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Pensioennieuws is de nieuwsbrief van 
het Pensioenfonds Atos Origin. De 
nieuwsbrief biedt achtergrond-
informatie over pensioenen en is te 
downloaden van de website 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com 
 
Belangstellenden kunnen de 
nieuwsbrief per e-mail krijgen 
toegestuurd. Stuur hiervoor een  
e-mail naar: 
pensioenfonds@atosorigin.com. 
 
 
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. 

Inhoud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBU, TPC en Vroegpensioen 
 
 

6 Pensioennieuws
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Atos Origin 
 

Bestuur 

Colofon 
 

In het Individueel Pensioenoverzicht 
(IPO) dat je eind mei/begin juni krijgt 
opgestuurd, staat de contante waarde 
(afkoopwaarde) van het OBU en TPC. 
Kies je voor de eerste of tweede 
mogelijkheid, dan hoef je geen actie te 
ondernemen. Kies je voor overzetting 
naar de levensloopregeling, dan moet 
je dat schriftelijk aanvragen. Hiervoor 
kun je van onze website een aanvraag-
formulier downloaden (‘Verzoek tot 
overboeking van de afkoopwaarde 
OBU/TPC/Vroegpensioen naar de 
levenslooprekening’). 
 
Tot en met januari 2007 ontvangen 
formulieren worden in behandeling 
genomen. Heb je dit jaar dus gekozen 
voor spaarloon en wil je toch gebruik 
maken van de afkoop ten behoeve van 
de levensloopregeling, dan heb je tot 
en met januari 2007 de gelegenheid 
om dit te regelen.  
 
Het pensioenfonds zal het afkoop-
bedrag rechtstreeks op je levensloop-
rekening storten. Dit bedrag wordt in 
mindering gebracht op de spaarruimte 
die je in je levensloopregeling nog over 
hebt. Je dient zelf te bewaken dat het 
afgekochte pensioengeld niet je spaar-
maximum overschrijdt.  Eventuele 
negatieve fiscale consequenties zijn 
geheel voor rekening van jou als 
levenslooprekeninghouder.  
 
Deze Pensioennieuws samen met je 
IPO 2006 vervangt de eerder 
aangekondigde OBU-brief. Dit 
bespaart het pensioenfonds een 
kostbare mailing aan alle deelnemers 
voor een faciliteit waarvan naar 
verwachting beperkt gebruik zal 
worden gemaakt. 

Voordat de pensioenleeftijd in de 
pensioenregeling veranderde van 62,5 
naar 65 jaar, bouwde je aanspraken op 
om de periode te overbruggen tussen 
pensioendatum en 65 jaar waarin je nog 
geen AOW ontvangt. Je spaarde voor 
een overbruggingsuitkering (OBU) en tot 
en met 2001 ook voor een tegemoet-
koming premiecompensatie (TPC). 
Daarnaast spaarden ex-KPMG-
medewerkers van 47 jaar en ouder die 
hebben gekozen voor Oriflex, tot 1 april 
2005 voor een vroegpensioen. Ben je 
geboren op of na 1 januari 1950, dan 
bouw je als gevolg van het verschuiven 
van de pensioenleeftijd naar 65 jaar niet 
langer  deze uitkeringen op. Wat gebeurt 
er met deze pensioenaanspraken? 
 
In het Sociaal Akkoord 2004 is 
afgesproken dat je eenmalig mag kiezen 
wat er met deze door jou opgebouwde 
pensioenaanspraken gebeurt. Je kunt 
kiezen uit drie mogelijkheden: 
 
1. De pensioenaanspraken laten staan 
en als je voor je 65

e
 verjaardag stopt met 

werken het bedrag samen met de andere 
pensioenaanspraken herschikken en 
laten uitkeren. Over welk bedrag we het 
dan hebben, kun je uitrekenen met de 
nieuwe Oriplanner die eind mei/begin juni 
uitkomt. Je ziet dan direct wat de hoogte 
van de pensioenaanspraken is bij een 
bepaalde pensioenleeftijd. 
 
