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Voorwoord 
2014 was het jaar van de omwenteling. Niet van de economische crisis, maar wel van de dekkingsgraad-crisis van het 
pensioenfonds en van de omwenteling van actief naar gesloten fonds. Dat maakte het ook direct een druk jaar: de 

sluiting van het fonds bracht veel extra werkzaamheden met zich. Duizenden brieven met informatie over de sluiting en 
met vragen aan de deelnemer werden verzonden. En omdat een ieder die nog actief pensioen opbouwde tot 2014 moest 
aangeven of hij of zij het opgebouwde pensioen wilde uitruilen moesten ook weer duizenden antwoorden verwerkt 

worden. Ook kregen de al bestaande ‘slapers’ (de voor 1 januari 2014 al aanwezige 11.000 gewezen deelnemers) in 
2014 weer hun 5 jaarlijkse Uniforme Pensioen Overzicht (het “UPO”). Daarmee beschikken zij weer over een actueel 

overzicht van hun pensioen bij de Stichting Pensioenfonds Atos (hierna: het fonds of het Pensioenfonds).  
In 2014 waren er ook verkiezingen voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO). Wederom duizenden brieven met 
stemformulieren: het resultaat zien we in dit jaarverslag terug door middel van een mooie foto met de verkozen leden 

van het nieuwe VO. We namen daarom wel afscheid van de Deelnemersraad en het oude VO; zij hebben in de moeilijke 
afgelopen periode veel goed werk geleverd en konden met een gerust hart afscheid nemen van een fonds met een 

voldoende hoge dekkingsgraad. Die steeg in 2014 netjes van 109,6% naar 113,9%. De rente daalde weliswaar opnieuw, 
maar we waren een groot deel van het jaar voor 90% afgedekt. Het rendement op de beleggingen over 2014 was dan 
ook hoog: 26,35%, goed voor een stijging van de dekkingsgraad met 28,6 procentpunten (die door andere factoren – 

met name de rentedaling - overigens ook 24,5 procentpunten daalde). We kunnen dus tevreden zijn met waar we nu 
zijn gekomen, met name als we kijken naar de lang termijn en het feit dat we nog steeds midden in de crisis zitten. En 

op die lange termijn kunnen we er als fonds zeker nog beter voorstaan als we als lange termijn belegger slim, op een 
dynamische manier, door de komende jaren van herstel heen zeilen. We moesten treurig genoeg begin 2015 afscheid 
nemen van onze voorzitter, Harrie Penders, die getroffen werd door een ernstige ziekte en om die reden terugtrad. We 

zullen hem missen, een zachtaardige persoonlijkheid met oog voor het pensioenvak, de mens en een grote liefde voor 
de natuur. Hij doet ons beseffen dat pensioen ontvangen niet alleen een financiële kwestie is of zo maar vanzelfsprekend 

is, maar je gegeven moet zijn door moeder natuur.  
 
Gé Overdevest  

Directeur Stichting Pensioenfonds Atos  
 

Heb je reacties of vragen, neem dan contact op met het Pensioenbureau (e-mail: pensioenfonds@atos.net) 
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Deelnemersraad 2014 

 

 Peter        Wim    Dick         Walter    Ger 
 Aarnoudse                  Lucassen           Koster         Denissen    Hof 
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2. Kerncijfers 
 

Gewezen deelnemers, gewezen deelnemers met voortzetting en pensioengerechtigden per soort 

 31-12-2014      31-12-2013      31-12-2012       31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009    31-12-2008 31-12-2007 

Deelnemers (actieve):      

Middelloon -                 5.381              5.874                 6.169 6.559 7.516 8.543 8.624 

Eindloon -                  -                          - 2 3 13 26 

KPMG-pensioenregeling 

Gewezen deelnemers met 

voortzetting* 

-                  -                          - 
                     182 

 

1 3 6 11 

 

                      182                 5.381              5.874                 6.169 6.562 7.522 8.562 8.661 

Gewezen deelnemers                                                                          15.298                  10.891          10.931              10.564 9.882 8.927 7.966 8.597 

Pensioengerechtigden 1.506                 1.364              1.237                 1.104 974 847 705 626 

Totaal deelnemers 16.986                 17.636          18.042               17.837 17.418 17.296 17.233 17.884 

      

Pensioengerechtigden per soort      

Ouderdomspensioen                  1186                   1.051               951                    853 749 641 525 440 

Nabestaandenpensioen 320                      313                286                    251 225 206 180 186 

Arbeidsongeschiktheidspensioen 84                        91                  87                      87 81 83 85 87 

 

* Het aantal gewezen deelnemers met voortzetting betreft 182 (partieel en volledig) arbeidsongeschikten. Van deze 182 ontvangen 84 personen een uitkering. 

 

Premiebijdragen ML en extra bijdragen 

(Bedragen x € 1.000) 2014                  2013                         2012              2011 2010 2009 2008 2007 

      

Premiebijdragen ML**      

Werkgever 182                      19.052                    20.528           20.989 23.280 27.299 24.749 24.045 

Werknemers 20                      19.123                    20.077           20.730 22.601 26.420 24.888 24.217 

      

Extra bijdragen      

Werkgever -                       115.500                     4.500             5.800 - - 56.000 - 

      

** Betreft de in rekening gebrachte premie. Deze kan afwijken van de daadwerkelijk betaalde premie. Het verschil is een vordering op de werkgever. 
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Pensioenuitkeringen 

(Bedragen x € 1.000)           2014                                    2013               2012                   2011 2010 2009 2008 2007 

      

Ouderdomspensioen         22.770                                  22.114              21.723             20.444 19.282 16.829 14.452 11.967 

Nabestaandenpensioen                       4.125                                    3.870               3.513                3.138 2.800 2.661 2.377 2.181 

Arbeidsongeschiktheidspensioen         628                                       656                  653                   781 718 700 769 719 

Overige 55                                         12                    11                       7 1 24 301 17 

      

 

Indexering 

(in procenten)          2014                                        2013            2012              2011 2010 2009 2008 2007 

      

Indexering              0,0                                          0,0                0,0                0,0  0,0  0,0 1,5 1,3 

75% CPI (afgeleid oktober- oktober)*** 0,6                                          1,5                2,3                 1,4 0,4 2,5 1,5 1,3 

      

*** Vanaf 2013 geldt als indexatieambitie 75% van de CPI-afgeleid. In de jaren daarvoor was deze ambitie 100% van de CPI-afgeleid.  
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Financiële positie 

(Bedragen x € 1.000) 2014                     2013                   2012                2011 2010 2009 2008 2007 

      

Beleggingen 

- voor risico pensioenfonds* 

- voor risico deelnemers 

 

                 2.105.210             1.579.316            1.639.417       1.415.755 

                     367.599              352.832                316.620          273.802 

 

     1.118.007 

267.690 

 

920.505 

245.003 

 

849.556 

208.811 

 

850.602 

223.814 

     

Technische voorzieningen 

- voor risico pensioenfonds 

- voor risico deelnemers 

 

1.856.271            1.581.805            1.654.600       1.493.095 

        367.599     352.832               316.620         273.802 

 

1.231.049 

267.690 

 

999.209 

245.003 

 

967.910 

208.811 

 

694.391 

223.814 

      

Reserve      

FTK          257.338              151.236                   6.197        -40.693** -52.725 -13.628 - 110.362 155.123 

      

      

Aanwezige dekkingsgraad      

Op basis van FTK-normen      113,9% 109,6%               99,4 %             94,7% 92,5% 93,0% 88,6% 122,3% 

      

Streef dekkingsgraad      

FTK     111,3%                108,8%             107,4%           109,7% 110,4% 117,0%          117,0% n.v.t. 

      

Reserveoverschot/tekort      

FTK            47.448                12.382             -133.248       -189.770** -211.109  173.545**     -274.906*** 37.077 

      
 * Na saldering met negatieve derivaten en collateral van tegenpartijen. De negatieve derivaten betreffen swaps in de risk control portefeuille die door renteontwikkelingen een negatieve 

waarde hebben verkregen.    

** Het cijfer voor 2011 sluit niet aan bij het in het actuarieel rapport van 2011 gepubliceerd cijfer van de Reserve FTK (zie Jaarverslag 2011). 

*** Bij de berekening van de “Aanwezige dekkingsgraad” en het “Reserveoverschot/(tekort)” 2008 is een vordering op de werkgever ad 56.000 buiten beschouwing gelaten. De cijfers onder 

2008 genoemd komen daarom niet overeen met de cijfers die in het Jaarverslag 2008 staan, omdat in het Jaarverslag 2008 de 56.000 wel was meegenomen.  
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3. Verslag van het Bestuur 
 

Inleiding 
2014 was het jaar van gecontinueerd herstel en sluiting. De werkgever had de uitvoeringsovereenkomst opgezegd ten 

einde per 01-01-2014 een nieuwe pensioenregeling in te voeren en we konden uiteindelijk op een nette manier afscheid 
van elkaar nemen. Bij de vaststelling van dit jaarverslag zijn de werkzaamheden die voor de sluiting van het fonds nodig 
waren afgerond: de werkgever heeft alles betaald, de gewezen deelnemers hebben indien zij dat wilden een deel van 

hun pensioenen uitgeruild voor nabestaandenpensioen, de fondsdocumenten (statuten, regelementen, etc.) zijn allemaal 
aangepast en de relevante contracten zijn aangepast aan de nieuwe situatie, wat flinke kostenbesparingen oplevert. En 

ondertussen steeg de dekkingsgraad rustig verder naar 113,9. We staan er daarom goed voor na vele jaren met een te 
lage dekkingsgraad. Het fonds kan gezond verder en 2014 kan met tevredenheid worden afgesloten. Hieronder het 
verslag over 2014, het eerste jaar sinds 5 jaar dat we eindelijk weer het hele jaar door continue een voldoende hoge 

dekkingsgraad hebben gehad. 
 

 

3.1: Algemeen  
 

3.1.1 Macro-economisch 
Nederland had in 2014 nog steeds last van de sinds 2008 heersende crisis. Het Nederlands Bruto Binnenlands Product 

(BBP) groeide nauwelijks. Ook in enkele andere Europese landen was er minimale of negatieve groei. In Europa is geen 
sprake van een herstel of groei. De problemen in de zuidelijke landen en dan vooral natuurlijk Griekenland blijven groot, 

maar de andere landen hebben er ook een nieuw probleem bij: het deflatiegevaar. Dit heeft de rente, mede als gevolg 
van ECB acties, tot ongekend lage niveaus gebracht. De VS kon ook in 2014 de gunstige lijn van 2013 doorzetten, maar 
steunt ook nog steeds op de ‘geldverruimings-acties’ van de FED, die nog steeds nodig zijn om het broze herstel verder 

te ondersteunen. Er is redelijke groei, mede door de energie-revolutie, maar ook daar is de inflatie zo laag dat de rente 
er per saldo niet stijgt maar zelfs begin 2015 weer daalde. 

 
In 2014 moest geconstateerd worden dat de crisis zich toch weer langer manifesteert dan verwacht; de in 2013 
teruggekeerde hoop was gauw in de kiem gesmoord. De vrees voor verslechtering was terug en enkele economische 

variabelen lieten negatieve signalen zien. Het beeld in de rest van de wereld is meer gemengd, maar niet heel positief 
gestemd. In 2014 was de groei van het BBP wereldwijd wel positief, maar dalende t.o.v. eerdere jaren; het groeitempo 

is niet meer zo uitbundig als in eerdere jaren.  
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Ondanks de aanhoudende Europese crisis en beperkte economische groei, hebben de meeste beleggingscategorieën wel 
een positief rendement gegenereerd in 2014. De oorzaken hiervoor waren het ruime monetaire (crisis)beleid en de 
daarmee gepaard gaande dalende rente, de afgenomen zorg om de gezondheid van de bedrijven en de relatief 

aantrekkelijke waarderingen van aandelen. Ondanks dit hadden veel Nederlandse pensioenfondsen het eind 2014 door 
de ontwikkelingen toch weer zwaar: de aandelenkoersen stegen wel per saldo, maar de rente daalde waardoor de 

volgens het DNB model berekende verplichtingen toenamen.  
De gedaalde rente leidde uiteindelijk tot een negatief effect op de dekkingsgraden van fondsen met een relatief lage 
rentehedge. Bepaalde fondsen kwamen weer onder de (ongeveer) vereiste 105% dekkingsgraad.  

 
 

3.1.2 Algemeen Pensioenbeleid 
 
AOW 

In 2012 heeft het kabinet de AOW-leeftijd verhoogd tot eerst 65 jaar en 1 maand (in 2013) en daarna ieder jaar één of 
twee maanden er bij. Die datum schuift dus elk jaar op. Het pensioen blijft vooralsnog wel gewoon ingaan op de 1e van 

de maand dat je 65 wordt, tenzij het wordt uitgesteld. Voor het fonds hebben de kabinetsbesluiten geen gevolg. De 
impact van deze verandering is waarschijnlijk wel dat veel mensen het pensioen iets zullen uitstellen. 
 

Levensverwachting 
De verplichtingen van het Pensioenfonds moeten volgens de Pensioenwet worden berekend met de meest recente 

prognosetabellen (sterftetafels waarin ook de trend verdisconteerd is). Die prognosetabellen laten jaren achtereen zien 
dat de levensverwachting gestegen is en in de toekomst verder zal stijgen. In 2014 zijn nieuwe overlevingstafels door 
het Actuarieel Genootschap (AG) gepubliceerd. Voor het berekenen van de technische voorziening is de 

levensverwachting echter zelfs iets afgenomen (de tabellen hadden per saldo een klein positief effect) en daarom heeft 
het Pensioenfonds in 2014 niet weer een extra voorziening bij de verplichtingen hoeven opnemen maar zelfs een kleine 

vrijval gehad.  
 
 

Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen 
In 2013 werd het wetsvoorstel over governance aangenomen. De wet moet volgens het Ministerie van Sociale Zaken 

bijdragen aan een ‘goede governance’ van het pensioenstelsel. De nieuwe regels zijn per 1 juli 2014 ingevoerd. Het 
fonds heeft governance aan de nieuwe vereisten aangepast. De Deelnemersraad is verdwenen en het VO is omgevormd 
conform de nieuwe wettelijke eisen. Er zijn verkiezingen gehouden en er is een nieuw Verantwoordingorgaan 

geïnstalleerd met 6 nieuwe leden. Ook zijn de Statuten en reglementen aangepast aan de nieuwe regelgeving.  
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3.2 Beleidsontwikkelingen bij het fonds  
 
Het bestuur van het Pensioenfonds stelt zich ten doel (missie) de opgebouwde rechten op pensioenen voor 

pensioengerechtigden, gewezen deelnemers (inclusief gewezen deelnemers met voortzetting) en hun nagelaten 
betrekkingen zo goed mogelijk te beheren, overeenkomstig de bepalingen van de voormalige 

uitvoeringsovereenkomsten, van de gesloten pensioenreglementen en de statuten. Het bestuur tracht dit doel te 
bereiken met de volgende strategie: 
• het vormen en in stand houden van fondsen; 

• het uitvoeren van de pensioenregeling(en) zoals in het (de) pensioenreglement(en) omschreven; en 
• al die maatregelen te nemen, die aan het doel ten goede komen. 

