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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 

Inhoud 

8 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Atos Origin 
 

Pensioenfonds 

Colofon 
 

Helpdesk staat paraat 
 
 
Met vragen over je pensioen kun je altijd 
terecht bij de helpdesk. 
T: (013) 462 11 63  
E: pensioenfondsatosorigin@interpolis.nl 
 
In de meeste gevallen krijg je dan te 
maken met een van onze 
pensioenbeheerders. Dat is Maikel 
Rutten of zijn collega Meggie Senders. 
Zij kunnen je verder helpen. 
Mark van de Groep is medewerker 
pensioenadministratie en waarde-
overdrachten. 

 

Op de foto van links naar rechts: 

Meggie Senders, Maikel Rutten en Mark 
van de Groep. 

 
 

Dringende vragen aan de 
helpdesk 
 
Dagelijks komen vragen binnen bij 
Maikel Rutten en zijn collega’s. In 
deze rubriek lichten we daar steeds 
enkele van de meest knellende 
vragen uit. Dit keer een vraag die te 
maken heeft met de overgang naar 
een nieuwe pensioenuitvoerder en 
een vraag over het 
kwartaaloverzicht. 
 
Vraag 
Waarom duurt het zo lang voordat 
mijn vragen worden beantwoord? 
 
Antwoord 
Dit komt doordat de administratie is 
overgegaan van Hewitt naar 
Interpolis/Achmea. De dossiers met 
lopende zaken moeten worden 
overgedragen en bestanden moeten 
worden geanalyseerd en ingepast in 
een nieuw systeem. Hierdoor zijn 
niet altijd alle gegevens direct paraat. 
De implementatie duurt tot 1 juli 
2007. Ondertussen beantwoorden 
we alle spoedvragen zo snel 
mogelijk en alle mutaties met 
betrekking tot uitkeringen 
(pensioeningang, overlijden, 
arbeidsongeschiktheid) voeren we 
direct uit. 
We zijn druk bezig een en ander weg 
te werken en vertrouwen op je 
geduld en begrip. Uiteraard kun je 
voor spoedzaken altijd bij ons terecht 
via telefoon of e-mail.  
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Pensioenfonds             Deelnemersraad 
 

Vraag 
Waarom stroken de betaalde 
premies op het kwartaaloverzicht 
niet met de inhoudingen op de 
maandelijkse inkomensspecificatie? 
 
Antwoord 
Op je inkomensspecificatie kunnen de 
volgende inhoudingen staan: 

• (16550) Premie 
nabestaandenpensioen. 

• (16553) Pensioenpremie 
middelloon. 

• (16554) Pensioenpremie 
vrijwillig (reguliere 
werknemersbijdrage aan de 
beschikbare premie). 

• (16555) Extra storting 
pensioen (op te geven via het 
keuzesysteem en voor extra 
kapitaal opbouwen). 

 
Het kwartaaloverzicht gaat uitsluitend 
over de Oriflex beschikbare 
premieregeling, ook wel de BP regeling 
genoemd en dus niet over de Oriflex 
middelloonregeling. Op het 
kwartaaloverzicht staan de volgende 
bedragen vermeld: 

• Werkgeversbijdrage  

• Reguliere werknemersbijdrage 
(=16554) 

• Extra werknemersbijdrage 
(=16555)  

En omdat het hier gaat om een 
kwartaaloverzicht bevatten de 
bedragen drie maal de maandelijkse 
inhouding zoals je die op je 
inkomensspecificatie ziet. 
 

Van IPO naar UPO 
 
Een werkgroep bestaande uit mensen 
uit de branche heeft het Universeel 
Pensioenoverzicht (UPO) opgesteld. 
Het UPO geeft de deelnemers jaarlijks 
inzicht in de huidige en toekomstige 
pensioensituatie van zichzelf en 
zijn/haar eventuele nabestaanden. 
Omdat verzekeraars én 
pensioenfondsen hetzelfde model 
gebruiken, is het nu voor de deelnemer 
eenvoudig om alle bedragen uit 
verschillende pensioenregelingen bij 
elkaar op te tellen.  
 
