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We wachten af 
 
Ondanks alle sombere geluiden die we 
om ons heen horen, is het goed om te 
weten dat het Pensioenfonds Atos 
Origin minder hard getroffen is door de 
kredietcrisis dan veel andere 
pensioenfondsen. Onze dekkingsgraad 
is wel onder het door de DNB vereiste 
niveau gezakt en bedroeg eind oktober 
98%. Maar dat is, zeker voor een 
pensioenfonds met relatief veel jonge 
deelnemers, niet zorgwekkend. De 
uitkeringen, nu en in de toekomst, 
lopen geen gevaar.  
In het Jaarverslag over 2007 is te lezen 
waarom wij minder last hebben van de 
kredietcrisis. We hebben namelijk in 
2007 besloten om het renterisico af te 
dekken. Als gevolg daarvan zijn we 
minder gevoelig voor het stijgen en 
dalen van de marktrente. Dit speelt ons 
nu duidelijk in de kaart. 

Premieverhoging niet te 
voorkomen 
 
DNB heeft besloten om van de 
pensioenfondsen niet direct actie af 
te dwingen als de dekkingsgraad 
onder het minimumniveau van 105% 
komt. Desondanks heeft het bestuur 
zich voorgenomen de premie te 
verhogen tot het maximumbedrag 
van 23%. De Deelnemersraad is om 
advies gevraagd. 
 

In januari geen indexatie 
 
De pensioenen zullen niet worden 
geïndexeerd. Onze dekkingsgraad 
laat dit namelijk niet toe. Met de lage 
inflatie zal dit gelukkig minder hard 
aankomen, dan wanneer de inflatie 
hoog is. Maar dat is slechts een 
schrale troost. 
 

 Colofon 
 

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. 

Atos Origin 
gepensio-
neerdendag 
2008 
 
De Atos Origin 
gepensioneerden- 
dag vond op 11 
november plaats in 
kasteel Doorwerth. 
Het was een erg 
geslaagde dag.  
 
Benieuwd naar de 
foto’s? Kijk op: 
www.mijnalbum.nl/
Album=RXN64BZJ
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Pensioenfonds  

BP-fondsen onder druk 
 
Met de top van ons pensioen, het deel dat wordt opgebouwd in de BP-
regeling, gaat het op dit moment ronduit slecht. In tegenstelling tot de 
resultaten van het Middelloon Pensioen, gaat het met de 
beleggingsfondsen van de BP-regeling bedroevend. Dit geldt voor alle 
fondsen, zelfs die van het liquiditeitenfonds.  
Regelmatig krijgen we de vraag of we ons geld niet ‘gewoon’ op een 
spaarrekening kunnen zetten. Omdat we een pensioenfonds zijn en geen 
bank kan dat niet. Vandaar dat we voor het spaardeel, waar vooral 
oudere deelnemers inzitten, gebruikmaken van een liquiditeitenfonds. 
Overigens ziet het er naar uit dat dit zich aan het herstellen is. 
 

 

Stopzetten van 
waardeoverdrachten 
 
Omdat de dekkingsgraad lager is dan 
100%, is de verwerking van 
waardeoverdrachten stopgezet. Dit 
betekent dat verzoeken van voormalige 
deelnemers om hun pensioen over te 
dragen van het Pensioenfonds naar de 
uitvoerder van de pensioenregeling van 
hun nieuwe werkgever niet in 
behandeling worden genomen. Als het 
Pensioenfonds daaraan wel zou 
meewerken, kan het zijn dat de 
dekkingsgraad voor de overblijvende 
deelnemers verslechtert. Dit is niet 
wenselijk. Verzoeken van nieuwe 
deelnemers om het pensioen dat bij hun 
vorige werkgever is opgebouwd over te 
dragen naar het Pensioenfonds worden 
eveneens niet in behandeling genomen. 
Zodra de dekkingsgraad weer meer dan 
100% bedraagt, laten we dat weten. Je 
kunt dan alsnog een verzoek tot 
waardeoverdracht doen. 