Het is de visie van het bestuur dat dit alles zo efficiënt en effectief als mogelijk dient plaats te vinden. De strategie 
daarbij is drieledig: 1) de kosten zo laag mogelijk houden, 2) de rendementen optimaliseren d.m.v. een anti cyclisch 
dynamisch beleggingsbeleid en 3) een voortdurende afweging van de risico’s. 

 
3.2.1 Herstelplan  

Het Pensioenfonds had in 2014 geen dekkingstekort meer en DNB heeft het fonds in 2014 formeel laten weten dat het 
fonds zowel uit het Kortetermijnherstelplan (dat diende om het ‘Minimaal Vereist Eigen Vermogen’ (waarbij de 

dekkingsgraad ongeveer 104% is) binnen vijf jaar weer te bereiken) als het Langetermijnherstelplan (waarbinnen het 
‘Vereist Eigen Vermogen’ (VEV)1 dat het Pensioenfonds gezien de samenstelling van haar beleggingen in het kader van 
de voorzieningen voor risico van het Pensioenfonds aan moet houden, weer op het gewenste niveau moeten zijn) is 

gekomen.  
 

 
Wel is er door de nieuwe rekenregels, die de eisen aan het VEV verhoogd hebben, in 2015 toch weer sprake van een 
tekort aan VEV. In dat kader heeft het fonds in Q2 2015 wederom een herstelplan opgesteld. De belangrijkste genomen 

herstelmaatregel in het ingediende herstelplan is dat er voorlopig wordt afgezien van indexatie. Voor het overige moeten  
de rendementen en een rentestijging voor het benodigde herstel zorgen. Overigens moet dit tekort gerelativeerd 

worden: de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de rentehedge zijn erg bepalend voor de hoogte van het 
VEV. En omdat beide dynamisch zijn, is het VEV dat ook. Verkopen we veel aandelen omdat ze duur zijn geworden (de 
koers is gestegen) dan daalt het VEV en is er plotseling geen tekort meer. Stijgt de rente tot historisch hoge waarden 

dan gaat de rentehedge weer richting de 100% en dan daalt het VEV ook. Omgekeerd geldt hetzelfde. De VEV-eisen   
belonen dus gedrag dat beleggingstechnisch erg onverstandig kan zijn en straffen gedrag (bijvoorbeeld veel aandelen 

kopen als ze historisch heel goedkoop zijn) dat beleggingstechnisch erg verstandig kan zijn.  
 

                                                
1 Het Vereist Vermogen is gelijk aan de (conform DNB regels) berekende pensioenverplichtingen, inclusief een opslag voor het beleggingsrisico en verzekeringstechnisch risico. 
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3.2.2. Evaluatie financieel beleidskader  
Het Bestuur dient regelmatig te evalueren of het bestaande beleidskader nog voldoet. De huidige reglementen zijn 
daarbij het uitgangspunt. Het instrument voor deze evaluatie is een zogenaamde “Asset and Liabilities Management” 

(ALM) studie. De ALM geeft sturing voor het managen van de beleggingen versus de verplichtingen. In deze studie 
worden verwachtingen zoals de ontwikkeling van het gewezen deelnemers-bestand en het verwachte verloop van het 

aantal gewezen deelnemers in verband gebracht met externe ontwikkelingen zoals de verwachtingen ten aanzien van 
levensverwachting, economische groei, inflatie, rente- en beleggingsopbrengsten. Een groot aantal scenario’s wordt 
doorgerekend. Een gemiddelde verwachting met spreidingen daar omheen is daarvan het resultaat. Het geeft 

theoretische antwoorden op vragen zoals: wat gebeurt er met de toeslagverlening (indexatie) en hoe zal de 
dekkingsgraad zich ontwikkelen? Een belangrijke uitkomst is ook het risicobudget voor het beleggingsbeleid dat bij de 

gekozen uitgangspunten past. Door de voortdurende discussies over de onderdekking, de jaarlijkse evaluaties van het 
herstelplan en over de mogelijkheden om de dekkingsgraad hoger te krijgen (waaronder de mogelijkheid van een lagere 
rente-afdekking), werden in 2014 én worden momenteel bovenstaande aspecten met regelmaat in het Bestuur aan de 

orde gesteld en geëvalueerd.  
 

3.2.2.1 ALM studie 2013/2014 
Het Bestuur had in 2013 opdracht gegeven om een nieuwe ALM studie op te starten. Daarin zijn de nieuwste 
ontwikkelingen (pensioenakkoord, verhoging pensioenleeftijd, etc.) en actuele omvang en samenstelling van het 

gewezen deelnemers-bestand meegenomen. Omdat duidelijk was dat de pensioenuitvoeringsovereenkomst opgezegd 
zou worden door werkgever Atos, is de ALM gebaseerd op een studie die uitgaat van stopzetting van toekomstige 

pensioenopbouw. De studie geeft inzicht in de belangrijkste parameters en is een startpunt voor het te voeren beleid. De 
studie is in Q1 van 2014 afgerond. 
 

De ALM uitkomsten op het gebied van de indexatie (toeslagverlening) wijzen uit dat het financieel kader nog voldoet. In 
2012 is er met betrekking tot de indexatieambitie door het fonds besloten om de ambitie tijdelijk terug te brengen tot 

75% van de Consumentenprijsindex (CPI). Alleen op deze wijze kon er voldaan worden aan het vereiste dat de ambitie 
voor minstens 70% ook waargemaakt moet kunnen worden. Dit wil overigens niet zeggen dat op korte termijn met 75% 
van de CPI geïndexeerd kan worden. 

 
3.2.3 Beleid beschikbare premie-regeling 

In Atos BP wordt het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum omgezet in levenslang ouderdomspensioen. De hoogte 
van het levenslang ouderdomspensioen is afhankelijk van de waarde van de beleggingen op die datum, van de 
levensverwachting en van de rente op dat moment.  
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3.2.3.1 Zorgplicht 

Volgens de Pensioenwet heeft het Pensioenfonds een zorgplicht bij individuele pensioenopbouw op beleggingsbasis. Dit 

houdt in dat het fonds de gewezen deelnemers (met voortzetting) dient te wijzen op de gevolgen van de door een 
gewezen deelnemer (met voortzetting) genomen beleggingsbeslissing. Kort gezegd moeten beleggingsrisico’s worden 
beheerst met het oog op de naderende pensioendatum.  

 
Om het risico van een lage pensioenuitkering te beperken wordt in de Life Cycle beleggingsportefeuille in de laatste 

jaren voor de pensioendatum alleen belegd in het liquiditeitenfonds. Dit fonds geeft sinds de crisis een zeer laag 
rendement. Veel gewezen deelnemers (met voortzetting) worstelen daarom met de vraag of ze toch nog een aantal 
maanden of jaren weer in aandelen of obligaties moeten beleggen, teneinde een redelijk positief resultaat te halen. Dit 

biedt uitzicht op veel betere resultaten, maar draagt natuurlijk ook een risico in zich. Het Pensioenfonds, wil en mag hier 
niet over adviseren en raadt gewezen deelnemers (met voortzetting) daarom altijd aan om advies in te winnen bij een 

professioneel adviseur.  
 
In het kader van de zorgplicht zijn degenen aangeschreven die in de periode oktober 2014 – september 2015 59 jaar 

oud worden. Zij gaan, indien zij in Life Cycle beleggen, in dat jaar met hun beleggingen volledig in het liquiditeitenfonds. 
Het Pensioenfonds heeft de brief gestuurd om hen te attenderen op het feit dat men conform het Life Cycle 

beleggingsplan vanaf 2013 voor een relatief lange tijd voor 100% in het liquiditeitenfonds zal gaan deelnemen. Omdat 
dit fonds door de situatie op de financiële markten zeer lage en sommige kwartalen zelfs negatieve rendementen kent 
en omdat de pensioenleeftijd voor hen van 62,5 naar 65 of ouder is opgeschoven, worden deze personen er op 

geattendeerd dat het pensioenkapitaal voor - afhankelijk van de leeftijd waarop men met pensioen gaat - 3,5 tot 7 jaar 
in het liquiditeitenfonds belegd gaat worden. Met name voor 58 en 59 jarigen die van plan zijn om pas op hun 65- of  

 
66ste met pensioen te gaan, is een alternatief dan zeker te overwegen. Gewezen is er op de mogelijkheid om naar Self 

select over te stappen en het kapitaal toch nog voor enkele jaren anders te beleggen. Vanzelfsprekend zitten daar ook 
risico’s aan, die een ieder voor zich zelf moet inschatten.   
 

Hierbij wijst het fonds er op dat de gangbare theorie er van uit gaat dat obligaties minder risicovol zijn dan aandelen, 
maar dat dit in bepaalde economische omstandigheden zeker niet het geval hoeft te zijn. Zo zijn er veel economen die 

er in de huidige situatie op wijzen dat door de historisch extreem lage rentestand, de kans groot is dat er flinke 
koersverliezen kunnen worden geleden op obligaties.  
In 2014 is er weer een brief uitgaan naar de Self Select beleggers om wederom te toetsen of de portefeuillekeuze wel 

aansluit bij de risico’s die men bereid is te lopen.  
Tot de zorgplicht behoort ook het tijdig wijzen op de keuzemogelijkheden tussen Ouderdomspensioen (OP) en 

Nabestaandenpensioen (NP). Voor de gewezen deelnemers was het NP een risicoverzekering die eindigde bij sluiting van 
het fonds in 2013. Daarom diende de (tot 31-12-2013 nog actieve) gewezen deelnemers in 2014 bewust te kiezen voor 
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een verlaagd OP met NP of een OP zonder NP. Het fonds wees begin 2014 de gewezen deelnemers hierop en verstrekte 
uitgebreide informatie, maar de deelnemer moest zelf de beslissing nemen. 
 

3.2.3.2 Pensioenknip 
Het Pensioenfonds bood (gewezen) deelnemers die deelnamen aan de beschikbare premieregelingen op het moment van 

pensionering de mogelijkheid van een 'beleggingsknip' aan. De regeling was bedoeld voor (gewezen) deelnemers die 
door de lage stand van de rente en/of de gedaalde beurskoersen minder pensioen ontvangen dan zij hadden voorzien. 
De tijdelijke regeling is echter afgeschaft door de wetgever en wordt niet meer aangeboden door het fonds. Voor 

degenen die de pensioenknip hebben gebruikt valt het resultaat van de knip vaak tegen; dit komt hoofdzakelijk doordat 
de rente is blijven dalen de afgelopen jaren. Degenen die nog tijd hebben kunnen nog een rentestijging afwachten. 

 
3.2.4 Pensioenregister 
Iedere Nederlander tussen de 15 en 65 jaar met een Burgerservicenummer en een DigiD kan nu inloggen in het 

pensioenregister(www.mijnpensioenoverzicht.nl). Hier kan men een overzicht opvragen van zijn of haar (opgebouwde) 
pensioenrechten en AOW. Zo is duidelijk hoe hoog de totale oudedagsvoorziening is, bij welke pensioenuitvoerder het 

pensioen is opgebouwd en waar hij/zij terecht kan voor meer informatie. Eind 2011 is mijnpensioenoverzicht.nl 
uitgebreid. De gewezen deelnemers kunnen nu ook zien wat zij netto aan pensioen en AOW overhouden. Het 
Pensioenfonds levert jaarlijks de juiste informatie aan. 

 

3.2.5 Uniform Pensioen Overzicht (UPO) 

Het Pensioenfonds is verplicht om tijdig een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) aan de deelnemers te versturen. De 

model-UPO’s voorzien (nog) niet in een hybride-regeling zoals Atos ML en BP. In verband daarmee is het noodzakelijk 
twee UPO’s te verstrekken: een UPO voor Atos ML (een uitkeringsovereenkomst), en een UPO voor Atos BP (een 
premieovereenkomst). 

 
In 2014 is aan iedereen, d.w.z. ook alle gewezen deelnemers die al voor 01-01-2014 gewezen deelnemer waren, een 

UPO uitgereikt. De gewezen deelnemers (met voortzetting) die nog bij Atos werkten kregen hun laatste jaarlijkse UPO 
en de andere gewezen deelnemers kregen hun 5 jaarlijkse UPO. Omdat iedereen nu gewezen deelnemer (met 
voortzetting) is, zal een ieder pas over 5 jaar wederom een UPO krijgen. In die tussentijd verandert er ook weinig; 

alleen als er een toeslag wordt verleend stijgen de cijfers overeenkomstig.  
 

De AFM meent dat een pensioenuitvoerder voldoet aan de eis van 'tijdigheid' als de deelnemer zijn UPO uiterlijk op 30 
september ontvangt. De verzending is in de praktijk afhankelijk van de doorlooptijden van administratieve processen. 
Het Pensioenfonds heeft de UPO’s met het overzicht van de per 31-12-2013 opgebouwde pensioenaanspraken 6 

augustus 2014 verzonden. Daarmee heeft het Pensioenfonds ruim aan de norm voldaan.  
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3.2.6 Waardeoverdrachten 

De mogelijkheid tot waardeoverdracht, dat wil zeggen het overhevelen van de opgebouwde pensioenaanspraken naar de 
pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever, is bij een dekkingsgraad lager dan 100% niet toegestaan om benadeling 

van ‘de achterblijvers’ in het Pensioenfonds te voorkomen. Het Pensioenfonds is namelijk verplicht om bij een 
waardeoverdracht 100% van de aanspraak over te dragen. En indien er geen 100% van de aanspraak aan vermogen 
aanwezig is, gaat dit ten koste van ‘de achterblijvers’. Het Pensioenfonds mag in dat geval niet meewerken aan een 

verzoek tot individuele waardeoverdracht. Dit was in 2014 niet meer het geval. De dekkingsgraad was weer meer dan 
100% en vrijwel alle ingediende verzoeken tot waardeoverdracht zijn alsnog gehonoreerd in 2014. Per Q2 2015 waren 

er bij het Pensioenfonds geen wachtlijsten meer van gewezen deelnemers die om waardeoverdracht hadden verzocht, 
maar welke nog niet waren afgerond. De verwachting is dat nieuwe verzoeken ook allemaal in 2015 worden 
afgehandeld.  

 
 

3.2.7 Reglementen, Statuten, Uitvoeringsovereenkomst en de ABTN  
 
3.2.7.1 Atos ML en BP (voorheen Oriflex ML en BP) 

In de pensioenregelingen van het fonds hebben zich in 2014 enkele materiële wijzigingen voorgedaan. Per 1 januari 
2014 is de regeling stopgezet en zijn alle deelnemers gewezen deelnemers geworden. Omdat het fonds daarmee  

 
gesloten is zijn alle artikelen die gerelateerd zijn aan een “open fonds zijn” geschrapt of aangepast. De nog aanwezige 
(premievrije) pensioenopbouw voor gewezen deelnemers met voortzetting is voor 2014 conform de nieuwe fiscale 

beperkingen neerwaarts aangepast.  
 

3.2.7.2 Statuten 
In het boekjaar zijn de statuten gewijzigd. Deze zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving c.q. toezichteisen, alsmede om 
het gegeven dat het fonds een gesloten fonds is geworden te verwerken.  

 
3.2.7.3 Uitvoeringsovereenkomst 

De uitvoeringsovereenkomst met de werkgever Atos Nederland BV die nog per 1 januari 2014 gold is in het boekjaar 
beëindigd. Per 27 november 2014 is de uitvoeringsovereenkomst opgezegd.  
 