Het UPO is door TNS NIPO 
voorgelegd aan een 
consumentenpanel. Het panel heeft het 
overzicht positief beoordeeld. De 
verbeterpunten die uit het onderzoek 
naar voren kwamen, zijn weer in het 
UPO verwerkt. Een vervolgonderzoek 
van TNS NIPO toonde aan dat het 
UPO voldoet aan de behoefte van de 
deelnemers. Stichting Pensioenfonds 
Atos Origin zal daarom het Individueel 
Pensioenoverzicht (IPO) omzetten 
naar een Universeel Pensioen-
overzicht. Naar verwachting zal het 
UPO in het najaar gereed zijn. Het IPO 
dat gewoonlijk eind mei wordt 
verzonden, komt hiermee te vervallen. 

 

 

 

 

Volledige indexatie voor 2006 
 
Het is gebruikelijk dat het 
indexatiebesluit wordt genomen ná het 
vaststellen van de jaarrekening over 
het voorgaande jaar. De financiële 
positie van het Pensioenfonds staat het 
toe dat na  overleg met de adviseur 
(Mercer) van het Pensioenfonds het 
bestuur zich nu reeds heeft 
voorgenomen te besluiten om per 1 
januari 2007 alle opgebouwde en 
ingegane pensioenrechten (actieven, 
slapers en gepensioneerden) die 
gekoppeld zijn aan het indexatiebesluit 
van het bestuur, te indexeren en ten 
laste van boekjaar 2007 te verhogen 
met 1,3%.  
 
 

 
 
 
De Deelnemersraad heeft zich positief 
uitgesproken over dit voorgenomen 
besluit. Deze indexatie houdt verband 
met de stijging van het (afgeleide) 
Consument Prijsindexcijfer voor alle 
huishoudens over de periode van 
november 2005 tot en met november 
2006.  

 
Aan een besluit om dit jaar deze 
verhoging toe te kennen, kunnen geen 
rechten of verwachtingen voor 
komende jaren worden ontleend. Het 
Pensioenfonds heeft geen geld 
gereserveerd of een extra premie 
gevraagd om verhogingen in de 

toekomst te kunnen toekennen. 

 

Helpdesk Vergeten Pensioenen 
 
Aan de hand van de bedrijfsnaam of bedrijfstak verwijst de Helpdesk je door 
naar de pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen waar je wellicht 
pensioen hebt opgebouwd. Je moet er dan zelf achter aan gaan, want de 
Helpdesk Vergeten Pensioenen heeft geen inzage in de administraties van de 
fondsen en maatschappijen.  
De Helpdesk Vergeten Pensioenen is elke werkdag telefonisch te bereiken van 
8.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer (070) 311 73 73. Je kunt ook een e-mail 
sturen naar helpdesk@vb.nl. 
Voor het geval je in het verleden ergens pensioen hebt opgebouwd, maar je 
niet meer weet waar, kun je de Helpdesk Vergeten Pensioenen bellen. 
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Aangroei beschikbare premie en 

vrijwillige spaarbedragen 

Omdat de beschikbare premie 

uiteindelijk ook moet worden 

besteed aan pensioen heeft de fiscus 

een omrekenfactor verzonnen om 

de beschikbare premie om te 

rekenen naar pensioen. Stel je bent 

35, dan ontvang je over, 

bijvoorbeeld,  € 5000,- salaris 

boven de grens van de 

middelloonregeling een premie van 

10% ofwel € 500,-. De 

omrekentabel van de fiscus geeft 

voor het jaar 2005 bij de leeftijd 

van 35 een factor aan van 0,14, 

waarmee de premie € 70,- 

pensioenaangroei oplevert (€ 500,-

*0,14). Een deelnemer die ook nog 

€ 50,- per maand spaart heeft extra 

pensioenaangroei en wel 12 * € 50,- 

* 0,14 = € 84,-.  

 

De totale pensioenaangroei 

bedraagt nu: 
Middelloonregeling  : € 

583,- 

Beschikbare premieregeling : €   

70,- 

Extra sparen   : €   

84,- 

Totaal = Factor A  : € 

737,-  

 

En heb ik een nu pensioentekort? 
Een pensioentekort is het verschil 

tussen de inkomsten die je na 

pensionering wenst en de 

inkomsten die je na pensionering 

hebt. Omdat wij niet bekend zijn 

met de hoogte van jouw gewenste 

inkomsten, kunnen wij niet 

aangeven of je een pensioentekort 

hebt. Voor de fiscus is sprake van 

een pensioentekort als je jaarruimte 

hebt. Voor de berekening hiervan 
 

Toelichting op de Factor A 
 
Wat is een Factor A en hoe wordt 
deze berekend? 
De Factor A geeft aan hoeveel je 
ouderdomspensioen in een jaar is 
aangegroeid. De berekening daarvan 
is vrij eenvoudig. De Factor A voor het 
belastingjaar 2006 berekenen we door 
te kijken naar de aangroei in 2005.  
 