2. Je kunt de pensioenaanspraken ook 
toevoegen aan je ouderdomspensioen 
dat ingaat op 65 jaar. In wezen doe je 
dan hetzelfde als bij 1, maar dan pas als 
je 65 jaar bent. Ook dit kun je berekenen 
aan de hand van de Oriplanner.  
 
3. Je kunt de contante waarde van de 
opgebouwde aanspraken ook 
overbrengen naar je levensloopregeling. 
Dat betekent echter wel dat je geld voor 
de opbouw van je pensioen, een andere 
bestemming geeft. 
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Pensioenfonds 

Verlies op obligaties? 
 
Deze vraag stelden de deelnemers 
zich die via de Oriflex beschikbare 
premieregeling beleggen in 
obligaties. Zij zagen op het eerste 
kwartaaloverzicht van de 
beschikbare premieregeling een 
negatief rendement. Hier leggen wij 
uit dat naar alle verwachting het 
rendement over het hele jaar toch 
positief zal zijn en zelfs boven het 
rendement van een 
(internet)spaarrekening uit gaat 
komen. 
 

De vergoeding op obligaties bestaat 
uit een vaste rente die meestal 
jaarlijks wordt uitgekeerd. 
Onafhankelijk van haar prestaties, is 
de uitgevende instelling verplicht de 
rente af te dragen en de lening af te 
lossen. Wanneer een obligatie wordt 
aangehouden tot het einde van de 
looptijd, is de obligatie van een 
betrouwbare instelling een relatief 
veilige belegging. Dit ligt echter 
anders indien tussentijds de obligatie 
gewaardeerd moet worden tegen 
marktwaarde.  
 

Obligaties worden doorgaans 
verhandeld op de effectenbeurs. 
Koersen van obligaties reageren met 
name op schommelingen van de 
rente. Daalt de marktrente, dan stijgt 
de waarde van een obligatie. Maar 
stijgt de (korte) rente, dan dalen de 
koersen van obligaties: beleggers 
kunnen hun geld nu immers elders 
wegzetten tegen een hogere rente. 
Het volgende figuur illustreert deze 
tegengestelde beweging. 
 

rente niveau

prijs

P*

Y*

Het obligatiefonds speelt weliswaar in op 
veranderingen in de rente, maar kan 
nooit helemaal voorkomen dat door 
renteschommeling de waardering in enig 
kwartaal een negatief rendement 
oplevert. Echter, de grote plus van 
obligaties is de jaarlijkse rentebetaling, 
ook wel coupon genoemd. Deze komt 
gedurende het jaar binnen. Het mag 
worden verwacht dat deze rente-
inkomsten de daling in marktwaarde 
gaan compenseren. 

 
 
Nieuwe Oriplanner extra 
overzichtelijk 
 
Eind mei/begin juni verschijnt de nieuwe 
Oriplanner, hét programma om zelf je 
pensioen te berekenen. Het programma 
werkt met individuele gegevens, die dit 
jaar voor het eerst via de mail zullen 
worden toegezonden. Uiteraard 
beveiligd met een password. Deze haal 
je van de laatste pagina van het 
Individuele Pensioen Overzicht 2006. 
 
De Oriplanner is aangepast aan de 
nieuwe regeling, zoals de 
pensioenleeftijd van 65 jaar, en werkt 
met nieuwe cijfers (onder meer voor 
franchise en premies). Maar dat is niet 
het enige. De nieuwe Oriplanner is ook 
uitgebreid en extra overzichtelijk 
gemaakt. Zo kun je ook de hoogte van 
het inkomen van je partner opgeven én 
de aanspraken op 
nabestaandenpensioen die je elders 
hebt opgebouwd.  
 