Hoofdlijnen overblijvende afspraken met de werkgever 
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De belangrijkste afspraken die sinds 27 november 2014 tussen de onderneming Atos en het Pensioenfonds nog gelden 
zijn enkele afspraken over de samenwerking, informatie-uitwisseling en het in zeer beperkte omvang faciliteren van 
diverse materiële en immateriële ondersteuning. 

 
3.2.7.4 ABTN  

In 2014 en het eerste kwartaal van 2015 is de ABTN geactualiseerd; met name de beschrijving van het fonds en het 
vermogensbeheer is aangepast aan de nieuwe situatie. De wijzigingen in de ABTN zijn in het eerste kwartaal afgestemd 
met het VO en de opnieuw vastgestelde ABTN is ter beschikking gesteld aan DNB. 

 
3.2.8 Governance 

De governance van het Pensioenfonds is uitgebreid aan de orde geweest in 2014 en begin 2015. Het Bestuur heeft de 
governance van het fonds in het kader van de nieuwe wetgeving en het feit dat het fonds een gesloten fonds zou 
worden herzien. In 2014 zijn eerst de wettelijk vereiste wijzigingen doorgevoerd (zowel m.b.t. het Bestuur, de 

Deelnemersraad (DR) als het VO. De wet kende geen DR meer waardoor de DR verviel en het VO wordt vanaf 1 juli 
2014 anders ingevuld, namelijk door 4 gewezen deelnemers, 2 gepensioneerden en eventueel 1 vertegenwoordiger van 

de werkgever.  
De samenstelling van het Bestuur is in 2014 ook veranderd; in april trad Hans van der Horst terug en werd vervangen 
door Arno Elshout (namens de gepensioneerden) en in juli trad Nicolas Deruaz (namens de werkgever) terug als 

bestuurslid van het Pensioenfonds. Hij wordt, gezien de nieuwe statuten waarbij het aantal bestuursleden wordt terug 
gebracht van 6 naar 5, niet vervangen. 

 
 
De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal drie jaar. Geen enkel huidig bestuurslid is meer dan  

twee keer herbenoemd. De pensioenorganen geven momenteel een goede afspiegeling van de belanghebbenden qua 
groeperingen (de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zijn evenredig vertegenwoordigd in de organen van het 

fonds), maar nog niet volledig qua geslacht. Het bestuur en het VO worden (groten)deels door verkiezingen 
samengesteld en dat bemoeilijkt een precieze afspiegeling. Bij de werkgever werken en werkten altijd relatief weinig 
vrouwen. Bij de samenstelling van de organen is bij het VO door de aanwezigheid van één vrouw wel sprake van een 

opbouw waardoor evenredig rekening wordt gehouden met de opbouw van het totale bestand. In het bestuur ontbreekt 
een vrouw en een jongere. Deels omdat bij de benoeming van enkele bestuurders dit nog geen issue was en deels 

omdat er bij verkiezingen zich soms geen vrouw kandidaat stelde. Wel is het bestuur complementair; er is een 
verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen aanwezig, zowel in het VO als in het bestuur. De 
samenstelling van de huidige leden brengt competenties en invalshoeken die elkaar aanvullen tezamen. Wel is het 

aandeel echt jongeren beperkt; ook hier speelt gebrek aan kandidaten een rol, ondanks een expliciete oproep daartoe. 
De enige jongere die in de DR zat, stelde zich niet beschikbaar voor de opvolger van de DR (het nieuw verkozen VO), 

waarna er geen enkele jongere kandidaat over was. 
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Het bestuur heeft concrete stappen gezet om te bevorderen dat fondsorganen divers worden samengesteld. Bij de 
verkiezingen van het VO heeft het bestuur vrouwen en jongeren expliciet opgeroepen om zich kandidaat te stellen.  

Bij de volgende verkiezingen en bij nieuwe bestuursbenoemingen in 2016 e.v. zal het bestuur opnieuw maatregelen 
nemen om de gewenste diversiteit in leeftijd en geslacht te stimuleren.  

 
In 2014 heeft er ook weer een evaluatie van het functioneren van het bestuur plaatsgevonden. De belangrijkste 
constateringen waren:  

- Het bestuur zou ook aandacht moeten hebben voor communicatie naar de deelnemers over relevante 
ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. 

- Het bestuur zou in haar communicatie naar de deelnemers meer moeten verwijzen naar 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
- Externe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en beleggingen periodiek agenderen. Idee is 

geopperd om zogenoemde heidedagen te organiseren, zodat het bestuur zich in bepaalde thema’s kan verdiepen.   
- Het overleg binnen het bestuur werd als positief ervaren; de inbreng van de individuele bestuursleden is groot. 

Suggesties voor verbetering waren: 
- lastige zaken nog beter benoemen, waar nodig nog verdere verdieping. 
- terug naar de feiten en dan opletten of conclusies dan blijven staan zoals ze eerder  werden weergegeven.  

Bij dit laatste punt werd het belang aangegeven van de aanwezigheid van de verschillende rollen in het overleg. Verder 
kan bij lastige onderwerpen met de redeneerladder worden aangegeven op welk (redeneer-) niveau de argumentatie 

wordt gevoerd. Een specifiek voorbeeld, dat betrekking had op het VO, werd hierbij besproken. De redeneerladder geeft  
 
ook aan dat als je met elkaar op conclusie niveau een discussie voert, dat het dan handig kan zijn weer terug te gaan 

naar de feiten. 
 

Klachtenafhandeling 
In 2014 heeft het bestuur 3 klachten afgehandeld. Deze betroffen onderwerpen als de toekenning van een 
nabestaandenpensioen, het terug vorderen van onterecht verstrekte bedragen en de berekening van het 

arbeidsongeschiktheidspensioen. De klachten hebben niet geleid tot veranderingen in regelingen of processen die daaruit 
voortvloeien. 
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3.2.9 Toezicht en toezichteisen 
 

3.2.9.1 Intern Toezicht 
Het Bestuur heeft voor de vormgeving van een transparant ‘Intern Toezicht’ gekozen voor de optie om een externe 

Visitatiecommissie eens per jaar uit te nodigen om het Pensioenfonds te visiteren. In 2014 met overloop naar 2015 is 
een visitatie afgelegd. Deze Visitatiecommissie heeft haar visitatierapport in april 2015 afgerond. De Visitatiecommissie 
zal conform de nieuwe governance-eisen nu jaarlijks haar visitaties verrichten ten einde het interne toezicht vorm te 

geven.  
 

Visitatierapport 
Het rapport heeft de volgende aanbevelingen opgeleverd:  

 

1) Governance: aandacht besteden aan diversiteit van bestuur en organen van het Fonds. 
2) Deskundigheid: 

- Geschiktheid toetsen aan Handleiding Geschikt Pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie; en 
- Bevorderen dat elk bestuurslid over ten minste deskundigheidsniveau 2 beschikt. 

3) Beleggingen: 

- Nagaan of aanbevelingen van de certificerend actuaris inzake 2013 toereikend zijn afgehandeld; 
- Aanpak evaluatie van fungeren van externe vermogensbeheerders formaliseren; 

- Aspecten van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen met vermogensbeheerders bespreken; 
- Filosofie met betrekking tot toekennen outperformance beloningen en consistentie in de concretisering ervan te 

bezien; 

- Nagaan of de in de ABTN opgenomen bepalingen inzake de begrenzing van de ruimte van de 
vermogensbeheerders overeenkomen met de vastleggingen in de mandaten; 

- Nagaan van de effecten van het rentedekkingsbeleid in de verdere toekomst; 
4) Risico’s 

- Aandacht besteden aan IT-risico’s bij externe uitvoerders; 

- Backtesting uitvoeren over een langere periode in verband met correctiefactoren langleven risico; 
- In het jaarverslag uitgebreidere aandacht besteden aan risico’s; 

5) Communicatie: toetsen kwaliteit van de communicatie aan de hand van externe instrumenten. 
 
Het bestuur zal in de tweede helft van 2015 de aanbevelingen ter hand nemen. 
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3.2.9.2 Deskundigheidsbevordering 
In het kader van de (permanente) ‘deskundigheidsbevordering’ en teneinde het opleidingsplan nader in te vullen is er 
o.a. in 2014 aan de opleiding ‘PDA programma voor pensioenbestuurders aan de Governance University’ deelgenomen. 

In het opleidingsplan is opgenomen welke educatie de bestuurders in 2015/2016 gaan volgen.  
 

3.2.9.3 Toezicht DNB 
Aan het Pensioenfonds zijn in 2014 geen dwangsommen of boetes opgelegd en er is ook geen aanwijzing door DNB aan 
het Pensioenfonds gegeven. Er is geen bewindvoerder aangesteld en het Pensioenfonds is ook niet geheel of gedeeltelijk 

onder curatele geplaatst. Er was in 2014 voor het Pensioenfonds ook geen een korte- en langetermijnherstelplan van 
toepassing. Wel is er een nieuw herstelplan sinds 01-01-2015 van toepassing omdat met de nieuwe FTK rekenregels de 

eisen voor het VEV veel hoger zijn komen te liggen waardoor er een tekort ontstond (zie paragraaf 3.2.1). De nieuwe 
eisen becijferen dat het fonds een VEV van (per 31 januari) 117,1% zou moeten hebben, terwijl de DG per 31 januari 
2015 113,5 is en er dus een tekort is van 3,6 dekkingsgraadpunten. 

 
3.2.9.4 ESG  

Stembeleid  
Het stembeleid is vastgelegd in de ABTN en in 2014 niet gewijzigd. Het Pensioenfonds voert geen actief stembeleid. De 
aandelenposities zijn vooral internationaal en worden beheerd door de (externe) vermogensbeheerders. Er wordt in deze 

gebruik gemaakt van het stembeleid van de betrokken vermogensbeheerders.  
 

Het fonds heeft een uitsluitingslijst opgesteld m.b.t. bepaalde landen en bedrijfsmatige activiteiten teneinde het 
governancebeleid nader vorm te geven. Het fonds heeft verder geen uitgebreid beleid ontwikkeld voor overige milieu- of 
sociale aspecten.  

 
 

3.2.9.5 Compliance 
Er zijn in het verslagjaar in het licht van de gedragscode en de compliance regeling van het fonds door de compliance 
officer geen bevindingen van overtredingen of andere schendingen geconstateerd.  

 
 

3.2.9.6 Code Pensioenfondsen 
Het bestuur leeft de Code Pensioenfondsen vrijwel geheel na. Waar dit niet het geval is, is dit elders in dit hoofdstuk 
beschreven. 
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3.2.10 Beleidsontwikkelingen omtrent het vermogensbeheer 
 

3.2.10.1 Financieel beleid Atos Middelloon (ML) 
Beleggingsbeleid 

 
Het Bestuur heeft het beleggingsbeleid herzien en in 2014 een aantal wijzigingen geïmplementeerd: 
- In 2014 is mede n.a.v. de uitgevoerde ALM studie het risicobudget conform het beleidskader dat gold voor het 

intreden van het dekkingsgraadtekort weer teruggebracht naar 8%. 
-  het beleid is voorts nog meer toegespitst op het anti-cyclisch dynamisch beleggen, zowel m.b.t. het risico als m.b.t. 

de rendementen en verwachtingen.  
-  wijziging van het rentehedge-mandaat van BlackRock: i) aanpassingen in de korte termijn obligatiebeleggingen opdat 
de portefeuille meer efficiënt zou worden en meer opbrengsten zou genereren en ii) aanpassingen in de afdekking van 

de lange termijn verplichtingen (van 90% naar 60% rentehedge) wegens de toenemende verwachting dat de rente zal 
gaan stijgen; 

- met betrekking tot de uitvoering van het vermogensbeheer in de Returnportefeuille (waarmee het overrendement 
nagestreefd wordt) werd er in 2014 intensief overlegd met de 2 betrokken vermogensbeheerders.  
- er is een eigen portefeuille in 2014 opgebouwd om praktische en om tactische redenen. Door de overeenkomst met 

Atos was er sprake van een uitbreiding van de aandelenportefeuille met Atos aandelen. Daarnaast was er door de 
strategische afbouw van de rentehedge veel cash beschikbaar. Volgens de adviseurs waren in Q4 2014 aandelen de 

aantrekkelijkste belegging; het bestuur was het daarmee eens. Verhoging van de mandaten werd echter niet efficiënt 
geacht omdat de mandaathouders uit voorzichtigheidsoverwegingen deels in cash zitten en dan zou er gedeeltelijk 
sprake zijn van cash naar cash. Besloten is daarom om een aantal aandelen-beleggingsfondsen aan te kopen en die zelf 

te beheren. Het zijn tijdelijke tactische posities die bij gebleken succes ook weer relatief snel afgebouwd zullen worden.  
Zie verder de details inzake het beleggingsbeleid voor Atos ML in paragraaf 3.3 en voor Atos BP in paragraaf 3.4. 

 
 
3.2.10.3 Toeslagbeleid 

Een verhoging van de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen vanwege loon- of prijsstijging heet “toeslag” 
(voorheen “indexatie” genoemd). De voorwaardelijkheid van de toeslag is vastgelegd in de pensioenregeling. In de 

pensioenregeling is gekozen voor categorie D1 van de toeslagenmatrix, zoals gepubliceerd door DNB en het ministerie 
van SZW.  
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Bij de vaststelling van het toeslagpercentage geldt als richtlijn de afgeleide Consumenten Prijsindex (CPI) voor alle 
huishoudens. Het Bestuur beslist ieder jaar opnieuw in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken uiteindelijk 
worden aangepast. Ter financiering van deze voorwaardelijke toeslagtoezegging is geen bestemmingsreserve gevormd. 

Hiervoor wordt ook geen premie betaald. De ambitie is eind 2012 overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving 
verlaagd van 100% CPI afgeleid naar 75% CPI afgeleid (zie paragraaf 3.2.7.1). 

 
Toeslagbesluit 
Als gevolg van de nog steeds relatief lage en vooral erg onzekere dekkingsgraad en omdat de alweer gewijzigde 

toezichtsregels met zich brengen dat het vereist eigen vermogen hoger is geworden heeft het Bestuur van het 
Pensioenfonds besloten dat de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2014 niet werden 

aangepast aan de gestegen prijzen. Op het moment dat dit besluit genomen werd streefde het fonds er nog naar om 
jaarlijks een toeslag te verlenen ter hoogte van 75% van het “CPI afgeleid”-cijfer over de periode november – oktober 
van het voorafgaande jaar. Over de periode november 2012 – oktober 2013 was dit cijfer 0,6% (bij 75% ambitie dus; 

het CPI afgeleid cijfer was 0,7%). Het streven werd derhalve niet gehaald. In de komende jaren zal er, met name ook 
door de nieuwe, strengere, toezichtsregels, ook rekening mee moeten worden gehouden dat dit streven niet (geheel) 

gehaald wordt. Dit is derhalve een risico voor de belanghebbenden op korte en lange termijn, gerelateerd aan het 
overeengekomen ambitieniveau. 
 

