreden begin 2018 geconfronteerd werd met het
feit dat het Atos Pensioenfonds (SPA) een aanwijzing had gehad van DNB. Dat heeft in belangrijke mate het
handelen van het bestuur in de afgelopen jaren beïnvloed. Het hele proces is pas in 2021 afgerond. Daarnaast gold
vanaf 2018 dat SPA een Raad van Toezicht (RvT) moest installeren. Het VO heeft het recht van voordracht voor de
leden van de RvT en heeft in 2018 dat uitgeoefend zodat per 1 januari 2019 de RvT aan kon treden.
In 2019 werd het ook duidelijk dat mede vanwege de hoge eisen die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan
bestuursleden het steeds moeilijker wordt om bestuursfuncties in te vullen. Daarbij kwam ook nog de eis dat het
fonds voor bepaalde functies Sleutelfunctiehouders (SFH’s) moest aan stellen – sleutelfunctiehouders op het gebied
van actuariaat, intern audit en risk management. DNB vindt dat een SFH bij voorkeur iemand in het bestuur moet
zijn.
Dat leidde tot de conclusie dat de governance van het fonds moest worden aangepast. Het VO heeft ook hiervoor
advies recht en heeft aan deze discussie veel tijd moeten besteden.
Een heel belangrijk onderwerp voor SPA is natuurlijk het beleggingsbeleid. Van de resultaten is de dekkingsgraad en
dus ook de indexatie mogelijkheid afhankelijk. Een gesloten fonds als SPA is volledig afhankelijk van een goed
rendement op beleggingen, wil er sprake zijn van indexatie.
Het VO heeft daarbij het adviesrecht om de risicohouding vast te stellen. Dat is gebeurd in 2018 en zal opnieuw
gebeuren in 2022.
Vooruitzicht
De komende paar jaar zijn er drie belangrijke onderwerpen waarbij het advies van het VO belangrijk is.
• de risicohouding voor het beleggingsbeleid ,
• de uitwerking van het pensioenakkoord,
• en de discussie over de toekomst van SPA.
VO en de risicohouding als uitgangspunt voor het beleggingsbeleid
De risicohouding van het pensioenfonds bepaalt de mate waarin het fonds risico's mag nemen bij beleggingen om
rendement te maken die passen bij de risico's die de deelnemers willen en kunnen veroorloven.
Bij het advies daarover is het zeer gewenst om inzicht te hebben in de opvattingen daarover van de
belanghebbenden. Het VO zou bij voorkeur hiervoor onderzoek willen doen wat jullie daarvan vinden. Helaas is zo’n
onderzoek moeilijk zowel logistiek als inhoudelijk. En het kost behoorlijk wat geld. Maar vooral is het moeilijk omdat
uit ervaring van andere fondsen gebleken is dat de respons beperkt is. Het is voor veel belanghebbenden een ver
van mijn bed show. Het VO moet het dus vooral hebben van gedegen onderzoek naar alternatieven en advies van
deskundigen.
De risicohouding wordt getoetst door het VO en het bestuur aan de vraag of de verwachte resultaten van het uit te
voeren beleggingsbeleid gaat leiden tot evenwichtige uitkomst voor zowel gewezen deelnemers als
gepensioneerden. Het VO zou graag meer betrokkenheid zien van de gepensioneerden en gewezen deelnemers en
zal er naar streven dat te bevorderen.
VO en de toekomst van het fonds.
Bij gesloten fondsen rijst de vraag wat op termijn met het fonds moet gebeuren. In essentie is het fonds nu een
beleggingsinstituut waarbij beleggingen centraal staan. De vraag kan worden gesteld of het niet effectiever is dat op
een ander manier te organiseren.
Het VO heeft adviesrecht over dit onderwerp. Het voornemen is om dat in 2023 aan de orde te stellen. Het is een
erg belangrijk onderwerp dat veel aandacht van het VO zal vragen.
VO en het Pensioenakkoord
Wellicht vraagt de lezer zich als deelnemer of gepensioneerde af waarom hij van het VO nog niets gehoord heeft
over de gevolgen van het pensioenakkoord voor jouw pensioen. Is het VO daar nog helemaal niet mee bezig?
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Dat is zeker wel het geval, het VO heeft en vraagt hier al anderhalf jaar aandacht voor en is op diverse manieren
zich aan het oriënteren en bekwamen wat daar mee dient te gebeuren en welke specifieke consequenties dat heeft
voor ons fonds.
Nu is het zo dat de wetgeving nog niet volledig is uitgewerkt en nog amper iets zegt over gesloten fondsen. De
kernboodschap is daarom dat voor een gesloten fonds het niet logisch is om voorop te lopen. Mede daarom is het
nog te vroeg om jullie eerder te berichten, echter reken er maar op dat we meerdere keren contact zoeken als dat
wel het geval is.
Actief worden in de VO verkiezingen!
Het VO gaat een interessante periode in waarbij veel van de inzet zal worden gevraagd. Uiteraard kun je ons
benaderen bij vragen, opmerkingen of zorgen over het pensioenakkoord of een ander onderwerp of om ons
informatie mee te geven. Actieve reacties worden op prijs gesteld, omdat dit sowieso goed is, en omdat komende
jaren de zienswijzen van deelnemers meer worden meegenomen in het beleid.
Het VO kan benaderd worden via ons email adres:

