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5 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Atos Origin 
 

Medio februari is het 
gewijzigde reglement 
beschikbaar 
 
Het reglement is het juridische 
document dat de arbeidsvoorwaarde 
pensioen invult. Een belangrijk 
document dus.  
 
Je kunt medio februari het reglement 
Oriflex Middenloon en beschikbare 
premie downloaden van onze website.  
Zodra de reglementen oud- 
BSO/Origin, oud-PASS en -Philips 
C&P alsmede oud-KPMG gereed zijn 
zullen deze ook op de website worden 
gezet. 
 
Wil je liever een gedrukt exemplaar 
ontvangen, dan kan dat natuurlijk ook. 
Stuur hiervoor een e-mail naar 
pensioenfonds@atosorigin.com. 

Moet je al iets beslissen? 
 
Als gevolg van de veranderingen is 
het mogelijk dat je bepaalde keuzes 
wilt of dient te heroverwegen. Denk 
bijvoorbeeld aan individueel 

pensioensparen. Dat hoeft niet 
meteen. Gedurende het jaar kun je 
met de nieuwe pensioenplanner 
bepalen wat de ruimte is om nog 
individueel pensioen te sparen. 

Pensioenregeling vernieuwd 
 
De pensioenregeling Oriflex Middelloon 
en Beschikbare premie is per 1 januari 
aangepast als gevolg van wettelijke 
veranderingen. De belangrijkste 
consequentie is de verhoging van de 
pensioenleeftijd naar 65 jaar. Eerder 
stoppen is niet per definitie onmogelijk.  
Je mag nog steeds ouderdomspensioen 
vervroegen (zonder fiscale penalty). Het 
pensioen wordt dan wel “uitgesmeerd” 
over een langere periode, met een 
kortere opbouw en dus een lager 
pensioen. Om dit deels te compenseren  
wordt de grondslag voor pensioen-
opbouw vergroot en het opbouw-
percentage verhoogd. Ook blijft het tot 
2006 opgebouwde pensioen op 62,5 
geldig. Zie ook kolom mei (Oriplanner). 
 

Indexatie 2005 
 
Het bestuur heeft het voornemen te 
besluiten alle opgebouwde en ingegane 
pensioenrechten (actieven, slapers en 
gepensioneerden), die gekoppeld zijn 
aan het indexatiebesluit van het bestuur, 
per 1 januari 2006 en ten laste van 
boekjaar 2006 te verhogen met 1,5%. Dit 
is conform de Consumenten Prijs Index 
(alle huishoudens afgeleid) over de 
periode oktober 2004 tot oktober 2005.  
 

Premieverhoging 
 
Vanwege de kostendenkkende premie 
en de inhaalslag om de dekkingsraad tot 
een aanvaardbare hoogte op te 
schroeven is de totale pensioenpremie 
gestegen van 16,5% naar 20% van de 
pensioengrondslag Middelloon. De 
verzekeringspremie voor het 
nabestaandenpensioen blijft 1,75%.  
 

 
 

januari maart februari 

Tijdelijk Ouderdomspensioen 
en levensloop 
 
Je hebt in de oude pensioenregeling 
Oriflex Middelloon aanspraken 
opgebouwd op een overbruggings-
uitkering (OBU). Een bedrag dat je zou 
krijgen uitgekeerd bij pensionering op 
62,5 jaar ter compensatie van de 
AOW-uitkering die pas bij 65 jaar 
ingaat. In de nieuwe pensioenregeling 
komt deze voorziening niet meer voor. 
Je kunt dus ook niet verder opbouwen. 
 
Voor de medewerkers die al langer 
deelnemer zijn, bestond ook nog een 
recht op tijdelijke premie compensatie 
(TPC). Hiervoor geldt hetzelfde als 
voor OBU. 
 
De wetgever heeft besloten de 
mogelijkheid te geven het kapitaal van 
deze aanspraken in te brengen in de 
levensloopregeling. Het bestuur van 
het pensioenfonds mag dit weigeren. 
Het bestuur heeft besloten de 
opgebouwde pensioenaanspraak niet 
automatisch om te rekenen naar de 
kapitaalswaarde en uit te keren. De 
aanspraak blijft staan en wordt conform 
de andere pensioenaanspraken 
behandeld.  
 
Op het moment dat jij aangeeft dat je 
wilt stoppen met werken kun je de 
aanspraak samen met de andere 
pensioenaanspraken herschikken en 
laten uitkeren. Het bestuur zal je de 
keus niet onthouden om te kiezen voor 
omzetting naar levensloop. In maart 
ontvang je van het pensioenfonds een 
brief met meer informatie over dit 
onderwerp. 

Gepensioneerden opgelet! 
De oude regeling is voor passieve 
deelnemers aan het Pensioenfonds 
(gepensioneerde, nabestaanden en 
slapers) vrijwel ongewijzigd. Toch 
spelen er wel zaken die gepension-
eerden aangaan. Bijvoorbeeld rond de 
nieuwe Zorgverzekering. Kijk hiervoor 
op de website van het Pensioenfonds. 
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Kwartaaloverzicht 
 
Medio april ontvang je het kwartaal-
overzicht beleggingen Oriflex Beschik-
bare Premieregeling en individueel 
sparen. Deze ontvang je indien je een 
extra werknemersbijdrage stort of 
zodra je (incidenteel) meer verdient 
dan € 3.291,- per maand. Het over-
zicht vermeldt alle stortingen die in het 
kwartaal voor en door jou zijn verricht 
en het rendement op kwartaal en 
jaarbasis. 
 