3.2.11 Kosten pensioenfonds 
De kosten van pensioenfondsen bestaan uit vermogensbeheer en pensioenbeheer. De huidige Pensioenfederatie-richtlijn 

voorziet erin dat alle pensioenfondsen uiterlijk in 2014 de kosten van vermogensbeheer vermelden als percentage van 
het gemiddelde beheerde vermogen en ze ook aangeven hoeveel de pensioenadministratie (pensioenbeheer) per 
deelnemer kost.  Het Pensioenfonds verstrekt hierin al sinds 2011 inzicht; dit is niet eenvoudig omdat sommige kosten 

voor meerdere doeleinden worden gemaakt.2  
 

a) kosten vermogensbeheer 
De kosten van vermogensbeheer worden uitgedrukt in een percentage van het belegd vermogen. Deze kosten vormen 
het leeuwendeel van de totale uitvoeringskosten.  

Een vrij accurate benadering van de kosten van het vermogensbeheer voor de middelloonregeling levert voor 2014 een 
post op van 9.076.306 euro. Als percentage van het gemiddelde beheerde vermogen (2.428.671.500 euro) is dit 

ongeveer 0,37%. In dit percentage zijn de transactiekosten in de kosten meegenomen.3 
Onderzochte pensioenfondsen rapporteerden aan DNB over 2013 vermogensbeheerkosten (exclusief transactiekosten) 
van 0,55 procent van de beleggingen (2012: 0,53% van de beleggingen). 

                                                
2 Daarnaast is het soms heel moeilijk zo niet onmogelijk om de kosten uit te splitsen en worden deze dan geschat. Dit is bijvoorbeeld het geval in geval van beleggingen in 
beleggingsfondsen die weer in andere beleggingsfondsen beleggen.  
3 Het percentage dat in het verslagjaar 2012 in het jaarverslag stond (0,26%) was nog exclusief de transactiekosten in de RCP en RP. 
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De gemiddelde totale kosten van Nederlandse pensioenfondsen voor vermogensbeheer bedragen volgens een CEM 

Benchmarking-onderzoek4 uit 2012 0,43% van het beheerd vermogen. Deze kosten zijn hiermee lager dan in de 
Verenigde Staten (0,59%) en wereldwijd (0,52%). Ons Pensioenfonds werkt dus een stuk goedkoper dan 

bovengenoemde pensioenfondsen, zeker als je bedenkt dat in dit DNB en CEM-onderzoek de transactiekosten niet in de 
vergelijking zijn meegenomen. 
Uit een onderzoek van LCP Netherlands (Werk in uitvoering bij pensioenfondsen) uit 2014 bleek dat in 2013 de gewogen 

gemiddelde vermogensbeheerkosten 0,54% van het gemiddelde pensioenvermogen bedroegen, 1 basispunt meer dan in 
2012. Ook t.o.v. dit cijfer blijkt dat ons fonds relatief goedkoop werkt. 

Bij een groot fonds als PFZW waren de vermogensbeheerkosten in 2014, als percentage van het gemiddeld belegd 
vermogen, 0,51% (0,61% in 2013 en 0,57% in 2012), dit alles exclusief transactiekosten. Ook vergeleken met het bijna 
grootste pensioenfonds van Nederland, dat veel schaalvoordelen zou moeten hebben, is ons fonds derhalve heel goed 

gepositioneerd.  
De in kaart gebrachte transactiekosten bedroegen 0,07% van het vermogen. De aan DNB gerapporteerde 

transactiekosten in 2013 waren gemiddeld 0,09% van het pensioenvermogen, 1 basispunt minder dan in 2012. Op dit 
punt scoort het fonds goed. 
 

b) kosten pensioenbeheer 
De kosten van pensioenbeheer worden uitgedrukt in euro’s per betrokkene (alle gewezen deelnemers en 

gepensioneerden) per jaar. Dit zijn de kosten voor de administratie, in- en excasso, communicatie, bestuurskosten en 
externe adviseurs. 
De kosten van de pensioenadministratie zijn 73 euro (2013: 89 euro, 2012: 84 euro, 2011: 103 euro) per in 2014 

betrokkene. Het verschil tussen 2014 en 2013 komt natuurlijk voor een deel voor rekening van de lagere kosten als 
gevolg van de sluiting van het fonds.5   

De 73 euro kosten worden deels veroorzaakt door de kosten van het DNB toezicht, deze zijn 6,57 euro (2013: 7,50 
euro) per betrokkene. 
 

                                                
4 CEM Benchmarking is een wereldwijd opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in benchmarking en performance en kosten onderzoek. 
5 Bij het berekenen van de kosten van het pensioenbeheer wordt meestal het kostenbedrag gedeeld door het aantal deelnemers en gepensioneerden (de gewezen deelnemers blijven dus 

buiten beeld, alhoewel die wel volop kosten genereren). De 3-jaarsgemiddelde kosten liggen voor bij deze manier van berekenen tussen € 108 en € 955 per deelnemer/gepensioneerde. Het 

gemiddelde was € 335. Wij kennen geen (actieve) deelnemers meer maar alleen maar gewezen deelnemers. Als we voor 2014 echter nog zouden aannemen dat we nog steeds 5.381 actieve 

deelnemers zouden hebben (= cijfer 2013) en 1506 gepensioneerden (= cijfer 2014), dan zouden onze kosten per deelnemer/gepensioneerde ongeveer € 186,49 bedragen. Dan zouden wij 

ruim onder het gemiddelde zitten. We werken dus relatief goedkoop, alhoewel de vergelijking natuurlijk niet helemaal opgaat omdat actieve deelnemers wel iets meer kosten meebrengen 

dan gewezen deelnemers. De gemiddelde kosten van het pensioenbeheer bedroegen voor een Nederlands fonds in 2012 € 243 per actieve deelnemer en pensioengerechtigde. Voor ons 

Pensioenfonds bedroeg dit in 2013 € 226 (de gewezen deelnemers telden bij deze vergelijking dus niet mee). Ook dat was dus relatief goedkoop. Omdat wij alleen nog gewezen deelnemers 

kennen en vergelijkingen met actieve fondsen mank gaan, wordt deze vergelijking in de toekomst niet meer gemaakt. 
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De visitatiecommissie constateert overigens ook in haar rapport van april 2014 dat deze bedragen en percentages in 
vergelijking tot andere Fondsen aan de lage kant zijn. 
 

 
 

3.2.12 (Externe) rapportage, Beleggingsadviescommissie en Uitvoerende Beleggingsadviescommissie 
De Beleggingsadviescommissie hanteert een groot aantal rapportages die het Pensioenfonds in staat stellen om de 
doelstellingen van het beleggingsbeleid te toetsen (maand- en kwartaalrapportages), waaronder rapportages van 

Kasbank (met rendementen, risico-inventarisaties, etc.) en Actuarieel adviesbureau Mercer. De rapportages maken het 
onder andere mogelijk voor het Bestuur om te monitoren of de invulling en/of de hoogte van de afdekking van het 

renterisico en het risicobudget adequaat plaatsvindt.  
 
Het voornaamste doel van de Beleggingsadviescommissie is om het strategisch beleggingsbeleid, dat door het Bestuur is 

vastgesteld, adequaat te volgen en daarover te adviseren. De Beleggingsadviescommissie komt minimaal vier maal per 
jaar bijeen. De Beleggingsadviescommissie bestond per 31 januari 2015 uit de volgende leden: 

 
Beleggingsadviescommissie 

Naam Rol Functie 

   

Drs. Jeroen Boot  Adviseur Vermogensbeheerder bij Bank Insinger de Beaufort 

Drs. David Richtert Adviseur Principal adviser, Mercer 

 

Drs. Pieter van Noort Lid Plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur en Director 

Pensions bij Atos 

Arno Elshout Lid Bestuurslid Pensioenfonds Atos 

Mr. Gé Overdevest Secretaris Directeur Pensioenfonds Atos  

 

In 2011 is er naast de Beleggingsadviescommissie ook een permanente Uitvoerende Beleggingsadviescommissie 
ingesteld, ten einde het vermogensbeheer intensiever te monitoren. De Uitvoerende Beleggingsadviescommissie (UBC) 

die minimaal maandelijks vergadert, heeft daarnaast ook frequent overleg of contact met de vermogensbeheerders. In 
de UBC zit ook 1 van de 2 externe beleggingsadviseurs uit de Beleggingsadviescommissie. De UBC bestond per 31-12-
2014 uit de volgende leden: 
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Uitvoerende Beleggingsadviescommissie 

Naam Rol Andere functies 

Drs. Pieter van Noort Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur en Director 

Group Pensions bij Atos  

Mr. Gé Overdevest Secretaris Directeur Pensioenfonds Atos  

Arno Elshout Lid Bestuurslid Pensioenfonds Atos 

Drs. Jeroen Boot Adviseur Vermogensbeheerder bij Bank Insinger de Beaufort 

 
 
3.2.13 Ontwikkelingen bij Atos 
Opzeggen Pensioenuitvoeringsovereenkomst 

In november 2014 werd de (nieuwe) sinds 1 januari 2014 vigerende pensioenuitvoeringsovereenkomst door Atos alsnog 
sneller dan verwacht opgezegd (zie paragraaf 3.2.7.3, Uitvoeringsovereenkomst). Atos wilde het fonds toch 

deconsolideren en zodoende van de balans halen en daartoe was benodigd dat zij de vigerende 
pensioenuitvoeringsovereenkomst  zou opzeggen. Dit betekende dat het fonds en Atos geen wederzijdse verplichtingen 

meer hadden inzake de (uitvoering van de) pensioenregelingen en dat daarmee ook de statutaire vertegenwoordiging 
met 3 werkgeversbestuurders  niet meer benodigd was. Dat aantal is daarna dan ook teruggebracht tot 2, zodat er altijd 
een meerderheid van bestuurders namens de gewezen deelnemers en gepensioneerden is, terwijl we wel de goede band 

met Atos behouden.  
In 2014 heeft Atos ook alle resterende afspraken inzake de oude herstelovereenkomst nageleefd. De 

Herstelovereenkomst werd alsnog volledig nagekomen en er werden in 2014 aanzienlijke extra bedragen betaald ten 
einde het fonds netjes achter te laten. Deze bedragen zijn betaald d.m.v. een levering van 113,5 miljoen euro in Atos 
aandelen. Dit alles heeft er toe geleid dat de dekkingsgraad sterk is gestegen, er geen kortingen nodig zijn geweest, 

zowel het korte termijn als het lange termijn herstelplan niet meer van toepassing waren en het fonds per 1 januari 
2014 gesloten is en alle deelnemers gewezen deelnemers zijn geworden. Atos heeft nu een nieuwe pensioenregeling 

maar blijft d.m.v. ondersteuning nog betrokken bij het fonds. Financieel zijn er geen banden meer, de afspraken 
behelzen alleen nog ondersteuning met faciliteiten, mankracht, kennis en informatie-uitwisseling. Ook helpt het fonds 
Atos nog bij het afhandelen van bepaalde arbeidsvoorwaarden van huidig en voormalig personeel. De ontwikkelingen bij 

Atos zijn alleen nog van belang voor zover het deze aspecten betreft en voor zover Atos wel of niet veel personeel blijft 
afstoten of kwijtraakt; dit laatste bepaalt immers voor een groot deel de mate waarin er nog waardeoverdrachten 

(kunnen) plaatsvinden en dus het tempo waarop het aantal betrokkenen bij het fonds afneemt.  
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3.2.14 Risicobeheer6 

Het Risk Management Framework (RMF) heeft als voornaamste doel de belangrijkste risico’s van het Pensioenfonds te 
identificeren c.q. te inventariseren (inclusief de impact op het Pensioenfonds), de (eventuele) maatregelen te 

beschrijven om met deze risico’s om te gaan en tot slot een ‘assessment tool’ te creëren die zorgdraagt voor een 
adequate naleving. Hieronder wordt het ontwerp (opzet), de bouw (bestaan) en de borging (werking) weergegeven.  
Uitgangspunt voor het voor 2014 gehanteerde Risicomodel zijn de doelstellingen van het Pensioenfonds: 

Processen 
- vaststellen pensioenregeling 

- vaststellen beleggingsbeleid 
 

Proces overstijgend 

- Vaststellen Jaarrekening  
- Communicatie (website reglement, jaarverslag) 

- Uitbesteden/ Beheren SLA-management: 
 Vermogensbeheer 
 Bewaarneming 

 Uitvoeren actuarieel werk 
 Uitvoeren regeling 

 Administreren personeel 
 Administreren salaris 

 

Het bepalen van de kernrisico’s en de maatregelen in het RMF zijn niet statisch, maar vormen onderdeel van het beleid 
van het Pensioenfonds. Er is per onderwerp een risico-eigenaar aangewezen en het is ingebed in de planning & control-

cyclus. Jaarlijks beoordeelt het Bestuur aan de hand van het RMF en een onderzoeksrapport of de risico’s voldoende 
beheerst worden. In 2014 is met behulp van de ‘assessment tool’ onderzocht of de in het RMF opgenomen 
risicobeheersmaatregelen adequaat functioneren en waar de risico’s nog niet geheel door adequate procedures en 

maatregelen werden afgedekt. Op basis van het RMF is derhalve in Q2 2014 door de compliance officer een onderzoek 
verricht naar de werking en naleving van het RMF. Het onderzoeksrapport is in juli 2014 in het Bestuur besproken. Het 

Bestuur heeft naar aanleiding van de bespreking een aantal concrete acties geformuleerd met als doel de 
risicobeheersing blijvend te ontwikkelen: 
 

 

                                                
6 Voor meer Risicobeheer en derivaten zie uitgebreide toelichting in de jaarrekening 
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 Evalueer en herbeoordeel de testen i.v.m. de sluiting van het fonds per 31-12-2013; 
 Niet in alle contracten is de integriteitsclausule aangetroffen. Geen nieuwe contracten aangaan zonder 

integriteitsclausule; 
 Jaarlijkse evaluatie van de beleggingsadviescommissie door het bestuur; en 

 SLA rapportage per kwartaal van Syntrus Achmea wordt voortaan besproken in de bestuursvergaderingen. 
 

Voorts is naar aanleiding van het rapport onder andere het RMF zelf weer verder verbeterd en aangescherpt.  

 
ISAE 3402 

Door het bestuur zijn voorts de ISAE 3402 rapporten van onze voornaamste dienstverleners (de vermogensbeheerders 
en Syntrus Achmea) beoordeeld. De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft een” ISAE (= 
International Standard on Assurance Engagement) 3402”-standaard voor "Verzekerings- controleverslagen voor een 

Dienstenorganisatie" ontwikkeld. Deze standaard vervangt de voormalige (en meer bekende) SAS70 rapporten.   
De rapporten geven een beeld dat de kwaliteit en risicobewaking van onze dienstverleners voldoende gewaarborgd zijn. 

De rapporten geven als zodanig een goed inzicht in de modus operandi van onze dienstenleveranciers.  
 

