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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 

Samenvatting jaarverslag 
2005 
 

 7 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Atos Origin 
 

Bestuur 

Colofon 
 

Het Jaarverslag 2005 is in augustus 
uitgekomen. Dat er weer muziek in 
zit, blijkt niet alleen uit het gekozen 
thema, maar kan ook uit de cijfers 
op pagina 31 van het Jaarverslag 
2005 worden afgeleid. Hoewel het 
niet expliciet wordt vermeld, is het 
resultaat op gelijke onderdelen ruim 
€ 34 miljoen beter dan in 2004 en 
komt op € 75,5 miljoen. Hiervoor zijn 
twee duidelijke redenen die nadere 
toelichting behoeven. 

 
Lees verder op pagina 2 

 

 

Deelnemersraad 
 
In april heeft de Deelnemersraad 
(DR)  het volgende advies 
uitgebracht aan het Bestuur: 
 
* de DR adviseert extra aandacht te 
besteden aan een goede 
communicatie over OBU/TPC en 
levensloop; 
* de DR is van mening dat de 
indexatie conform de reglementen is 
en stelt de snelle besluitvorming op 
prijs; 
* de DR heeft zich gereserveerd 
opgesteld ten aanzien van het 
premiebeleid, mede met het oog op 
de doelstelling van het PF om 
voldoende buffer op te bouwen; 
* de DR kan zich in principe vinden 
in de voorgestelde aanpassingen 
rondom de nieuwe 
pensioenregelingen, maar heeft wel 
op enkele punten inhoudelijk 
commentaar geleverd. 
 

Het jaar 2005 heeft net als 2004 in het 
teken gestaan van het herstel van de 
financiële positie van het 
Pensioenfonds.  
 
De verbeterde financiële positie heeft 
er mede toe geleid dat er weer een 
volledige indexatie kon worden 
vastgesteld. Alle opgebouwde aan-
spraken, uitkeringen en slapersrechten 
zijn per 1 januari 2006 verhoogd met 
1,5%, conform de Consumenten Prijs 
Index, exclusief het effect van 
veranderingen in de tarieven van 
productgebonden belastingen (BTW en 
accijns) en subsidies (CPI afgeleid). 
 
Het vermogen is, mede dankzij 
gunstige marktontwikkelingen, flink 
toegenomen. Ook de verplichtingen 
zijn toegenomen. Dit wordt onder meer 
veroorzaakt door een lagere 
marktrente waartegen de toekomstige 
uitkeringen contant worden gemaakt 
(dit is het omgekeerde van oprenten, 
zoals je met je spaargeld doet). Er zijn 
financiële instrumenten ingezet die de 
gevolgen van een bewegende 
marktrente zo veel mogelijk 
neutraliseren. De dekkingsgraad is in 
2005 gestegen naar 116% en de 
afstand tot de streefdekkingsgraad van 
rond de 128%, is verkleind. 
 
In 2005 zijn veranderingen in de 
reglementen voorbereid naar 
aanleiding van de Wet VUT 
Prepensioen en Levensloop (VPL). In 
de vorige nieuwsbrieven is hier 
uitgebreid aandacht aan besteed. 

  

De positieve resultaten  
nader toegelicht 
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Bestuur     

Vervolg van pagina 1 

 
Allereerst heeft de werkgever in 2004 
een extra storting gedaan van € 10 
miljoen. Dat was nodig in het kader van 
het herstelplan. Zonder deze storting 
zou het resultaat in 2004 € 41,5 miljoen 
zijn geweest. In 2005 was het herstel 
zo gevorderd dat de werkgever geen 
extra herstelstorting meer hoefde te 
doen. 
 