Aangroei middelloonpensioen 
Stel dat je een brutogrondslag hebt van 
€ 38.904 (precies tot de grens van de 
Middelloonregeling in 2005).  
De franchise (aftrek in verband met de 
AOW) is € 12.156.  
Het deel van je salaris dat in 
aanmerking komt voor 
pensioenopbouw is dan  
€ 38.904 min € 12.156 = € 26.748. 
Het opbouwpercentage is 2,18% en 
dus is de pensioenaangroei 2,18% van 
€ 26.748 = € 583. 
 
 
Omrekenen beschikbare 
premie/vrijwillige spaarpremie 
naar pensioenaangroei 
Leeftijd 1/1/ 
fiscale jaar 

Omrekenfactor  

 
Tot 

2006 
vanaf 
2006 

15 tot 20 0,30 0,36 

20 tot 25 0,24 0,30 

25 tot 30 0,20 0,25 

30 tot 35 0,17 0,21 

35 tot 40 0,14 0,17 

40 tot 45 0,12 0,14 

45 tot 50 0,10 0,12 

50 tot 55 0,08 0,10 

55 tot 60 0,07 0,08 
60 tot 65 0,05 0,07 

 
Aangroei beschikbare premie en 
vrijwillige spaarbedragen 
Omdat de beschikbare premie 
uiteindelijk ook moet worden besteed 
aan pensioen heeft de fiscus een 
omrekenfactor verzonnen om de 
beschikbare premie om te rekenen 
naar pensioen.  
Stel je bent 35, dan ontvang je over, 

Uitleg pensioenen 

bijvoorbeeld, € 5.000 salaris boven de grens van de middelloonregeling een 
premie van 10% ofwel € 500. De omrekentabel van de fiscus geeft voor het 
jaar 2005 bij de leeftijd van 35 een factor aan van 0,14, waarmee de premie € 
70 pensioenaangroei oplevert (€ 500*0,14). Een deelnemer die ook nog € 50 
per maand spaart heeft extra pensioenaangroei en wel 12 * € 50 * 0,14 = 
€ 84.  
 
De totale pensioenaangroei bedraagt nu: 
Middelloonregeling  : € 583 
Beschikbare premieregeling : €   70 
Extra sparen   : €   84 
Totaal = Factor A  : €  737 
 
En heb ik een nu pensioentekort? 
Een pensioentekort is het verschil tussen de inkomsten die je na pensionering 
wenst en de inkomsten die je na pensionering hebt. Omdat wij niet bekend 
zijn met de hoogte van jouw gewenste inkomsten, kunnen wij niet aangeven 
of je een pensioentekort hebt. Voor de fiscus is sprake van een 
pensioentekort als je jaarruimte hebt. Voor de berekening hiervan heeft zij 
een formule gegeven:  
 
17 % van (uw inkomen – fiscale franchise € 10.816) – (7,5 x factor A.)  
 
Bij een salaris van (€ 38.904 + € 5.000 = ) € 43,904 bedraagt de jaarruimte uit 
dit voorbeeld 
 
(17% * ( € 43.904 min € 10.816 = ) € 33.088 =) € 5.625 min (7,5 * € 737 =) 
€ 5.528 =  € 97. 
 
Overigens kun je van de website belastingdienst.nl een rekenprogrammaatje 
hiervoor ophalen. 
Als je voor het extra sparen gedeblokkeerde spaarloongelden hebt gebruikt, 
moeten die op de berekende jaarruimte in mindering worden gebracht. Ter 
grootte van het restant mag een bedrag worden gestort in lijfrente en in 
mindering worden gebracht op de inkomsten voor inkomstenbelasting. 

 

Nieuwe Pensioenwet leidt tot kleine aanpassingen 
reglement 
 

Het ingaan van de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007 heeft voor het 

pensioenreglement van het Pensioenfonds Atos Origin slechts kleine 

gevolgen. Dat komt omdat onze pensioenregeling al aan heel veel 

voorwaarden voldoet en omdat de wijzigingen veelal wettelijke verankering 

van informatievoorziening betreffen. Zo moet er een samenvatting van het 

reglement in begrijpelijke taal ter beschikking worden gesteld. Bij het 

Pensioenfonds Atos Origin wordt al jaren gewerkt met populaire brochures 

die binnen muisklikbereik op onze website staan.  