Wat betreft het rapport inzake Syntrus-Achmea heeft dit een positief oordeel op:  
(1.1) beschrijving van beheersingsmaatregelen; 
(1.2) afdoende adequate wijze van opzet van die beheersingsmaatregelen; en 

(1.3) effectieve getoetste interne beheersingsmaatregelen. 
Het bevat naast een uitgebreide management verklaring van de directie van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (die 

per 1 januari 2015 zelfstandig is verder gegaan binnen Achmea) een heldere beschrijving van de organisatie, 
dienstverlening en reikwijdte van het 3402 rapport.  
In sectie 4 tenslotte staat een heldere en doorgrondelijke beschrijving van processen, beheersingsdoelstellingen, 

beheersingsmaatregelen en testresultaten van de externe accountant. Ook de controlefrequentie wordt genoemd. 
Uitkomsten gaven minimaal bemerkingen, waar dit wel het geval was, is er een managementtoelichting, zijn correcties 

uitgevoerd, dan wel maatregelen genomen om e.e.a. beter te borgen. 
Het Bestuur heeft geconcludeerd dat er geen nadere actie nodig is richting Syntrus Achmea. 
 

Het ISAE 3402 rapport van BlackRock (BR) kent een positief oordeel op o.a.: 
(1.1) “de beschrijving van het systeem; dit presenteert adequaat het Systeem dat was opgezet en geimplementeerd.  

(1.2) de ‘controls’ gerelateerd aan de “controle-doelstellingen” waren passend ontworpen teneinde een voldoende mate 
van zekerheid te verkrijgen dat de controle-doelstellingen bereikt zullen worden. 
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(1.3) de geteste ‘controls’, die samen met de complementaire ‘user identity’-controls (als bedoeld in de scope 
paragraaf), functioneerden effectief over de gehele periode. De geteste ‘controls’ waren die controls die noodzakelijk zijn 
om voldoende zekerheid te verkrijgen dat de “controle-doelstellingen” bereikt worden. 

Uit de uitgebreide beschrijving van het BR systeem “Aladdin” en de BR organisatie (opererend in 30 landen over de hele 
wereld) volgen geen bijzondere aandachtspunten. 

BR verwerft informatie door een Independent Service Auditor inzake scope, restricties en overige omgevings controle-
elementen zoals management filosofie en operating stijl, organisatiestructuur, risk assessment etc. 
Uit de door BR gespecificeerde controles en door de accountant uitgevoerde tests en testresultaten kwam vrijwel alleen 

de bemerking “geen belangwekkende resultaten opgemerkt”; kortom geen zorgwekkende aandachtpunten. 
In sectie 6 wordt de aanvullende informatie die door BR beschikbaar is gesteld besproken. Dit betreft de planning van 

business continuity plannen: impact analyses en business herstelplannen bestaande uit: 
1. Disaster recovery plans, Pandemic policy and Crisis management; 
2 Training & Awareness; 

3 Exercises & Testing; en  
4 Third party resiliency (supplier management framework, supplier conducts, targeted reviews, evaluations and on-site 

visits). 
 
Het Bestuur heeft geconcludeerd dat er n.a.v. de ISAE rapportage geen nadere actie nodig is naar BlackRock. 

 
 

Het ISAE rapport (independent service auditor’s assurance report van KPMG te Amstelveen) van KasBank N.V.  geeft 
een positief oordeel op de volgende onderdelen: 
(2.1) de beschrijving van de processen en werkzaamheden geven een adequaat beeld van de activiteiten die voor de 

clienten zijn opgezet en geimplementeerd.  
(2.2) de ‘controls’ gerelateerd aan de “controle-doelstellingen” waren passend opgezet teneinde een voldoende mate 

van zekerheid te verkrijgen dat de controle-doelstellingen bereikt zullen worden. 
(2.3) de geteste ‘controls’, die samen met de complementaire ‘user identity’-controls (als bedoeld in de scope 
paragraaf), functioneerden effectief over de gehele periode. De geteste ‘controls’ waren die controls die noodzakelijk zijn 

om voldoende zekerheid te verkrijgen dat de “controle-doelstellingen” bereikt worden. 
Sectie 3 bevat de verzekering van het management van Kasbank m.b.t. de juistheid van de gegevens c.q. verstrekte 

informatie. KasBank gebruikt overigens Atos Nederland B.V. voor diensten m.b.t. de KasBank mainframe (Unix/AIX) en 
ook voor de productie controle. 
Sectie 4: Organisatie, Services en Scope. Zeer uitgebreide beschrijving van de drie in scope zijnde service processen en 

operating systemen waar de applicaties op draaien: Solaris. Microsoft Windows. Data bases: Oracle, Adabas, Sybase, 
SQL Server. 
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Aandacht voor “threats and incidents” via “network security environment controls”, fysieke beveiliging, “Supplier  
incident management”, “Configuration management”, “Availability management” en “Records and supporting 
information”. Een Internal Audit departement is aanwezig bij de Kasbank alsook een Raad van Toezicht. Stuk bevat een 

uitgebreide risk assessment paragraaf en een gedragscode (door alle medewerkers getekend). 
In sectie 5 staat de beschrijving van de ‘control objectives’, controls en de test-resultaten van de auditor. Per 

servicegebied en sub servicegebied zijn controlebeschrijvingen aanwezig, uitgevoerde testen en test resultaten zijn 
beschreven. De uitkomsten zijn voornamelijk dat geen relevante afwijkingen zijn geidentificeerd. Voor de service “Tax 
reclaim” waren een aantal controles sinds april en juni 2014 niet uitgevoerd. Actie van het management voor correctieve 

acties en herschikking van de controlemaatregelen. 
In sectie 6 is de aanvullende informatie die door Kasbank beschikbaar is gesteld besproken. Een nieuw hoofd voor de 

afdeling Tax Reclaim is aangesteld, gekwalificeerd tax specialisten zijn ingehuurd en een verdere verbetering van de 
opzet voor Tax reclaim processen is ingevoerd. 
 

Bestuur heeft geconcludeerd dat er n.a.v. de ISAE rapportage geen nadere actie nodig is naar KasBank. 
 

In het ISAE rapport van GMO van haar Independent Service Auditors (PWC, Boston USA) is er een positief oordeel op de 
volgende onderdelen: 
(1.1) De beschrijving van het Advisory Services System (processen en werkzaamheden ) geven een adequaat beeld van 

de activiteiten die voor de cliënten zijn opgezet en geimplementeerd. 
(1.2) De ‘controls’ gerelateerd aan de controle-doelstellingen van GMO waren passend opgezet teneinde een voldoende 

mate van zekerheid te verkrijgen dat de controle-doelstellingen bereikt zullen worden, als die controles effectief werken. 
 
 

(1.3)De geteste ‘controls’, die samen met de complementaire ‘user identity’-controls (als bedoeld in de scope 
paragraaf), functioneerden effectief over de gehele periode. De geteste ‘controls’ waren die controls die noodzakelijk zijn 

om voldoende zekerheid te verkrijgen dat de “controle-doelstellingen” bereikt worden. 
Sectie 2 kent slechts een summiere GMO managementverklaring zonder management naamsaanduiding. 
Sectie 3 kent een uitgebreide GMO “Control Environment”paragraaf inzake de GMO organisatie en aan haar gelieerde 

bedrijven, de GMO’s pooled products, de Governance, het management oversight en de controls. De “Information 
Technology (Control practices, Information Systems worden besproken, waaronder de VPN (virtual privat network), 

Citrix en Juniper en een applicatie portal worden gebruikt om te zorgen voor een veilige remote toegang tot GMO’s 
systemen en applicaties. Tevens wordt van een derde (Symantec) anti-virus en anti spy-ware software gebruikt. 
Sectie 4 bevat een beschrijving van de controle-doelstellingen en gerelateerde controle procedures alsmede de 

testresultaten. Alleen de constatering “geen afwijkingen geconstateerd” werd gemaakt; de opzet en systemen zitten 
adequaat in elkaar. 
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Sectie 5 bevat de overige informatie van GMO: 
a) verschillende trading activities zijn per 6 oktober 2014 ondergebracht in één GMO trading desk; 
b) een reactie van het management op een her-certificatie van een applicatie (1 van de 40 was niet tijdig uitgevoerd): 

er is daarbij een tweede review uitgevoerd m.b.t. de review van de “toegang-”applicatie (acces) her-certificatie; 
c) Business Continuity Plans: summiere aanduiding inzake off-site data storage, network recovery, DC’s, renewable 

recources, etc. 
 
Bestuur heeft geconcludeerd dat er n.a.v. de ISAE rapportage geen nadere actie nodig is richting GMO alhoewel dit 

rapport t.o.v. S-A en BR minder gestructureerd is. 
 

 
3.3 Resultaten beleggingen voor Middelloonregeling  
 
3.3.1 Totaalrendement op alle beleggingen voor rekening van het Pensioenfonds 
 

Het totaalrendement (Risk Control-, Return- en restant MV portefeuille) op alle beleggingen over 2014 was 26,35%.  
 
Overzicht meerjarig rendement op alle beleggingen voor rekening van het Pensioenfonds (het getal voor 2008 is gecorrigeerd ten 

opzichte van vorige jaren): 

 2014                  2013 2012    2011    2010 2009 2008 2007   

Beleggingsrendement in % 26,35%             -3,01        13,17  21,35   17,60        3,17  -2,36 - 3,41    
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Tabel: beleggingsrendement in % per jaar 
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Mutatie dekkingsgraad als gevolg van 2 reguliere externe marktfactoren 

Er zijn twee jaarlijks terugkerende externe marktfactoren die van grote invloed zijn op de dekkingsgraad: A) de 
rentetermijnstructuur (rekenrente) die het rendement op de verplichtingen bepaalt en B) de koers- en 

rendementsontwikkelingen van de beleggingen. De dekkingsgraad is de breuk van bezittingen/verplichtingen x 100%.  
 
Ad A) De verplichtingen van het Pensioenfonds betreffen in principe de te verrichten pensioenuitkeringen. De daarvoor 

benodigde voorziening wordt berekend met behulp van de door DNB voorgeschreven rekenrente. Als deze stijgt, daalt 
de vereiste voorziening en heeft dit een positief effect op de dekkingsgraad (de noemer in de breuk neemt af). Als de 

rekenrente daalt, stijgt de vereiste voorziening en heeft dit een negatief effect op de dekkingsgraad (de noemer in de 
breuk neemt toe).  
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Ad B) Als het rendement op de beleggingen positief is, dan heeft dit vanzelfsprekend eveneens een positief effect op de 
dekkingsgraad, immers je vermogensbestanddelen nemen in waarde toe (de teller in de breuk, de bezittingen  nemen 

toe). Als het rendement echter negatief is, dan heeft dit vanzelfsprekend een negatief effect op de dekkingsgraad (de 
teller in de breuk, de bezittingen nemen af).  
 

Beide marktfactoren kunnen dus ook tegengestelde effecten hebben: de rente kan dalen waardoor de dekkingsgraad 
daalt (want de verplichtingen nemen in waarde toe), maar als het rendement op de beleggingen tegelijkertijd positief is, 

stijgt de dekkingsgraad als gevolg daarvan. Het saldo van deze effecten als gevolg van de externe marktfactoren kan 
dus positief of negatief zijn. Voor 2014 waren de resultaten als volgt: 
 

   2014                2013          2012           2011          2010         2009 

Rendement beleggingen          26,35%          -3,01%      13,17%       21,35%      17,60%      3,17% 
 

Rendement verplichtingen7  -22,57%           3,42%       -8,20%      -19,16%    -13,00%      3,90% 

  

 
Het positieve rendement op de beleggingen heeft bijgedragen aan de verbetering van de financiële positie van het 

Pensioenfonds. Als gevolg van de gedaalde rente zijn de verplichtingen echter gestegen met 22,57%. Deze stijging van 
de verplichtingen draagt negatief bij aan de dekkingsgraad. Het saldo van het rendement op de beleggingen en de 
verplichtingen van (26,35 – 22,57)= 3,78% was in 2014 positief en had dus een positief effect op de dekkingsgraad. Dit 

was met name te danken aan het goede resultaat op de Risk Control Portefeuille (+39,5%) en in mindere mate aan het 
resultaat van de Return Portefeuille (waaronder aandelen) van + 7.58%; dit resultaat zorgde er uiteindelijk voor dat de 

verplichtingen niet harder stegen dan de beleggingen.  
 
Naast het rendement op de beleggingen en het rendement op de verplichtingen, zijn er ook nog andere elementen die 

het verloop van de dekkingsgraad bepalen. Deze elementen zijn de volgende: 
- de uitbetaalde pensioenuitkeringen; 

- de verleende toeslagen; 
- overige oorzaken (sterftewinst of sterfteverlies, herverzekeringsresultaat, etc, etc); 

- kosten. 
  

                                                
7 Waardeverandering van de verplichtingen als gevolg van de wijziging van de gemiddelde rekenrente over 2014 als percentage van het gemiddeld belegd vermogen. 
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Het verloop van de dekkingsgraad in 2014 is als volgt toe te rekenen aan de verschillende componenten: 
  
 

 
Dekkingsgraad per 31 december 2013:                                  109,6% 

Pensioenuitkeringen:              0,2% 
Verleende toeslagen:                                                        0,0% 
Wijziging RTS, gevolgen TV:                -19,6% 

Beleggingsresultaat:                     26,8% 
Wijziging actuariële grondslagen:       0,0% 

Overige oorzaken:                                                                         - 3,1% 
Dekkingsgraad per 31 december 2014:                                   113,9% 
 

- Omdat de dekkingsgraad gedurende het jaar rond de 112% lag, droegen de betaalde pensioenuitkeringen positief bij 
aan de dekkingsgraad; 

- Omdat er geen toeslagen zijn verleend in 2013 was er geen effect op de dekkingsgraad; 
- de rente daalde per saldo in 2014, waardoor de verplichtingen stegen wat 19,6% negatief bijdroeg aan de 
dekkingsgraad; 

- Het beleggingsrendement was positief en zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad; 
- de actuariële grondslagen bleven vrijwel ongewijzigd, in 2014 was er daarom vrijwel geen effect op de dekkingsgraad. 

- Overige oorzaken hebben betrekking op diverse mutaties (overgang op de nieuwe prognosetafel AG2014, sterftewinst 
of sterfteverlies, herverzekeringsresultaat, etc., etc.) en zogenaamde kruiseffecten tussen de diverse componenten en 
droegen negatief bij aan de dekkingsgraad.  

 
Per saldo steeg de dekkingsgraad uiteindelijk met 4,3%. De dekkingsgraadontwikkeling betekende dat de herstelplannen 

in 2014 niet meer van toepassing waren.  
Met betrekking tot de verplichtingen van het Pensioenfonds daalde de gemiddelde rekenrente (op basis van de 
gepubliceerde rentetermijnstructuur) waarmee deze verplichtingen berekend worden van 2,8% op 31 december 2013 

naar 1,9% op 31 december 2014. 
 