 

 
 
 

 
 
 
Ook zijn de grafieken beter leesbaar, 
onder meer doordat de ‘tooltipteksten’ nu 
corresponderen met de teksten in het 
simulatiedashboard. Met dit dashboard 
kun je verschillende scenario’s laten 
uitrekenen, bijvoorbeeld dat je eerder wilt 
stoppen met werken, of besluit voortaan 
geen BP-premie meer te storten. De 
gevolgen van deze acties zie je terug in 
overzichtelijke tabelletjes en grafieken. 
Compleet met wat je partner eventueel 
krijgt uitgekeerd bij jouw overlijden. 

 
Ben je ook nieuwsgierig naar hoeveel 
pensioen je nu eigenlijk kunt verwachten? 
Houd vanaf eind mei/begin juni je mailbox 
en je brievenbus in de gaten. Zodra je de 
IPOmail en de papieren IPO ontvangt kun 
je aan de slag. Via Source houden we je 
op de hoogte van de release van de 
nieuwe Oriplanner.  
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Nederland kritisch over 
Europees Pensioenplan 
 
Het Nederlandse kabinet ziet niet veel 
in de regeling van de Europese 
Commissie voor het meenemen van 
opgebouwde pensioenrechten naar 
andere landen in de Europese Unie. 
Dat blijkt uit de brief die minister De 
Geus onlangs stuurde aan de Tweede 
Kamer. Het bezwaar komt voort uit de 
grote verschillen die er bestaan 
tussen pensioenregelingen in de 
verschillende Europese landen.  
Het is geen probleem om nieuwe 
rechten bij pensioenfondsen in andere 
landen op te bouwen. Maar het is wel 
zorgwekkend solide gefinancierde 
rechten over te brengen naar een 
fonds met een minder goede dekking. 
En andersom. Het is te vergelijken 
met de eigen vette koeien bij de buren 
laten grazen op een slecht stuk land 
met weinig gras en de magere koeien 
van de buren op het eigen goede stuk 
land met veel gras. Aangezien het 
Europese plan unanimiteit vereist, kan 
Nederland in een uiterst geval zijn 
veto uitspreken.  
 
 

Op je honderdste met 
pensioen 
 
In de Verenigde Staten is een 
teamleider op het gebied van het 
reinigen en tanken van bussen pas op 
honderdjarige leeftijd met pensioen 
gegaan. In maar liefst 76 jaar meldde 
de man zich maar één dag ziek; toen 
zijn vrouw overleed. In 1996 
benoemde President Clinton hem tot 
‘Werknemer van de eeuw’. 
 
Arthur Winston werkte als conciërge 
bij de 'Los Angeles Metropolitan 
Transportation Authority', waar hij 
leiding gaf aan een groep 
servicemonteurs die bussen 
schoonmaken en bijtanken.  
 
Zijn motto luidt: "It's nice to walk out in 
the morning and say, 'Thank God. Let 
me see another day that I've never 
seen before. Just one. " 
 

 
 
De verlate uittreder zegt dat hij veel te 
danken heeft aan zijn vader, die hem 
een strenge werkethiek aanleerde. 
"Thuis stonden we elke dag op om zes 
uur 's morgens, welk weer het ook 
was." Winston kon met pensioen op 
zijn zeventigste maar weigerde. Hij 
wilde blijven werken om zijn 
familieleden te ondersteunen die het 
financieel moeilijk hadden of 
studeerden. Dat hij het zolang volhield, 
heeft volgens hem te maken met het 
feit dat het geen zwaar werk is en dat 
hij geen alcohol of tabak gebruikt. 
Daarbij demonstreerde hij iedere dag 
hoe fit hij was, door al staande zijn 
tenen aan te raken. 
 
Naschrift: Arthur Winston’s werk was 
echt zijn leven. Kort na de 
pensionering is hij overleden. 

 
 
Pensioenkrant voor starters  
 
CNV Jongeren en de Vereniging voor 
Bedrijfstakpensioenen brengen voor 
starters op de arbeidsmarkt de 
Keuzekrant uit. Daarmee richten ze 
zich op de leeftijdsgroep van 25 tot 35 
jaar. Ze willen deze groep inzicht 
geven in de keuzes die zij kunnen 
maken en welke impact die kunnen 
hebben op hun persoonlijke situatie. 
Onderwerpen die aan bod komen, zijn 
gebeurtenissen als de eerste baan, 
samenwonen, trouwen en kinderen 
krijgen. Extra aandacht is er voor het 
onderwerp ‘pensioen’. In het magazine 
worden de lezers opgeroepen om op 
de internetsite van CNV Jongeren de 
pensioentest in te vullen.  
 