Financiële Toetsings Kader 
 
In Pensioennieuws 3 kondigden wij 
een studie aan naar de gevolgen van 
het FTK. Graag bespreken we kort het 
resultaat van een belangrijk element 
uit de studie. Het is de waardering van 
de voorziening pensioenverplichtingen 
(VPV). Vroeger mocht dat met een 
standaard rekenrente van 4%. Het 
FTK schrijft de marktrente voor. 
 
Voor deze marktrente wordt gekeken 
naar de rente op zeer solide obligaties 
(eurozone AAA, spot rente) met een 
looptijd die overeenkomt met de 
gemiddelde looptijd van de verplicht-
ingen van ons Pensioenfonds. Deze 
obligaties hebben momenteel een 
lage rente. Hierdoor moet nu een 
hoge VPV worden aangehouden om 
gemiddeld over ongeveer 20 jaar aan 
de pensioenverplichtingen te kunnen 
voldoen.  
 
Dekkingsgraad is kapitaal gedeeld 
door VPV maal 100%. Een rente-
daling betekent een stijging van de 
VPV en dus een daling van de 
dekkingsgraad. Onze jonge populatie 
zorgt voor een lange looptijd van de 
pensioenverplichting. Een 
rentewijziging heeft daardoor een 
grote invloed op de dekkingsgraad. 

 
 

Oriplanner 

 
In mei is de nieuwe Oriplanner 
beschikbaar. Dit keer is het extra 
interessant om te kijken wat de fiscale 
ruimte is die je hebt om bij te sparen. Met 
de gegevens uit je nieuwe IPO 
(Individuele Pensioen Overzicht) die ook 
rond deze tijd verschijnt, krijg je inzicht in 
je pensioensituatie.  
 
Het IPO laat ook zien hoeveel pensioen 
met ingangsdatum 62,5 je had 
opgebouwd tot 2006. Dit kun je ook 
invoeren in de Oriplanner. Deze kan voor 
je uitrekenen wat de ‘gemiddelde’ 
pensioenleeftijd voor jou gaat worden. 
Heb je bijvoorbeeld al 30 jaar 
opgebouwd op 62,5 dan zal je 
pensioenleeftijd samen met 10 jaar op 65 
uitkomen op iets meer dan 63. 
 

Pensioensparen kan iedereen 

 

Het keuzesysteem biedt je de moge-
lijkheid om voor een hoger pensioen te 
sparen. Dit doe je door uit bepaalde 
bronnen geld vrij te maken en te storten 
in de BP-regeling. Dit was al zo en dit 
blijft ook zo.  
 

Akkoord voor ex-KPN-
medewerkers 

 
Ben je een ex-KPN-medewerker dan heb 
je inmiddels al gehoord dat er een 
principeakkoord is bereikt over 
compensatie voor de afschaffing van de 
VUT. Dit geld kun je storten in je 
levensloopregeling. Als je hier meer over 
wilt weten. Kun je contact opnemen met 
HR. 

april mei juni 

Nieuwe leden Deelnemersraad 
Eind 2005 hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor de Deelnemersraad. Uit 

de kandidaten zijn de volgende leden gekozen: 

- Hans van der Horst (Gepensioneerden) 
- Klaas Meijer (Bijzondere regelingen) 
- Ronald Kamphuis (Oriflex) 
- Wim Eweg (Oriflex) 
- Eric Timmermans (Oriflex) 

- Peter Aarnoudse (Oriflex) 
- Jan Landman (Oriflex) 
- Christiaan Boere (Oriflex) 
- Hans Scheepers (Oriflex) 

De termijn gaat in op 1 januari 2006 en geldt voor een periode van 3 jaar. 

Jaarverslag 2005 
 
In juni verschijnt het Jaarverslag van 
de Stichting Pensioenfonds Atos 
Origin. Het Jaarverslag is erop gericht 
om iedereen die betrokken is bij het 
Pensioenfonds zodanig te informeren 
dat hij of zij een juist beeld kan vormen 
van hoe het met het fonds gaat. Ook 
wordt in de jaarrekening 
verantwoording afgelegd door het 
bestuur.  
 
Uiteraard ben jij als deelnemer een 
belanghebbende. Gedurende de 
opbouw van je pensioen draag je bij 
door premie te betalen. Ook is de 
jaarlijkse eventuele aanpassing 
(indexatie) van de opbouw voor jou 
van belang. Ben je eenmaal 
gepensioneerd dan is het belang nog 
duidelijker.  
 
Om deze redenen beperken wij ons 
met het Jaarverslag niet tot de 
gortdroge wettelijk voorgeschreven 
verslaglegging voor de toezichthouder 
DNB en andere professionele 
belanghebbenden. Van oudsher 
proberen we het Jaarverslag in 
heldere en begrijpelijke bewoording 
toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. Daarom kunnen wij je het 
Jaarverslag 2005 weer van harte 
aanbevelen. 

Pensioennieuws is de nieuwsbrief van 
het Pensioenfonds Atos Origin. De 
nieuwsbrief biedt achtergrond-
informatie over pensioenen en is te 
downloaden van de website.  
Belangstellenden kunnen de 
nieuwsbrief per e-mail krijgen 
toegestuurd. 
 
De inhoud is samengesteld uit diverse 
bronnen onder verantwoordelijkheid 
van het Pensioenbureau. 
 
Eindredactie en vormgeving:  
P&B Communicatie, Beesd 
 
Kijk voor meer toelichting op  
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 
 
Alleen aan het pensioenreglement 
kunnen rechten worden ontleend. 

Colofon 