 
3.3.2 Rendement van de deelportefeuilles 
De totale beleggingsportefeuille voor Atos ML is gesplitst in een Risk Control Portefeuille en een Return Portefeuille. De 

Return portefeuille bestaat uit 3 zogenoemde High Volatility (HV) portefeuilles en een Medium Volatility portefeuille. In 
de volgende paragrafen wordt dit nader toegelicht. 
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3.3.2.1 De Risk Control portefeuille  
Voor het beleggingsbeleid van het Pensioenfonds is het uitgangspunt er voor te zorgen dat er voldoende vermogen is om 

minimaal aan de totale pensioenverplichtingen (zonder rekening te houden met een mogelijke jaarlijkse toeslag) te 
voldoen. Er moet dus voldoende vermogen zijn om alle op dit moment toegezegde pensioenen in de toekomst te kunnen 
betalen. Deze totale verplichtingen worden berekend (‘contant gemaakt’) met de rentetermijnstructuur die DNB  

 
publiceert. Eén procent verschuiving naar beneden of naar boven van de gemiddelde rente betekent voor het fonds een 

verandering van de omvang van de berekende verplichtingen van circa 19%. Beweging in de rente doet die omvang van 
de verplichtingen dus sterk schommelen en dat veroorzaakt ook schommelingen in de dekkingsgraad. Vooral als de 
rente daalt, kan dit er voor zorgen dat de dekkingsgraad erg laag wordt. Dit effect hebben we in de periode 2008 – 2013 

bij veel pensioenfondsen gezien. 
Ook in 2014 heeft het fonds de invloed van deze veranderingen in de rentetermijnstructuur zoveel mogelijk 

geneutraliseerd door middel van de Risk Control portefeuille. De Risk Control portefeuille is een beleggingsportefeuille 
met staatsobligaties uit met name Frankrijk, Oostenrijk, België en Nederland en rente swaps. Bij een rentedaling, 
waarbij de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt, wordt er door deze afdekking voor gezorgd dat de Risk Control 

portefeuille juist in waarde toeneemt, waardoor de rentedaling geen negatief effect heeft op de dekkingsgraad. Met 
andere woorden: een stijging van de verplichtingen door rentebewegingen betekent automatisch een stijging van de 

waarde van de Risk Control portefeuille. Een daling van de verplichtingen door rentebewegingen betekent automatisch 
een daling van de waarde van de Risk Control portefeuille. Deze portefeuille wordt daarom ook wel gezien als de 
defensieve component van de totale beleggingsportefeuille. De waarde van de Risk Control portefeuille beweegt 

derhalve mee met de waarde van de verplichtingen (dit is de zogenoemde ‘rente-hedge’, waarmee het renterisico van 
de beleggingen wordt afgedekt). In 2014 is het fonds begonnen de rentehedge af te bouwen. Eind 2013 werd al de stap 

gezet van 100% naar 90% en in 2014 is verder afgebouwd naar 60%. 
 
BlackRock is de beheerder van de Risk Control portefeuille en moet er voor zorgen dat de effecten van 

renteschommelingen op de dekkingsgraad beperkt worden tot in de mate waarin deze schommelingen door het Bestuur 

wensen te worden afgedekt. 

De Risk Control portefeuille (exclusief de swapswaarde) bedroeg eind 2014 ongeveer 60% van het totaal belegd 
vermogen. 

 
Resultaat Risk Control portefeuille (afdekking renterisico) 

De Risk Control portefeuille heeft een rendement en dat rendement volgde in 2014 deels het rendement op de 
verplichtingen als gevolg van de renteontwikkeling. Indien het afdekken van het renterisico tegenover de verplichtingen 
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perfect (100%) gebeurt, zou het rendement op de Risk Control portefeuille gelijk zijn aan de omvang van de 
verandering van de verplichtingen en het saldo van die twee dus 0% zijn. De dekkingsgraad verandert dan niet door 
renteschommelingen (maar je kunt dan ook niet profiteren van renteontwikkelingen). 

Het Pensioenfonds heeft het renterisico in 2014 afgedekt met de volgende percentages: in januari was het nog 90%, 
daarna werd het in november 2014 verlaagd naar 60%.  

In 2014 is het renterisico derhalve gedurende het jaar steeds minder afgedekt; omdat de rente in 2015 weer zo sterk 
gedaald is (door het beleid van de ECB), was dit niet de gehele periode het meest gunstige beleid, omdat het rendement 
op de Risk Control portefeuille hierdoor lager was dan indien de hedge later verlaagd zou zijn. Dit “timen” blijft natuurlijk  

 
moeilijk, maar in een wat breder perspectief is er op hele lage niveau’s gedehedged en de lagere hedge zal op termijn 

voordelig uitpakken als de rente weer gaat stijgen.  
 
Voor het verlagen van de hedge zijn in 2014 een aantal transacties gedaan waarbij staatsobligaties verkocht worden die 

sterk in waarde zijn opgelopen (door de gedaalde rente). Indien de rente in de toekomst oploopt tot boven het niveau 
van het moment van verkoop, is dat pure winst voor het pensioenfonds.  

Het uiteindelijke resultaat van de Risk Control portefeuille in 2014 kan slechts bij benadering berekend worden, immers 
de verschillende bestanddelen variëren per maand te veel, i.c. de rente, de dekkingsgraad, de omvang van de 
portefeuille, etc, etc). Uit de berekeningen van de Kasbank volgt dat we op de Risk Control portefeuille een rendement 

hadden van maar liefst 39,5%, een geweldig resultaat dat natuurlijk te danken is aan de enorme rentedaling in 2014.  
Omdat dit rendement de toename in de verplichtingen (als gevolg van de gedaalde rente) moet compenseren kijken we 

voor het resultaat dat bereikt is met de Risk Control portefeuille. Ook dit rendement wordt uitgedrukt ten opzichte van 
de waardeverandering van de verplichtingen. De Risk Control portefeuille kende voor 2014 als benchmark voor de 
toename van de verplichtingen een percentage van 22,57%. Dat wil zeggen dat het hedgebeleid had moeten zorgen dat 

het rendement van de Risk Control portefeuille minstens 22,57% had moeten zijn om het gewenste 
renteafdekkingsniveau te halen. Het rendement was echter veel hoger, waardoor bij benadering er een overrendement 

op de RCP was van ongeveer 17% en de dekkingsgraad door dit resultaat flink toenam (maar door andere factoren ook 
afnam). 
De verplichtingen als gevolg van rentebewegingen gingen dus met (bij benadering) 22,57% omhoog omdat er per saldo 

sprake was van een daling van de gemiddelde rekenrente in 2014. Het verschil met het behaalde rendement is dus 
positief en had een positief effect op de dekkingsgraad ultimo 2014. 

 
3.3.2.2 Return portefeuille  
De Return portefeuille heeft tot doel om binnen een bepaald risicokader op de lange termijn met een deel van de 

beleggingen een extra rendement ten opzichte van de nominale verplichtingen te realiseren. Met dat extra rendement 
kan met name een eventuele toeslag gefinancierd worden. Dat extra rendement is het rendement boven het renteniveau 
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(rente waarmee de contante waarde van de verplichtingen berekend wordt, de zogenaamde “yield”) waarmee de 
verplichtingen worden berekend.  
De vermogensbeheerders hebben een mandaat toegewezen gekregen met een maximum toegestane volatiliteit (risico) 

en een (absolute) rendementsdoelstelling over een langere termijn (minimaal drie jaar).  
 

Extra rendement 
Voor de Return portefeuille was de minimale doelstelling om 2,8% boven de yield op te brengen. Een 
vermogensbeheerder verslaat de doelstelling als het resultaat over een langere periode meer is dan yield plus de 

nagestreefde extra opbrengst van 2,8%.  
 

De Return portefeuille (omvang per 31-12-2014 was 835 miljoen euro) betreft overwegend beleggingen met een hogere 
liquiditeit en volatiliteit, zoals aandelen, bedrijfsobligaties, beursgenoteerd onroerend goed en beursgenoteerde 
grondstoffen. Het doel van de Return portefeuille is tweeledig: mede met behulp van diversificatie over de verschillende 

beleggingsstijlen van de beheerders een rendement te behalen van minimaal gemiddeld 2,8% boven de genoemde yield 
(zie 3.3.2) maar dat ook dicht bij een breed beleggende index als de MSCI world index ligt. Dit alles met een spil 

tracking error van maximaal 15% (sinds de nieuwe ALM overigens eind 2014 weer teruggebracht naar het niveau van 
voor 2008, i.c. naar 18%). In 2014 was de yield gemiddeld 2,08% en moest er dus een rendement gehaald worden van 
minimaal 4,88%.  

 
Resultaat Return portefeuille 

Met een resultaat van 7,58% heeft de Return portefeuille de (absolute) fonds benchmark van 4,88% in het jaar 2014 
ruim gehaald. Een absolute benchmark is een gemiddeld rendement dat jaarlijks nagestreefd wordt en in principe niet 
ieder jaar precies gehaald wordt. Het is niet gebaseerd op een mandje van financiële instrumenten (zoals bijvoorbeeld 

de MSCI benchmarks), maar is een (theoretische en op historisch cijfers gebaseerde) berekening van hoeveel 
rendement er gemiddeld op lange termijn behaald zou moeten worden om theoretisch voldoende overwaarde te creëren 

ten einde met de aandelenportefeuille de indexatie ambitie te kunnen waarmaken. Ieder jaar zal de performance dus 
(sterk) afwijken van deze benchmark, soms er (ver) onder, soms er (ver) boven. Om de relatieve prestatie te meten 
(dus hoe doet onze vermogensbeheerder het ten opzichte van de markt) hanteren we de MSCI World als benchmark. De 

Return portefeuille had in 2014 een tracking error (TE) van gemiddeld rond de 13% en maximaal 15%, deze is echter 
lager dan de TE van de MSCI World index (18%) voor wereldwijde aandelen. Met andere woorden het toegestane en 

genomen risico is kleiner dan het risico van een portefeuille belegd in de wereldwijde aandelenindex MSCI. Daar staat 
tegenover dat de MSCI world index per definitie altijd vol belegd is in aandelen en dus gedwongen de koersdalingen 
meemaakt, terwijl onze vermogensbeheerders de vrijheid hebben om er voortijdig uit te stappen en de koersdalingen te 

vermijden (en op goedkope momenten weer in te stappen). In 2014 zijn de Return-beheerders gezamenlijk onder de 
voorgeschreven TE van maximaal 15% gebleven. Het rendement in 2014 van 7,58% was lager dan het resultaat van de 

MSCI World benchmark (20,15%) en ook sinds de start van de Return portefeuille (ruim 8 jaar geleden) doet de 
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portefeuille het minder dan de MSCI World (30,84% versus 53,19%). Dit verschil kan veroorzaakt worden door het feit 
dat onze vermogensbeheerders minder risico mogen nemen, maar dit hoeft niet: onze beste vermogensbeheerder 
verslaat met zijn deel van de return portefeuille en dezelfde risicobeperking wel de MSCI World benchmark nog steeds 

(58,86% versus 53,19%). 
 

 
Meerjaarse rendementen Return portefeuille (%): 
 

 
Tabel: beleggingsrendement in % per jaar 
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Resultaat versus doelstelling(en) beleggingsbeleid  
De primaire doelstelling van de Returnportefeuille is om over een langere periode een extra rendement van 2,8% te 

behalen ten opzichte van de yield, met een gemaximeerde tracking error. Door het goede resultaat van de Return 
portefeuille (7,58%) is deze doelstelling in 2014 ruimschoots gehaald, maar over de lange termijn is dat voor de gehele 

returnportefeuille nog steeds niet het geval. 
 
 

3.3.2.3 Voormalige Medium Volatility (MV) portefeuille  
De waarde van de grotendeels niet liquide Medium Volatility (MV) Return portefeuille is per eind 2012 op 0 gewaardeerd. 

In 2014 wordt deze portefeuille nog steeds op 0 euro gewaardeerd; er is dus geen verlies meer op geleden. Het in de 
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portefeuille opgenomen Gottex ABI fund heeft nog enige illiquide beleggingen, waarvan onduidelijk is of zij in de 
toekomst nog geld waard worden. In de tabel zijn de resultaten over de laatste 8 jaar weergegeven.  
 

 
Meerjaarse rendementen MV portefeuille (%): 

 
Tabel: beleggingsrendement in % per jaar 
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3.3.3 Dekkingsgraad 
De ontwikkeling van de dekkingsgraad is in onderstaande grafiek vanaf 31 december 2013 tot en met 31 december 
2014 zichtbaar gemaakt. De dekkingsgraad was per 1 januari 2014 109,6% en per 31 december 2014 113,9%, een 

toename van 4,3%. De actuele dekkingsgraad is, met een vertraging van 2 weken, altijd op de website van het 
Pensioenfonds te zien. 

 
Dekkingsgraadontwikkeling:    2014  2013       2012 2011     2010        2009 
            113,9%  109,6%  99,4%   94,7%   92,5%     93,0% 
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                 Dekkingsgraad ontwikkeling in 2014 
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3.4 Resultaten en ontwikkelingen beleggingen in de Beschikbare Premieregelingen 
 

3.4.1 Algemene ontwikkelingen  

 

In 2014 kenden alle aandelencategorieën positieve rendementen, het was wederom een goed jaar voor aandelen. De 

combinatie van een doorzettend herstel na een economische recessie en een financieel stelsel dat weer aardig stabiel 

leek te worden zorgde nog voor volatiele maar wel positieve markten. De aandelenfondsen namen sterk in waarde toe; 2 

fondsen gingen met meer dan 10% omhoog, 1 met meer dan 5% en alleen het Europafonds bleef daar met 0,6% ver bij 

achter, dit fonds presteerde in 2014 ronduit slecht wat een direct gevolg was van slechte beleggingsbeslissingen van de 

vermogensbeheerder.  

 

 
 
Het in Europa weer opnieuw actief aanpakken van de eurocrisis door het verlagen van de rente, de al lage rente in de VS 

en het feit dat in de VS de bedrijfswinsten goed waren of steeds positiever werden deed de markt geloven dat aandelen 
nog steeds aantrekkelijk waren om te kopen en droeg daardoor positief bij aan het aandelenklimaat. De vrees dat de 
euro uit elkaar zou vallen verdween en het lage rentebeleid zorgde er voor dat beleggers weer minder veilige havens 



 40 

opzochten en daarbij ook in aandelen stapten. Het ‘kunstmatig’ laag houden van de rente door de belangrijkste Centrale 
Banken is cruciaal, want op obligaties leek daardoor weinig direct rendement meer te halen (maar door de toch nog  
 

verder dalende rente naar extreem lage niveau’s bleek ook daar echter weer een zeer goed rendement mogelijk). 2014 
werd uiteindelijk wederom een vriendelijk beleggingsjaar voor de Atos BP aandelenfondsen. 

Het rendement bij het obligatiefonds was als gevolg van het rentebeleid van Centrale Banken en de lage (verwachte) 

inflatie (of beter: dreigende deflatie) - ondanks de lage renteniveaus - nog erg goed; de koersstijgingen als gevolg van 

de rentedalingen waren stevig. Het resultaat van het liquiditeitenfonds was echter om diezelfde reden teleurstellend. 

Omdat de Centrale Banken de rente dicht bij de 0% houden, is het rendement van dit fonds ook nog maar 0%.  