Deelnemers dingen mee naar een prijs 
(iPod) als zij een originele manier 
bedenken om jongeren te interesseren 
voor pensioenen. Meer is te vinden op 
www.cnvjongeren.nl. De keuzekrant is te 
bestellen door een mailtje te sturen naar 
info@cnvjongeren.nl. 
 
 

Opvallende regelingen voor 
topsporters  
 
Dat sporters na hun sportcarrière niet 
meer aan de slag komen, is niet meer 
van deze tijd. Al doen de 
pensioenregelingen voor profvoetballers 
en profwielrenners anders vermoeden. 
Zij kennen een pensioenregeling die 
naast een ouderdomspensioen vanaf 65 
tevens bestaat uit een overbruggings-
pensioen. Zodra het kapitaal in de 
overbruggingspensioenpot (CFK) is 
opgelopen tot ruim een half miljoen euro 
kunnen ze tot twintig jaar voor 65 
overbruggen. Ze kunnen dan al op 45-
jarige leeftijd het bijltje erbij neergooien. 
Ze moeten wel een fors deel van hun 
salaris als premie afdragen. Afhankelijk 
van hoeveel ze verdienen, mogen ze tot 
50% van hun salaris in de over-
bruggingspensioenpot stoppen. Een 
aanzienlijk bedrag dat nog steeds fiscaal 
aftrekbaar is. 
 
Dat overbruggingspensioen heeft 
bovendien net als de Oriflex beschikbare 
premieregeling een extraatje: mocht de 
sporter voortijdig overlijden, dan wordt 
de spaarpot aangewend voor de 
aankoop van een  
nabestaandenpensioen.  
 
Zou Marco van Basten met 14 jaren als 
profvoetballer gewoon te weinig in zijn 
overbruggingspensioenpotje hebben? 
 

 Ons pensioenstelsel 
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Hoe waardevrij is (interne) 
waardeoverdracht? 
 
In verschillende situaties kun je te 
maken krijgen met waardeoverdracht 
van je pensioen. Als je overstapt 
naar een ander pensioenfonds, maar 
ook als de pensioenregeling zelf 
ingrijpend verandert. Zoals in 1999 
gebeurde bij de invoering van de 
Oriflex-regeling.  
 
Het is belangrijk om je te realiseren 
dat er bij waardeoverdracht geen 
geld verdwijnt. De opgebouwde 
pensioenaanspraken worden 
individueel volgens actuariële regels 
vertaald naar een contante waarde. 
Dit bedrag breng je dan in in de 
nieuwe regeling. Wat je voor die 
waarde uiteindelijk voor pensioen 
krijgt, hangt af van de voorwaarden 
in de nieuwe regeling.  
 
Stap je over naar een ander 
pensioenfonds, dan is het goed om 
te informeren naar de nieuwe 
regeling voor je besluit tot 
waardeoverdracht. Kijk dan vooral 
naar zaken als indexering en 
nabestaandenregelingen. In de 
praktijk is het meestal beter om over 
te dragen dan om het bedrag 
premievrij achter te laten bij je oude 
werkgever.  
 
Uitzonderlijk is de situatie waarin je 
via insourcing in een nieuw pensioen 
terechtkomt. Er kan dan worden 
bepaald dat er op collectief niveau 
wel of niet waardeoverdracht 
plaatsvindt. Je hebt dan dus geen 
keuze. 
 
 
 

 
 

Pensioenfonds  Vijf vragen aan… 

Willem Loorbach 
die met zijn mening over het 
Jaarverslag 2004 een 
Museumjaarkaart heeft gewonnen 

 
 
Kun je heel kort iets over jezelf 
vertellen? 
 