 

Verantwoordingsorgaan 
geïnstalleerd 
 
Geheel volgens plan is in overleg met de 
Deelnemersraad na de zomer een 
verantwoordingsorgaan in het leven 
geroepen. Ten aanzien van dit orgaan 
legt het Bestuur verantwoording af als 
het gaat om het gevoerde beleid. Hierin 
hebben de volgende mensen zitting: 

• Ger Hof 
• Richard Kerssens 
• Peter Aarnoudse 
 

Bestuur geslaagd voor deskundigheidstoets 
 
DNB vereist van bestuurders van pensioenfondsen dat ze kennis van 
zaken hebben. Er is zelfs een speciale deskundigheidstoets ontwikkeld. 
Het huidige Bestuur heeft deze toets (level 1) met goed gevolg afgelegd.  
Op 1 januari is het Bestuur als volgt samengesteld: 
Namens de deelnemers: 

• Hans van der Horst 
• Arend van Buuren (opvolger van Ad Alfrink) 
• Piet Hein de Sonnaville 

Namens de werkgever: 
• Hans Blom 
• Johan Vermeule 

Per 1 januari is de functie van voorzitter vacant.  
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Deelnemersraad 

Optimisten gaan later met pensioen 
 
Mensen die denken heel oud te worden, besluiten vaak om langer door te 
blijven werken. Dat doen ze omdat ze genoeg geld willen hebben om tot hoge 
leeftijd een goed leven te kunnen leiden. Opvallend is dat uit een onderzoek 
van DNB blijkt dat pessimisten ook vaak langer willen doorwerken. Hoewel ze 
ervan overtuigd zijn niet oud te zullen worden, zijn ze ook bang voor een 
financieel gat. 
 
Heb jij recht op een volledige AOW? 
 

Weinig mensen realiseren zich dat ze 
geen recht op een volledige AOW 
hebben als zij niet gedurende hun hele 
leven in Nederland hebben gewoond 
en/of gewerkt. Meestal denken we 
daarbij aan Marokkanen, Turken en 
andere migranten die in de jaren zestig 
als volwassene naar Nederland zijn 
gekomen. Maar het geldt net zo goed 
voor Nederlanders die enige tijd in het 
buitenland hebben gewerkt.  

 
Denk aan je pensioen als je voor jezelf begint 
 
Een economische crisis biedt extra mogelijkheden voor mensen die voor 
zichzelf willen beginnen. Voor werkgevers is het vaak goedkoper om 
freelancers in te huren dan vaste mensen aan te nemen. Vaak blijkt dat deze 
zelfstandigen ‘vergeten’ rekening te houden met hun pensioen. Nog geen kwart 
van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hebben hun pensioen goed 
geregeld en ook hun nabestaanden zijn vaak slecht af. Tijdens de Nationale 
Zzp-dagen werd dan ook extra aandacht besteed aan het pensioen. 
 
Overwegingen om tegelijk te stoppen met werken 
 
Wanneer je gelijk met je partner wilt stoppen met werken is het goed om eerst 
even te berekenen wat de consequenties zijn. De kans is namelijk groot dat 
jullie niet even oud zijn. Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen partners ligt 
namelijk op 3 jaar. Wanneer jij de oudste bent, ontvang je vanaf 65 jaar AOW 
én pensioen. Voor je jongere partner geldt dit niet. Als je partner eerder stopt 
met werken, heeft hij of zij tot de leeftijd van 65 jaar geen pensioeninkomen en 
ook nog geen AOW. Bovendien wordt de opbouw van het pensioen stopgezet, 
waardoor er op 65 jaar ook minder wordt uitgekeerd. 
Voor mensen die vóór 2015 AOW krijgen, krijgt de oudere partner ter 
compensatie een partnertoeslag op de AOW. Deze partnertoeslag wordt 
afgeschaft. Dus als je pas voor het eerst in 2015, of later, AOW ontvangt, heb je 
geen recht op partnertoeslag.  
Het ministerie van Sociale en Werkgelegenheid is in november gestart met een 
campagne om de afschaffing van de partnertoeslag onder de aandacht te 
brengen. Kijk hiervoor ook op www.svb.nl. 

Pensioenfonds Atos Origin 
verwelkomde in 2008 nieuwe 

collega’s van: 
 

KPN Billing 
 

 
 

Achmea 
 

 
 

NXP 
 

 

Uitslag verkiezingen 
Deelnemersraad 
 
Voor de zetel van 
pensioengerechtigden hebben 4 
kandidaten zich verkiesbaar gesteld. 
De verkiezing is gewonnen door Ger 
Hof.  
Voor de actieve deelnemers zijn 8 
zetels te verdelen. Hiervoor hebben 19 
kandidaten zich verkiesbaar gesteld.  
 
Gekozen zijn:  
Peter Aarnoudse  
Rene Baas  
Simon van den Doel 
Sef Hermans 
Frans van Leuven 
Wim Lucassen  
Max Rens  
Hans Scheepers 
 
De kandidaten 9 tot en met 19 komen 
op volgorde van stemmen op een 
reservelijst. Indien tijdens de 
zittingsperiode van de deelnemersraad 
leden tussentijds aftreden, wijst de 
verkiezingscommissie tot opvolger de 
kandidaat aan op de reservelijst die de 
meeste stemmen heeft.  
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