 

 Rente-ontwikkeling 2014  

 

 
(Grafiek toont periode 4 januari 2013 – 4 april 2015) 

 

Het hele BP-kapitaal in ogenschouw nemend (€ 367,6 miljoen) heeft de vermogensbeheerder het in 2014 minder goed 

gedaan; overall gezien werd de benchmark niet verslagen. Op de wat langere termijn (3 jaar) werd voor de hele BP 

portefeuille de benchmark wel verslagen. Per fonds bezien (onafhankelijk van de omvang) is de conclusie dat op de 

langere termijn de resultaten iets positiever zijn dan de benchmark; 4 fondsen presteren beter dan de benchmark, 2 

deden het minder.  
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3.4.2 Overzicht vermogen in Atos BP beleggingsfondsen 

 
In 2014 heeft er een migratie plaatsgevonden m.b.t. de Atos BP fondsen. Deze fondsen waren altijd een “fonds voor 

gemene rekening” (FGR), wat betekende dat ze een bepaalde speciale wettelijke status hadden waaraan een aantal 
voordelen verbonden waren. Voorwaarde was wel altijd dat er meerdere partijen deelnamen in het fonds, wat geen 
probleem was omdat wij samen met het Philips pensioenfonds en soms nog een derde partij gebruik maakten van deze 

fondsen. Het Philips pensioenfonds stapte echter uit deze fondsen en daardoor was er soms geen sprake meer van 
meerdere deelnemers in het fonds. Ook werd de regelgeving veranderd, waardoor de voordelen die een FGR had 

grotendeels wegvielen. Het was daardoor geboden en raadzaam om de fondsen om te bouwen tot “normale” fondsen. 
Deze ombouw heeft in 2014 plaatsgevonden. Bij een enkel fonds is dit gepaard gegaan met een uitbreiding van de 
aanwezige aandelen in het fonds, omdat het nieuwe fonds net een iets andere samenstelling had dan de FGR.   

  
In de tabel hieronder wordt de waarde en het gewicht van de beleggingsfondsen in het totaal van het belegd vermogen 

in Atos BP getoond. Het belegd vermogen is afgerond € 367,6 miljoen. Het aandelenfonds Wereldwijd en het 
Obligatiefonds vertegenwoordigen ongeveer 70,5% van het belegd vermogen (circa € 259,5 miljoen). De reden hiervoor 

is dat deze twee beleggingsfondsen de kern vormen van het Beleggingsprofiel Life Cycle. Meer dan 98% van de gewezen 
deelnemers heeft gekozen voor het Beleggingsprofiel Life Cycle. 
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De waarde en het gewicht en van de verschillende beleggingsfondsen ten opzichte van het totaal belegd 
vermogen in BP: 

 

Beleggingsfonds Waarde (€) % totaal 

   

Obligaties 164.315.327 44,70% 

Liquiditeiten 98.628.374 26,83% 

Wereldwijd 95.174.887 25,89%  

Europa 3.606.298 0,98% 

Emerging Markets 3.175.611 0,86% 

Amerika 2.698.600 0,73% 

 
 

 

 

 

 

 

25,89% 
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0,86% 
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2,57% 
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3.4.3 Ontwikkelingen per beleggingsfonds 

 

Oriflex Obligatiefonds (44,70% van het totaal) 

 2014  3-jaars 

rendement 

Fonds 

  

13,9% 9,2% 

Benchmark 

 

13,1% 8,6% 

 

Het obligatiefonds kende een heel goed jaar: het rendement is door de verdere rentedaling in 2014 zeer stevig 

toegenomen. Door de economische crisis en daarna de schuldencrisis in Europa zijn de renteniveaus in 2014 tot een 

verder dieptepunt gedaald, wat de koersen sterk deed oplopen. Het fonds presteerde ook flink (0,8%) beter dan de 

benchmark (13,1%). Op de middellange termijn gezien rendeert het fonds iets beter dan de benchmark. 

 

Oriflex Liquiditeitenfonds (26,83 % van het totaal) 

 2014 3-jaars rendement 

Fonds  0,0% 0,0% 

Benchmark 0,0% 0,3% 

 

Het Oriflex Liquiditeitenfonds kende wederom een heel matig jaar: het behaalde geen rendement (0,0%) terwijl de 

benchmark ook 0,0% scoorde. Ook hier zorgt de crisis en het door de Centrale Banken gevoerde rentebeleid er voor dat 

er nauwelijks rendement valt te halen op liquiditeiten. Het fonds ontving ook in 2014 weer een grote instroom van 

nieuwe gelden. Op een ietwat langere termijn doet het fonds het ook slechter dan de benchmark. De benchmark is in dit 

geval de 3-maands depositorente. Liquiditeit wordt “duur” betaalt; de zekerheid die het verschaft kost nu nog steeds 

geld.  
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Oriflex Aandelenfonds Wereldwijd (25,89% van het totaal) 

 2014 3-jaars rendement 

Fonds  7,5% 17,9% 

Benchmark 10,0% 16,1% 

 

Het Aandelenfonds Wereldwijd is een mix van de fondsen Europa, Amerika, Japan en Emerging Markets en de 

wisselende resultaten in deze fondsen, en dan met name het slechte resultaat in het Europa fonds, is dus ook aanwezig 

in het Wereldwijd fonds. Het fonds rendeerde in 2014 een stuk slechter dan de benchmark (verschil 2,5%). Maar op een 

termijn van 3 jaar verslaat dit fonds de benchmark nog steeds; het verschil is met 1,8% significant. 

 

Oriflex Aandelenfonds Europa (0,98% van het totaal) 

 2014 3-jaars gemiddeld 

rendement  

Fonds  0,6% 14,5% 

Benchmark 5,4% 14,3% 

 

Het Europa fonds presteerde na een zeer goed 2013, in 2014 zeer matig (0,6%). De underperformance ten opzichte van 

de benchmark was dramatisch (4,8% minder). Op de wat langere termijn doet het fonds het nog wel net beter dan de 

benchmark, het 3-jaars rendement is 0,2% beter dan de benchmark.  
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Oriflex Aandelenfonds Emerging Markets (0,86% van het totaal) 

 2014 3-jaars rendement 

Fonds  17,6% 18,3% 

Benchmark 17,5% 11,9% 

 

In 2014 behoorden de Aziatische aandelenmarkten tot de best renderende markten en het Aandelenfonds Emerging 

Markets (dat uitsluitend in de Aziatische markten belegt) kende in 2014 een zeer goed rendement van 17,6%. In 

relatieve zin deed het fonds het maar net aan goed: een kleine 0,1% beter dan de benchmark. Op lange termijn 

versloeg het fonds de benchmark echter ruim; het fonds haalt hier 6,4% meer rendement dan wat de benchmark heeft 

bereikt. Relatief (dat wil zeggen ten opzichte van de benchmark) is dit momenteel het best presterende fonds van de BP 

regeling.  

 

Oriflex Aandelenfonds Amerika (0,73% van het totaal) 

 2014 3-jaars rendement 

Fonds  14,5% 19,5% 

Benchmark 13,6% 20,0% 

 

Het Aandelenfonds Amerika behaalde in 2014 een goed resultaat van 14,5%, wat ook nog 0,9% beter was dan de 

benchmark. Op de lange termijn blijft het fonds nipt achter bij de benchmark, het verschil is nu 0,5% geworden. Het is 

het fonds met het hoogste 3-jaars rendement. 
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3.4.4 Resultaat Beleggingsprofiel Life Cycle 
Het resultaat van de deelnemer in Beleggingsprofiel Life Cycle wordt beïnvloed door de (en het moment van de) storting 
(a), de rebalancing op of omstreeks 30 september (b), zijn/haar leeftijd en in welk leeftijdscohort hij/zij zit (c) en 

natuurlijk het rendement van de fondsen in een bepaalde periode (d). Het resultaat op je beleggingen BP loopt dus niet 
1 op 1 gelijk met het rendement dat de beleggingsfondsen in een heel jaar hebben gemaakt. Je ‘breekt’ gedurende het 

jaar in op het rendement: 
 
 

(a) Voor gewezen deelnemers met voortzetting geldt dat door iedere maand voor een bedrag aan participaties aan te 
kopen 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) Ieder jaar wordt op of omstreeks 30 september de verhouding aandelen/obligaties teruggebracht naar de 

verhouding die volgens de Life Cycle tabel hoort bij de leeftijd van de deelnemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat als 
de aandelen goed hebben gerendeerd, de verhouding is verschoven naar méér aandelen en er bij rebalancing 

aandelen worden verkocht en obligaties worden gekocht. Met andere woorden: aandelenrendement wordt (deels) 
verzilverd. Andersom geldt dat er meer aandelen worden gekocht in een periode waarin de aandelenkoersen 
relatief laag staan. 

(c) Het rendement van een fonds wordt niet gelijkmatig over een jaar gemaakt; er zijn maanden waarin het 
rendement positief is en maanden waarin het negatief kan zijn. Afhankelijk van het moment van instappen in het 

fonds kan je persoonlijke rendement dus sterk afwijken van het jaarrendement van het fonds. 
 
Iedere deelnemer ontvangt 1 keer per jaar een overzicht van zijn/haar behaalde rendement over het afgelopen jaar. Dit 

rendement is dus niet zondermeer te vergelijken met het rendement van de bovengenoemde beleggingsfondsen. Als 
iemand deze informatie per kwartaal wil dan kan hij dat verzoeken. 

 
3.4.5 Kosten 
Een van de belangrijkste onderwerpen bij de uitvoering van een beschikbare premieregeling zijn de kosten verbonden 

aan het beleggen. Eén van de uitgangspunten van het Pensioenfonds is om de kosten van het beheer van de 
beleggingsfondsen zo laag mogelijk te houden. Er zijn natuurlijk meer voorwaarden, zoals een optimale verhouding 

tussen risico en rendement, maar wel tegen zo laag mogelijke beheerkosten. Deze kosten gaan namelijk direct ten koste 
van het rendement van het beleggingsfonds.  
De kosten voor het opzetten en in stand houden van een beleggingsfonds, zoals leges, notariële kosten en wettelijke 

kosten zijn voor rekening van het Pensioenfonds Atos. Voor rekening van de deelnemer zijn de beheervergoeding, 
performancevergoeding, switchkosten en transactiekosten.  
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4. Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan  
 
Medezeggenschap 

De medezeggenschap bij het Pensioenfonds was in 2014 georganiseerd door middel van een Deelnemersraad en een 
Verantwoordingsorgaan (VO).  

De Deelnemersraad had tot 1 juli 2014 een instemmings- en adviesrecht met betrekking tot belangrijke ontwikkelingen 
binnen het Pensioenfonds. Het Bestuur heeft in 2014 regelmatig overlegd met de Deelnemersraad. Het ging daarbij over 
de algemene gang van zaken, reglements- en statutenwijzigingen, voortgang en discussie met de onderneming over de 

nieuwe pensioenregeling, de uitvoeringsovereenkomst, het herstelplan en de herstelovereenkomst, het hedge- en 
indexatiebeleid en de bestudering van het jaarverslag. De Deelnemersraad heeft in 2014 vijf keer naar aanleiding van 

een adviesverzoek van het Bestuur een advies opgesteld.  
 
Het VO dient jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: 

 het door het bestuur in het verslagjaar uitgevoerde beleid en het handelen van het bestuur in het verslagjaar; en 
 beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst. 

 
Om het VO in staat te stellen haar taak naar behoren uit te voeren heeft het VO periodiek overleg gehad met het 
bestuur en heeft het bestuur het VO regelmatig geïnformeerd via beleidsnotities, rapportages van uitbestede activiteiten 

en verslagen van vergaderingen. Daarnaast heeft het VO de beschikking over het jaarverslag, de jaarrekening en andere 
relevante informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezichtorgaan 

 
Het VO oordeelt over het gevoerde beleid van het Bestuur aan de hand van al deze informatie. Daartoe heeft het orgaan 

het recht op:  

- overleg met het Bestuur,  
- overleg met de externe accountant en de externe actuaris,  

- informatie,  
- een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het Bestuur.  
 

Ook met het VO is in 2014 een aantal keren overlegd. Na de verkiezingen in het derde kwartaal van 2014 is het VO 
uitgebreid met nieuwe bevoegdheden en uitgebreid naar 6 leden. Het VO bestaat nu uit de volgende leden: Angeline 

Lepine-Luiten, Cees Berkelmans, Dick Koster en Rob van Gennip namens de gewezen deelnemers en Bob Veldstra en 
Ronald Beelaard namens de pensioengerechtigden. Ook het vernieuwde Verantwoordingsorgaan heeft in 2014 twee keer 

naar aanleiding van een adviesverzoek van het Bestuur een advies opgesteld. 
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Het verslag van de Deelnemersraad en het oordeel van het VO treft u hieronder in dit jaarverslag aan. Vanaf juli 2014 
heeft het VO de taken en bevoegdheden van de Deelnemersraad overgenomen; voortaan zal het VO dus alle hier 

bovengenoemde taken en bevoegdheden voor zijn rekening nemen. 

 

4.1 Verslag Deelnemersraad en oude Verantwoordingsorgaan 2014 
 

“In dit verslag wil de Deelnemersraad (DR) en het oude Verantwoordingsorgaan (oude VO) nog een korte terugblik doen 
op 2014. Per 1 juli 2014 is de DR opgehouden te bestaan en zijn de bevoegdheden en samenstelling van het oude VO 
statutair en reglementair aangepast, beide als gevolg van nieuwe wetgeving. Tot 1 juli was derhalve de oude DR nog 

verantwoordelijk voor het interne toezicht, terwijl het oude VO nog tot november als intern toezichthouder in functie was 
tot dat na de verkiezingen het nieuwe VO benoemd was. Hieronder treft u het verslag van beiden.  

 
Terugblik eerste half jaar 2014 
2014 was in een tweetal opzichten anders dan andere jaren voor de Stichting Pensioenfonds Atos (SPA). 

Allereerst is het fonds per 1 januari 2014 slapend geworden, dat wil zeggen dat er geen actieve deelnemers meer zijn en 
dat er ook geen premie meer afgedragen wordt door de onderneming. Voor de DR betekent dit dat zij per 1 januari 2014 

bestond uit acht leden namens de gewezen deelnemers en één namens de pensioengerechtigden. 
Normaliter zou dit een aanleiding zijn geweest voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en het aanpassen van het 

Huishoudelijk Reglement van de DR. Echter: in het kader van de invoering van de Wet versterking bestuur 
pensioenfondsen per 1 juli 2014 diende er een keuze gemaakt te worden voor een nieuw besturingsmodel. 
 

Het bestuur van de SPA heeft daarbij gekozen voor het Paritair Bestuur Model waarbij alle belanghebbenden in 
evenredigheid vertegenwoordigd zijn, dit omdat dat het beste aansluit bij de huidige situatie. 

De DR is het daarmee eens, voor ons Pensioenfonds verandert er eigenlijk weinig omdat zowel deelnemers als 
pensioengerechtigden al in bestuur en DR vertegenwoordigd waren en er bij de laatste DR verkiezingen ook een zetel 
voor een slaper (gewezen deelnemer) beschikbaar was. 

Tevens waarborgt dit bestuursmodel een directe betrokkenheid van de participanten bij het reilen en zeilen van het 
fonds. 

Daar alle partijen reeds betrokken zijn vindt de wetgever een dubbele waarborg in zowel bestuur als DR overbodig. 
Dit betekent dat de DR per 1 juli 2014 opgehouden is te bestaan en dat de medezeggenschap met ingang van 1 juli 
2014 ondergebracht wordt bij het VO. 

Voor het VO nieuwe stijl heeft het bestuur gekozen voor een VO bestaande uit maximaal 7 leden.  
In het VO zitten vier leden namens de gewezen deelnemers en twee leden namens de pensioengerechtigden. Daarnaast 

kan het bestuur besluiten om een lid namens werkgever Atos toe te laten in het VO. 
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De DR en de VO hebben daar positief op geadviseerd, daar zij meent dat deze verdeling niet alleen recht doet aan de 

huidige financiële verplichtingen aan de verschillende partijen maar ook reeds inspeelt op de toekomstige ontwikkeling, 
namelijk een daling van het aantal gewezen deelnemers en een stijging van het aantal pensioengerechtigden. 