In de loop van 2007 zal een aangepast reglement op de website worden 

geplaatst. 
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 Zeven vragen aan… 

Maikel Rutten 

 

Kun je kort iets over jezelf vertellen? 

Sinds 1 november 2006 werk ik bij 
Interpolis. Maar ik zit al heel lang in 
de pensioenen. Voor ik op 
wereldreis ging, heb ik onder meer 
bij Nationale Nederlanden en Meeùs 
gewerkt. Naast mijn werk heb ik ook 
altijd in dit vak opleidingen gevolgd. 
Ik verwacht bij Interpolis wel langer 
te blijven. Het is niet ver van waar ik 
woon in Breda. En dat is wel 
belangrijk sinds ik vader ben.  

Wat doe je voor het Pensioenfonds 
Atos Origin?  

Ik ben pensioenbeheerder. Dat wil 
zeggen dat ik verantwoordelijk ben 
voor de dagelijkse contacten met de 
deelnemers van het Pensioenfonds. 
Dat doe ik niet alleen, we hebben 
hiervoor een heel team. We 
beantwoorden inhoudelijke vragen 
van de deelnemers, over 
bijvoorbeeld hun waardeoverdracht 
en allerlei administratieve vragen. 

Wat vind je het leukst aan dit werk?  

Wat ik erg leuk vind, is dat jullie een 
Beschikbare Premie regeling 
hebben. Dat geeft dagelijkse handel 
en dus ook dagelijks aanpassingen. 
Verder is dit voor ons een relatief 
groot contract met heel veel 
uitzonderingen. Het is nooit saai. 

Wat vind je minder leuk?  

Op dit moment zijn we met de 
overgang bezig van de vorige 
pensioenuitvoerder. Dat maakt dat 
we niet alle gegevens paraat 
hebben. Sommigen hebben daar 
wel begrip voor, maar anderen niet. 
En dat begrijp ik best. Dan merk je 
wel dat bij Atos Origin heel mondige 
mensen werken. 

 

Wanneer kunnen we je het beste bellen? Is het het minst druk?  

Druk is het meestal op vrijdagmiddag en aan het eind van de dag. Maar het hangt 
er vooral vanaf of de deelnemers net een bericht hebben gekregen. 

Hoe ziet jouw pensioen eruit?  

Ik werk bij een verzekeraar dus dat zit wel goed. Hoewel minder goed dan bij 
jullie. Ik ben 33 jaar en pensioen is nog ver van mijn bed, maar toch is het goed 
juist nu al te bekijken of je pensioen goed zit, als je jong bent is het goedkoper om 
hier nog iets aan te doen.  

Welke tip kun je de deelnemers van het Pensioenfonds meegeven? 

Berg de stukken van het Pensioenfonds overzichtelijk op. Ga er ook een keer 
voor zitten hoe je financiële situatie er nu en in de toekomst uitziet. Bedenk dat je 
goed voor je pensioen betaalt en dus ook mag weten wat er met je geld gebeurt. 
Begrijp je iets niet, kijk dan eerst op de website. Daar wordt alles heel eenvoudig 
uitgelegd. Verder kun je met vragen altijd bij mij of mijn collega’s terecht. 

 
 
 

Vragen van nieuwkomers 
 
Voor de nieuwkomers verzorgt het pensioenbureau twee maal per maand een 
presentatie op de introductiedag. Op de volgende pagina geven wij een 
bloemlezing van vragen die zoal opkomen. 
 

 
 

Een groep 
nieuwkomers 
wil meer over 
hun pensioen 
weten. 
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Mag je bijsparen? 
Ja, dat mag. De pensioenregeling 
biedt een eenvoudige bijspaarfaciliteit 
in de beschikbare premieregeling. De 
hoogte van het jaarlijks extra te 
sparen bedrag is gebonden aan 
fiscale grenzen. Je kunt daarom het 
beste eerst via de Oriplanner op 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com 
een bedrag opgeven. Als dat te hoog 
is, meldt de Oriplanner dat. In de 
Oriplanner zit een link naar het 
keuzesysteem van 
arbeidsvoorwaarden. Daar kun je het 
bedrag opgeven, zodat het 
administratief wordt verwerkt. 
 