verantwoordingsorgaan@pensioenfondsatos.nl

Zoals je in de recente brief van het fonds en hierboven hebt kunnen lezen zijn er in januari 2022 verkiezingen voor
het Verantwoordingsorgaan. Het VO wil daarbij de volgende boodschap meegeven:

Belangrijk: stem !
Het aantal uitgebrachte stemmen is een maatstaf voor het fonds om een indruk te krijgen wat het belang
is dat jullie stellen in SPA en jullie betrokkenheid daarbij.
En belangrijk daarbij: zorg dat jullie email adres bij het fonds bekend is. Dat maakt het eenvoudiger om
gericht te communiceren.
-o-

NIEUWS VAN DE PENSIOENSECTOR
In onze pensioenmailbox pensioenfonds@atos.net ontvangen wij verschillende vragen. Dit betreft
soms ook vragen die de hele pensioensector raken. Aan onderstaande vraag willen we graag even
aandacht besteden.
Wat zijn de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor SPA?
Op dit moment zijn de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel nog niet duidelijk voor SPA. Dit komt vooral omdat
de overheid nog weinig duidelijkheid verschaft wat precies de positie van gesloten fondsen zal zijn en welke regels
er gaan gelden. Het nieuwe pensioenstelsel is vooral gericht op toekomstige opbouw en die vindt niet meer plaats bij
SPA. Alle rechten en aanspraken uit het verleden liggen contractueel vast tussen SPA en de gewezen deelnemers
en gepensioneerden en daar kan niet op ingebroken worden door de overheid. Derhalve is er een wezenlijke kans
dat het nieuwe pensioenstelsel slechts beperkte gevolgen zal hebben voor SPA en haar gewezen deelnemers en
gepensioneerden. Als de voorgenomen nieuwe indexatieregels ook voor gesloten fondsen gaan gelden, dan zal wel
een gevolg kunnen zijn dat SPA eerder kan indexeren, maar ook sneller zal moeten korten als het tegenzit.
Vooralsnog wacht SPA de ontwikkelingen met betrekking tot de regelgeving omtrent het nieuwe pensioenstelsel af
en zal tot nadere acties overgaan zodra er duidelijkheid is. Omdat voor open fondsen de grootste uitdaging zit in het
optuigen van nieuwe systemen en afspraken over toekomstige opbouw en invaren - hetgeen veel tijd zal kosten moeten zij zich nu al goed voorbereiden. Voor SPA ligt dit wat eenvoudiger en is er daarnaast nog ruim de tijd tot
2026.
-o-

5