Dit zal dus het laatste verslag van de DR en het VO oude stijl zijn. 
Als DR en VO oude stijl willen wij onze achterban en het bestuur bedanken voor de steun en samenwerking van de 
afgelopen jaren en wij wensen het nieuwe Verantwoordingsorgaan veel succes. Er liggen nog genoeg nieuwe uitdagingen 

in het verschiet.” 
 

 
4.2 Oordeel nieuwe Verantwoordingsorgaan 2014 
“Het nieuwe verantwoordingsorgaan (VO) werd verkozen op 15 oktober 2014 en benoemd in december 2014. De leden 

van het nieuwe VO zijn begonnen om zich de taken en bevoegdheden van het VO eigen te maken. Sinds de wijziging 
van de pensioenwet van medio 2014 is er het nodige qua toezicht veranderd.  

Het verzamelen van kennis en waar nodig het volgen van trainingen zijn gestart. Dat zal een continu proces blijven. Het 
beschikbaar stellen van informatie en kennis vanuit het bestuur en het pensioenbureau worden zeer op prijs gesteld. 
 

Ook al is het pensioenfonds nu gesloten (er worden geen nieuwe pensioenaanspraken meer opgebouwd), verwacht het 
VO toch het nodige werk voorgeschoteld te krijgen. De wetgever en de Nederlandsche Bank zal de komende jaren de 

wet en de toezichtregels betreffende pensioenen verder aanpassen, waarmee ons fonds ook te maken zal krijgen.  
 
Het VO kreeg als eerste de vraag om een nieuw bestuurslid namens de gewezen deelnemers voor te dragen. Die 

voordracht is afgerond. Vervolgens kwam er een groot aantal adviesaanvragen binnen. Een twintigtal wijzigingen in de 
statuten en de reglementen, die grotendeels te maken hadden met het nu gesloten karakter van het fonds en de daarop 

volgende opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door Atos. Na uitgebreide discussies heeft het VO haar adviezen 
ingediend, die op enkele kleine zaken na door het bestuur zijn overgenomen.  
 

Het VO waardeert het streven van het bestuur om de reglementen zo snel en zo goed mogelijk aan te passen. Daarbij 
moet opgemerkt worden, dat de kwaliteit en tijdigheid van de informatieverstrekking kan verbeteren. Het VO stelt het 

daarom op prijs als in de toekomst de besprekingen met het bestuur geïntensiveerd worden. 
 
Hoewel het nieuwe VO in 2014 slechts de laatste twee maanden daarvan in functie is geweest, heeft zij het concept 

jaarverslag uitvoerig met de directeur en het bestuur van het pensioenfonds kunnen bespreken. Dat maakt het mogelijk 
een eindoordeel te vormen wat positief is.” 
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4.3 Reactie Bestuur op oordeel van het Verantwoordingsorgaan 

 
Het Bestuur dankt het VO voor haar positieve oordeel. Zij zal er op toezien dat de kwaliteit en tijdigheid van de 

informatieverstrekking verder verbetert en kijkt er naar uit om ook in de toekomst de prettige samenwerking met het 
VO voort te zetten en te intensiveren.  
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5. Overige gegevens 
 
Jaarrekening 2014 

De jaarrekening over het boekjaar 2014 is opgenomen in dit jaarverslag. Daarin is ook opgenomen de Actuariële 
verklaring van de certificerende actuaris en de Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 
 

 
Vaststelling jaarrekening 2014 

Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Atos heeft na positief advies van het Verantwoordingsorgaan het jaarverslag 
2014 vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2015.  

 
 
 

Utrecht, 17 juni 2015 
 

Namens het Bestuur, 
 
Pieter van Noort       Arend van Buuren  

Plaatsvervangend Voorzitter     Secretaris 
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6. Profiel en algemene gegevens 
 

Stichting Pensioenfonds Atos (het Pensioenfonds) voert een tweetal gesloten pensioenregelingen uit, die tezamen een 
zogenoemde hybride regeling vormen: de Atos ML (voorheen Oriflex ML) en de Atos BP (voorheen Oriflex BP) regeling. 
Atos ML is een middelloonregeling tot een inkomen van € 43. 572 per jaar (grens per 2014, inclusief vakantiegeld en 

eventueel eindejaarsuitkering) met een voorwaardelijke toeslag. Daarboven geldt een beschikbare premieregeling (Atos 
BP).  

 
De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar, maar het is mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan.  
 

De pensioenregelingen van het Pensioenfonds voorzien in een ouderdomspensioen en onder voorwaarden een 
wezenpensioen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om het overlijdensrisico voor de partner af te dekken door middel 

van uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen. De pensioenregeling Atos BP bood de mogelijkheid om bij 
te sparen om mogelijke pensioengaten te repareren, maar is nu ook gesloten.  
   

De pensioenregeling kende een lage franchise (het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt in verband met de AOW) 
en een relatief hoog opbouwpercentage met zo veel mogelijk pensioengevende inkomenselementen. Dit gebeurde mede 

om hieruit een mogelijk nabestaandenpensioen (na pensionering) te financieren. Voor de toeslag (indexatie) is gekozen 
voor de zogenoemde D1-variant uit de Toeslagenmatrix van De Nederlandsche Bank (DNB).8 Deze variant houdt in dat 
de toeslag (indexatie) van het pensioen voorwaardelijk is. Er bestaat geen recht op toeslag (indexatie) en het is niet 

zeker óf en in hoeverre in de toekomst toeslag plaatsvindt. Er wordt geen geld voor de toeslag gereserveerd en er wordt 
geen premie betaald voor de toeslag; de toeslag wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd. 

 
In de pensioenreglementen, die de verhouding tussen de gewezen deelnemers (met voortzetting), gepensioneerden en 
het Pensioenfonds regelt, zijn de rechten en plichten voortvloeiend uit de oude, indertijd geldende, 

pensioenovereenkomst vastgelegd.  
De algemene doelstelling van het Pensioenfonds is om de uit de voormalige pensioenovereenkomst voortvloeiende 

pensioenregeling en pensioenreglementen in overeenstemming met de Pensioenwet na te komen en uit te voeren voor 
de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. 
 

 

                                                
8  de Toeslagenmatrix is te vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.rijksoverheid.nl) 
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De pensioenregelingen worden uitgevoerd voor 182 gewezen deelnemers met voortzetting, 15.298 gewezen deelnemers 
en 1.506 pensioengerechtigden. Door de recessie heeft Atos haar personeelsbestand moeten inkrimpen en omdat  
waardeoverdrachten weer mogelijk waren zijn er gewezen deelnemers weggegaan bij het fonds; dat heeft het totaal 

aantal bij het fonds betrokkenen doen dalen ten opzichte van 2013. 
  

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 van het Pensioenfonds (hierna: het Bestuur) gevoerde beleid voor te bereiden en uit te voeren. Het 

Pensioenbureau bestond eind 2014 uit twee pensioendeskundigen (1 parttime), een managementassistente (parttime) 
en een directeur.  

 
Het Pensioenfonds hecht waarde aan een goede communicatie. Daarbij staat, gezien de complexiteit van het fenomeen 
pensioen, de persoonlijke benadering voorop. Het Pensioenfonds communiceert via een eigen internetsite 

(www.pensioenfondsatos.nl) en in een regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief. Op deze manier worden ook 
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden geïnformeerd. 

 
Het Pensioenfonds heeft de rechtsvorm van een stichting en is gevestigd in Utrecht. Het Bestuur van het Pensioenfonds 
bestaat uit twee gewezen deelnemers (met voortzetting)-leden, 1 lid namens de gepensioneerden en twee 

werkgeversleden. Voor de dagelijkse leiding heeft het Bestuur een directeur benoemd, die ook aan het hoofd staat van 
het Pensioenbureau.  

 
De twee werkgeversleden in het Bestuur worden voorgedragen door de werkgever. Het VO draagt de drie 
werknemersleden voor. Het Bestuur kiest de voorzitter, de secretaris en de vicevoorzitter. Voorzitter en secretaris zijn 

bij besluit aangewezen de Stichting in rechte te vertegenwoordigen. Het Bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk 
voor het gevoerde beleid. 

Naast het Bestuur kent het Pensioenfonds een Beleggingsadviescommissie en een Verantwoordingsorgaan. Het 
Verantwoordingsorgaan werd gekozen door de gewezen deelnemers en gepensioneerden en is samengesteld uit 2 
gepensioneerden en 4 gewezen deelnemers, in overeenstemming met de Statuten en het reglement inzake het 

Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan heeft naast de bevoegdheden genoemd in artikel 111 van de 
Pensioenwet (per 1-1-2008) een groot aantal andere bevoegdheden toegewezen gekregen, waaronder het recht van 

décharge. 
 
Tot 30 juni 2014 kende het Pensioenfonds tevens een Deelnemersraad. De Deelnemersraad werd gekozen door de 

(gewezen) deelnemers en gepensioneerden en was samengesteld uit gepensioneerden en gewezen deelnemers, in 
overeenstemming met het huishoudelijk reglement. De Deelnemersraad had, naast de bevoegdheden genoemd in artikel 

111 van de Pensioenwet (per 1-1-2008), het recht van décharge. Per 1 juli 2014 is de Deelnemersraad opgeheven. 

http://www.pensioenfondsatos.nl/
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Het Bestuur heeft een Beleggingsadviescommissie ingesteld. Deze Beleggingsadviescommissie wordt geacht het Bestuur 
te adviseren over het beleggingsbeleid in brede zin en toetst de beleggingsresultaten aan de doelstellingen van het 

beleggingsbeleid. Een Beleggingsadviescommissie bestaat uit minimaal vier leden, waarvan minimaal één 
beleggingsdeskundige, één werknemerslid uit het Bestuur, één werkgeverslid uit het Bestuur en de directeur van het 

Pensioenfonds. 
 
Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het gevoerde beleid van het Pensioenfonds; dat oordeel wordt 

opgenomen in het jaarverslag van het Pensioenfonds. Het Verantwoordingsorgaan bestond in 2014 eerst uit drie leden 
en is daarna uitgebreid tot 6 leden: 4 vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers en 2 vertegenwoordigers van de 

gepensioneerden. Een eventuele vertegenwoordiger van de werkgever wordt door de werkgever benoemd.  
 
Het Pensioenfonds heeft geen uitvoeringsovereenkomst met de onderneming Atos in Nederland. Wel zijn er afspraken 

tussen het Pensioenfonds en de onderneming over informatie-uitwisseling, ondersteuning en facilitering. 
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PENSIOENBUREAU 2014 
 

 

           Gé        Joyce  Elly        Henk 
                Overdevest                de Heus  Ratsma         van der Meij 
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De organisatie van het Pensioenfonds in 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Uitbesteed 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

BESTUUR 

 

 

BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE 

VERANTWOORDINGSORGAAN 

PENSIOENBUREAU 

ACTUARIS 

VERMOGENSBEHEER PENSIOENADMINISTRATIE 

VISITATIECOMMISSIE 



 57 

Algemene gegevens 
 
Naam en vestigingsplaats 

Stichting Pensioenfonds Atos is gevestigd te Utrecht. Het Pensioenfonds voert de gesloten pensioenregelingen uit voor 
gewezen deelnemers en gepensioneerden die a) medewerkers in dienst van de werkgever Atos in Nederland zijn (en 

daarbij aangesloten ondernemingen); of b) voormalige medewerkers van Atos in Nederland of haar voorgangers zijn 
(inclusief de medewerkers die in dienst zijn van het Pensioenfonds). 
 

 
Bestuur 

De samenstelling van het Bestuur is in 2014 gewijzigd; Arno Elshout trad in mei toe tot het Bestuur en in juli trad 
Nicolas Deruaz (namens de werkgever) terug. Arend van Buuren werd herbenoemd. De samenstelling per 31 december 
2014 was: 

 
Namens de werkgever: 

Harrie Penders, voorzitter 
Pieter van Noort, plaatsvervangend voorzitter 

vacature 
Namens de gewezen deelnemers (met voortzetting): 
Arend van Buuren, secretaris 

Willo Peters 
Namens de gepensioneerden 

Arno Elshout 
 
In 2015 is Harrie Penders wegens ziekte terug getreden en Arend van Buuren met pensioen gegaan waardoor hij af 

moet treden als bestuurder namens de gewezen deelnemers. In 2015 zijn daarom twee nieuwe bestuurders bij DNB voor 
goedkeuring voorgedragen.  

 
Beleggingsadviescommissie 
De Beleggingsadviescommissie bestond per 31 januari 2015 uit: 

Pieter van Noort 
David Richert 

Jeroen Boot 
Arno Elshout 
Gé Overdevest 
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Deelnemersraad 
De Deelnemersraad bestond per 1 januari 2014 uit:  
Ger Hof (voorzitter)  

Hans Scheepers (secretaris) 
Rene Baas (plv voorzitter) 

Frans van Leuven (plv secretaris) 
Dick Koster  
Peter Aarnoudse  

Rogier van Dokkum 
Walther Denissen 

Wim Lucassen 
 
De Deelnemersraad is per 1 juli 2014 opgeheven. 

 
Verantwoordingsorgaan 

Het Verantwoordingsorgaan bestond per 31 december 2014 uit:  
namens de gewezen deelnemers 
Angeline Lepine-Luiten 

Cees Berkelmans  
Dick Koster 

Rob van Gennip 
namens de pensioengerechtigden  
Bob Veldstra (voorzitter) 

Ronald Beelaard 
 

Pensioenbureau 
Het Pensioenbureau bestaat uit: 
Gé Overdevest, directeur 

Elly Ratsma, pensioendeskundige (part time) 
Henk van der Meij, pensioendeskundige 

Joyce de Heus, management assistente (part time) 
 
Accountant 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
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Actuaris en herverzekeraar 
Uitvoerend actuaris: Syntrus Achmea Pensioenbeheer  
Waarmerkend actuaris: Ron Wagenaar, verbonden aan Buck Consultants  

Adviserend actuaris: Sprenkels & Verschuren 
Herverzekeraar: Zwitserleven. 

 
Pensioenbeheer 
Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV (onderdeel van Achmea BV) 

 
Vermogensbeheer  

BlackRock 
Grantham, Mayo Van Otterloo (GMO) 
Gottex 

 
Beleggingsadviseurs 

Jeroen Boot 
David Richert 
 

Bewaarder/Custodian en beleggingsadministratie 
Voor het beheer en bewaren van effecten, performance meting en rapportage, verbruikleen en de 

beleggingsadministratie maakt het Pensioenfonds gebruik van KASBANK N.V, JP Morgan en The Bank of New York 
Mellon. Voor de beleggingsadministratie van de BP regeling maakt het fonds ook nog gebruik van State Street. 

 
GVAN 
De gepensioneerden hebben zich verenigd in een ‘GepensioneerdenVereniging van Atos in Nederland’ (GVAN). Een 

bestuurder van het Pensioenfonds heeft de jaarvergadering 2014 van de GVAN bezocht en de directeur heeft daar een 
presentatie gehouden over het Pensioenfonds en een groot aantal vragen beantwoord van de gepensioneerden. 
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