 
 
Mag je meer dan één 
waardeoverdracht aanvragen? 
Ja. Mocht je bij diverse voormalige 
werkgevers nog gespaarde 
pensioenaanspraken en of 
beschikbare premiekapitalen hebben, 
vul dan gerust het formulier voor 
waardeoverdracht vaker in. Je kunt 
deze van de website van het 
Pensioenfonds downloaden. Het 
Pensioenfonds vraagt vervolgens de 
waarde op bij de betreffende 
uitvoerders en geeft na verloop van 
tijd voor elke oude aanspraak een 
offerte van wat die aanspraak aan 
pensioen en kapitaal in Oriflex 
oplevert. Vervolgens beslis jij. 
 

 

 

Is de bonus pensioengevend? 
Tot maximaal de hoogte van een 
dertiende maand telt de bonus mee 
voor de opbouw van 
ouderdomspensioen in de 
middelloonregeling dan wel voor 
beschikbare premie in de 
beschikbare premieregeling.  
Om de hoogte van de 
nabestaandengrondslag te bepalen 
telt de gehele bonus mee. Uit de 
laatste 36 maanden wordt een 
gemiddelde bepaald van de bonus 
en andere variabele 
inkomenselementen. 
 
Waarvoor is de franchise? 
De bekendste voorziening voor de 
oude dag is de Algemene 
Ouderdomswet, de AOW. Voor een 
deelnemer aan een gezamenlijke 
huishouding bedraagt deze € 8.311 
en voor beide partners het dubbele. 
Bij het sparen voor het pensioen 
wordt rekening gehouden met dit 
bedrag. De fiscus stelt dat de AOW 
70% (7/10) is van een deel van het 
salaris. Voordat over het salaris 
pensioen wordt gespaard, wordt 
eerst dat deel van het salaris 
afgehaald waarvan 70% gelijk is aan 
de AOW. Anders zou je voor dat deel 
van het salaris dubbelop 
ouderdomsvoorziening ontvangen. 
Dat bedrag vind je door de AOW te 
delen door 70% (= € 11.873). Dit 
bedrag noemen we de franchise. Het 
moet echter wel deelbaar zijn door 
twaalf en dus is de franchise voor het 
jaar 2007 afgerond op € 11.880. 
 
Mag ik ook meteen kiezen voor 
Self Select? 
Nee. Iedere nieuwe deelnemer start 
in Life Cycle. Zodra het aanwezige 
kapitaal meer bedraagt dan € 2.270 
mag je switchen naar Self Select. De 
eerste keer is gratis en het doet er 
niet toe wanneer die eerste keer 
plaatsvindt. 
 
 
 

 

Vragen over ons pensioen 

Gaat de eigen bijdrage af van het 
bruto- of nettosalaris? 
Alle afdrachten aan het Pensioenfonds 
worden ingehouden van het bruto 
salaris. Dat is ook logisch want de 
pensioenen die worden uitgekeerd zijn 
eveneens bruto. Pas dan komt de fiscus 
langs om over het pensioengeld 
belasting te ontvangen. 
 

 

Pensioneren in Duitsland naar 
67 jaar 
 
SPD-minister Franz Müntefering van 
sociale zaken heeft weinig keuze. Eind 
vorig jaar heeft hij het Duitse kabinet 
voorgesteld om de kosten van de 
vergrijzing op te vangen door de 
pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijs 
te verhogen tot 67 jaar. Net als in 
Nederland is de officiële pensioenleeftijd 
in Duitsland 65 jaar, maar de meesten 
gaan eerder met pensioen, gemiddeld 
met 61 jaar. 
 

 
 
Als de trend zich voortzet zal in het jaar 
2050 het aantal 80-plussers in Duitsland 
zijn toegenomen van bijna 4 miljoen tot 
rond 10 miljoen. Tegelijkertijd zal de 
beroepsbevolking zijn gedaald van 50 
miljoen tot 35,5 miljoen. Om dit te 
kunnen bolwerken zal de 
pensioenleeftijd in 2050 tot 75 jaar moet 
worden verhoogd. En volgens de OESO 
zelfs tot 77 jaar als de pensioenpremies 
gelijk blijven. 
Het kabinetsvoorstel roept veel emoties 
op bij de bonden, die - zonder resultaat - 
de straat op zijn gegaan om de 
Bondsdag op te roepen dit tegen te 
houden.  
 

Pensioennieuws 
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Pensioennieuws 

Recordaantal vrouwen 
heeft een betaalde baan 
 
Nog nooit hebben zo veel vrouwen 
in Nederland een betaalde baan 
gehad. Vorig jaar is de 3 miljoen 
grens gepasseerd. Bijna 100.000 
vrouwen vonden een baan, een 
stijging met ruim 3%.  