“Ik ben 49 jaar oud en woon in 
Maarssendorp. Dat doe ik samen 
met mijn echtgenote en twee 
kinderen; een jongen van negen en 
een meisje van vier jaar.” 
 
 
Wat doe je bij Atos Origin en hoe 
lang al? 
 
“Ik ben bedrijfsjurist 
vennootschapsrecht op het 
hoofdkantoor in Utrecht. Dit doe ik 
nu bijna twee jaar, na eerst drie jaar 
bij de consulting-divisie te hebben 
gewerkt.”  
 
 
Denk je wel eens na over je 
pensioen? 
 
“Toen Atos Origin de consulting-
divisie van KPMG overnam, 
veranderde mijn pensioenregeling. 
Ik heb me daarom wel verdiept in 
mijn nieuwe pensioenregeling. 
Nieuw voor mij was onder andere 
dat het Oriflex-pensioen een 
beschikbare premieregeling kent. 
Vandaar ook dat ik het Jaarverslag 
2004 met veel interesse heb 
gelezen. De datum waarop ik stop 
met werken staat echter nog niet 
vast. En ook heb ik nog niet echt 
nagedacht over hoe mijn 
gedroomde pensioen eruit ziet.” 
 
 
 
 
 
 

Wat vond je positief aan het Jaarverslag 
2004 en wat vond je minder? 
 
“Positief vond ik vooral dat de 
ingewikkelde pensioenmaterie in een 
heel begrijpelijke taal is neergezet. Het 
Pensioenfonds heeft duidelijk erg zijn 
best gedaan om het Jaarverslag 
leesbaar te maken. Dat vind ik een goed 
initiatief. Maar ik heb ook enkele tips 
gegeven. Zo lijkt het mij een prima idee 
om ook een korte samenvatting op te 
nemen, zodat ook mensen worden 
bediend die weinig zin of tijd hebben om 
het hele verslag te lezen.” 
 
 
Met jouw mening over het Jaarverslag 
2004 heb je een Museumjaarkaart 
gewonnen. Heb je hiervan al gebruik 
gemaakt? 
 
“Jazeker! Ik ben samen met mijn 
kinderen naar Nationaal Natuurhistorisch 
Museum Naturalis in Leiden geweest. 
Alhoewel ik het hier zelf ook erg naar 
mijn zin had, was het vooral geweldig om 
de reacties van mijn zoon en dochter te 
zien. De combinatie leuk-leerzaam sloeg 
goed aan.” 
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Oriflex in cijfers 
 
 
 
Oriflex in cijfers voor 
deelnemers geboren  
na 1949 
 
Grensbedragen 

2006 2005 

Franchise 11566 12156 

Brutogrondslaggrens 39488 38904 

Pensioengrondslaggrens 27922 26748 

WAO-grensbedrag 43848 43848 

 
 

  

Opbouwpercentage ML 2,25% 2,18% 

Indexering 1,5% 1% 

 
Premies 

  

Premie NP-verzekering 1,75% 1,75% 

Premie ½ NP-verzekering 0,825% 0,825% 

Werkgeverspremie ML 12% 9,5% 

Werknemerspremie ML 8% 7% 

Verdeling BP-staffel 
werkgever/werknemer 

55%/ 
45% 

55%/ 
45% 

 
Staffel premies BP 

  

t/m 19 jaar 4,8% 10% 

20-24 jaar 5,5% 10% 

25-29 jaar 6,7% 10% 

30-34 jaar 8,2% 10% 

35 jaar 10% 10% 

36-39 jaar 10% 12% 

40-44 jaar 12,2% 12% 

45 jaar 15% 12% 

46-49 jaar 15% 15% 

50-54 jaar 18% 15% 

55 jaar 22,9% 15% 

56-59 jaar 22,9% 20% 

60-64 jaar 28,8% 20% 

 
 
Deelnemers geboren voor 1950 blijven 
volgens de oude premiestaffel betalen. 
Deelnemers die voor 2006 reeds in dienst 
waren en geboren in de jaren 1950 tot en 
met 1960 mogen kiezen volgens welke 
staffel ze willen bijdragen. De werkgever 
betaalt voor hen het werkgeversdeel altijd 
volgens de nieuwe staffel. 
 