In tien jaar is het aantal werkende 
vrouwen in Nederland met 24% 
gestegen. Over dezelfde periode 
komt de groei bij de mannen uit op 
2,5%. Het aantal werkende 
mannen is ook nu nog duidelijk 
lager dan in de bloeiperiode van de 
arbeidsmarkt rond 2000. Bij de 
vrouwen heeft de economische 
terugslag alleen in 2004 tot een 
beperkte krimp van het aantal 
banen geleid. 

 

Op zich is de werkloosheid onder 
vrouwen nog steeds hoger dan 
onder mannen; in het vierde 
kwartaal 6,4% versus 3,9%. Dat 
verschil ontstaat vooral door het 
toegenomen aanbod van vrouwen 
op de arbeidsmarkt. Aangetrokken 
door gunstige berichten over de 
economie bieden veel meer 
vrouwen zich aan om te werken. 
De werkloosheid voor beide 

groepen samen daalde vorig jaar 
met 70.000. Bij de mannen bedroeg 
de daling 47.000, bij de vrouwen 
23.000. 

 

Instituut voor duurzaam 
beleggen 
 
In Maastricht is het European Centre 
for Corporate Engagement (ECCE) 
opgericht. Dit is een initiatief van de 
universiteiten van Maastricht en 
Rotterdam. Het instituut gaat 
onderzoeken hoe duurzaam 
beleggen kan worden bevorderd. Het 
is ook de bedoeling om manieren te 
vinden om duurzaam beleggen in de 
praktijk om te zetten. Het gaat dus 
ook om nieuwe 
beleggingsproducten. In deze 
nieuwe producten moeten de sterke 
kanten van duurzame bedrijven meer 
tot hun recht komen. Dat hoeft zeker 
niet ten koste van het rendement te 
gaan, want duurzame bedrijven zijn 
niet per se minder winstgevend.  
Het pensioenfonds ABP neemt de 
nieuwe producten van ECCE op in 
het beleggingsbeleid. Fortis 
financiert een leerstoel. De Zweedse 
Mistra-stichting heeft een subsidie 
aan ECCE verstrekt, waarmee de 
kosten voor de komende vier jaar 
zijn gedekt. 

 
Werknemers wachten af 
 
Een jaarlijks onderzoek van de Hay 
Group naar secundaire 
arbeidsvoorwaarden laat zien dat 
werknemers vrijwel geen gebruik 
hebben gemaakt van de nieuwe 
levensloopregeling. Ook laten ze de 
keuze voor een collectieve 
zorgverzekering meestal over aan de 
werkgever.  
 
 
 
 
 
 
 

Fraude door 
gepensioneerden 
 
Volgens steekproeven van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
bleek drie jaar geleden een kwart 
van de pensionado’s die in Spanje 
verblijven te frauderen met hun 
AOW-uitkering. Het gaat vooral om 
gepensioneerden die opgeven dat ze 
alleenstaand zijn, terwijl ze samen-
wonen. Meestal geven ze aan op 
een camping te verblijven, terwijl ze 
in werkelijkheid samen met iemand 
in huis wonen. Ze krijgen hiermee tot 
zo’n € 550 per maand meer AOW. 
 

 
In Spanje wonen zo’n 30.000 
mensen die een AOW-uitkering 
ontvangen. Hiervan bestaat 40% uit  
Nederlanders die na hun pensioen 
zijn verhuisd. De overigen zijn  
Spanjaarden die enkele jaren in 
Nederland hebben gewerkt. De SVB 
heeft de controles inmiddels 
geïntensiveerd. Door de intensieve 
controles is het aantal 
fraudegevallen afgenomen met 5%. 
In 2006 bedroeg de schade 
7,6 miljoen euro, ruim 1 miljoen euro 
minder dan het jaar ervoor. 
 

AOW-fraude moeilijker door 
wetswijziging 
 
Staatssecretaris Aboutaleb van 
Sociale Zaken gaat de wet 
aanpassen als de rechter 
huisbezoeken onmogelijk maakt bij 
mensen met een AOW-uitkering 
wanneer zij niet verdacht worden van 
fraude. Aboutaleb heeft voor zijn 
beleid de steun van een 
kamermeerderheid van CDA, PvdA, 
VVD en PVV.  