Arbeidsongeschiktheid en 
bonus 
 
De brutogrondslag die is gebruikt 
voor het berekenen van het 
arbeidsongeschiktheidspensioen 
kan anders zijn dan die voor het 
ouderdomspensioen. Het eerste 
verschil is dat variabele 
inkomenselementen niet meetellen. 
Een eventueel tweede verschil is 
dat je bonus niet meetelt voor het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. 
Het arbeidsongeschiktheids-
pensioen heeft alleen betrekking op 
het gedeelte van je inkomen dat 
boven de maximale grens WAO-
dagloon (43.848 euro in 2006) ligt. 
De arbeidsongeschiktheidsuitkering 
over het deel van je inkomen dat 
onder die grens ligt wordt verzorgd 
door het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (fusie 
van de uitvoeringsinstellingen Gak, 
Cadans, SFB, USZO en GUO) en 
eventueel aangevuld met een 
uitkering uit een door jou zelf 
afgesloten WIA-hiaatverzekering. 
 
 

Bedenk wat je kiest 
 
Als je met ouderschapsverlof gaat, 
sta je voor de keuze of je al dan 
niet pensioenpremie blijft betalen. 
In de arbeidsvoorwaarden en de 
pensioenregeling staat dat je mag 
afzien van premiebetaling, maar er 
zijn twee goede redenen om door 
te betalen.  
Allereerst is het natuurlijk belangrijk 
voor de opbouw van je pensioen. 
De andere reden is dat wanneer jij 
premie betaalt, de werkgever heeft 
toegezegd ook voor jou de 
reguliere werkgeverspremie te 
betalen. Dat doet hij niet als je zelf 
besluit te stoppen met het betalen 
van de premie.  
Aan jou de keuze. 
 
 
 

Pensioenfonds 

Nieuw bij Pensioenfonds 
Atos Origin? 
 
Ben je nieuw in dienst bij Atos Origin? 
Neem dan een kijkje op de website 
van het Pensioenfonds: 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 
Je moet namelijk een aantal keuzes 
maken voor je pensioenregeling. 
Maak je die keuzes niet, dan kom je 
automatisch in de standaardoplossing 
terecht. En dat kan voor jou wel eens 
niet de meest gunstige oplossing zijn. 
 
De eerste keuze die je moet maken, is 
of je een offerte wenst voor overdracht 
van de pensioenaanspraken die je bij 
je vorige werkgever hebt opgebouwd 
naar het Pensioenfonds Atos Origin 
(waardeoverdracht).  
 
Ten tweede moet je bepalen of je een 
nabestaandenpensioen wilt 
verzekeren. De eerste twee maanden 
ben je gratis verzekerd. Daarna blijf je 
standaard verzekerd en houden we 
zonder tegenbericht van jou 
automatisch premie in op je salaris. 
 
Als je salaris boven de € 39.488 
uitkomt dan ontvang je over het deel 
boven dit bedrag geen 
pensioenaanspraak maar spaar je een  
beschikbare premie.  
 
Je moet dan nog twee keuzes maken. 
Zo moet je aangeven of je voor je 
beschikbare premieregeling al dan 
niet een werknemersdeel wilt betalen 
(de werkgever betaalt altijd premie). 
De laatste keuze heeft betrekking op 
het beleggingsprofiel. Kies je voor je 
beleggingen voor het standaard Life 
Cycle-profiel of, indien je beschikbaar 
premiekapitaal reeds meer is dan 
€ 2.270,-, toch liever voor de Personal 
Touch?  
 
Meer informatie over deze keuzes en 
alle bijbehorende invulformulieren is 
terug te vinden in het informatiepakket 
dat je van ons fonds hebt ontvangen 
en op onze website 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 