Een tweede reden is dat we in 2005 
voor de waardering van de 
pensioenverplichting niet zijn uitgegaan 
van de vaste rekenrente van 4%, zoals 
we nog wel in 2004 deden. We hebben 
gekeken naar de werkelijke marktrente 
aan het einde van het boekjaar. Deze 
was lager dan 4%, namelijk 3,7%. Het 
verschil in waardering van de 
verplichting tegen marktrente en 
waardering tegen vaste rekenrente 
bedraagt € 27,5 miljoen. Dit hebben we 
als voorziening afgetrokken van het 
resultaat. Hierdoor is het resultaat 
€ 27,5 miljoen lager en bedraagt € 48 
miljoen. Daarin lopen we vooruit op de 
eis van de toezichthouder om in 2007 
de verplichtingen te gaan waarderen 
tegen de werkelijke marktrente.  
 
Al met al hebben we het in 2005 op een 
vergelijkbare basis dus € 34 miljoen 
euro beter gedaan dan in het jaar 
ervoor. Het saldo van dezelfde 
onderdelen van baten en lasten komt 
uit op ongeveer € 75,5 miljoen tegen 
€ 41,5 miljoen in 2004. En of daar 
muziek in zit! 
 

  

Pensioenfonds 

Scheve verhouding mannen 
en vrouwen 
 
Volgens onze regeling is het mogelijk 
om een deel van je 
ouderdomspensioen in te ruilen voor 
een nabestaandenpensioen. Door 
deze uitruil krijgt je partner, wanneer 
je overlijdt na je pensionering, 
levenslang een 
nabestaandenpensioen. 
 
Een belangrijke factor voor het 
bepalen van de kosten van dit 
nabestaandenpensioen is de 
verhouding mannen en vrouwen die 
een nabestaandenuitkering kunnen 
krijgen. Vrouwen leven immers 
gemiddeld een aantal jaren langer dan 
mannen. Hoe meer nabestaanden 
vrouw zijn, des te duurder is het om 
dit nabestaandenpensioen te 
verzekeren. 
 

 
Totnogtoe hebben we een verhouding 
vrouwelijke-mannelijke nabestaanden 
gehanteerd van 43 tegen 57. Maar dat 
blijkt geen juiste weergave van de 
werkelijkheid meer te zijn. De 
deelnemers van ons Pensioenfonds 
zijn voor 13% vrouwen en voor 87% 
mannen. Gegeven een overwegend 
heterogene partnerkeuze betekent dat 
dus dat er veel meer vrouwelijke dan 
mannelijke nabestaanden zijn dan 
waar we totnogtoe van zijn uitgegaan.  
 

 

 

 
 
Hierdoor nemen de kosten van het 
Nabestaandenpensioen toe. Met als 
gevolg dat je iets meer 
ouderdomspensioen zal moeten 
gaan inleveren voor hetzelfde 
nabestaandenpensioen. Het gaat 
daarbij om enkele procenten.  
 
Wat dit voor jou kan betekenen, is 
reeds af te lezen uit 
simulatieresultaten van de 
Oriplanner en zal te lezen zijn in het 
Individuele Pensioenoverzicht van 
2007.  

 
 
Populair reglement herzien 
 

Bij de start van de Oriflex-regeling 
hebben we een tweetal boekjes 
gemaakt, waarin we een nadere 
toelichting geven op de regeling. In 
het eerste deel wordt de 
middelloonregeling uitgelegd, terwijl 
het tweede deeltje uitleg geeft over 
de beschikbare-premieregeling. 
 
Inmiddels hebben er veranderingen 
plaatsgevonden, die nog niet in de 
boekjes zijn verwerkt. Vandaar dat 
we nu volledig herziene versies 
hebben gemaakt. Deze zullen echter 
niet meer worden gedrukt. Je kunt de 
pdf’s downloaden vanaf onze 
internetsite. Voordeel is dat we 
wijzigingen nu sneller kunnen 
doorvoeren. 
 
De boekjes zijn te downloaden van 
onze website 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 
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Maar stijgt de marktrente, dan dalen de 
koersen van obligaties: beleggers 
kunnen hun geld nu immers elders 
wegzetten tegen een hogere rente. De 
figuur linksonder illustreert deze 
tegengestelde beweging. 
 
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. 
 
 

De winnaars van Theater en 
Concert bonnen zijn bekend!  
 
Ook dit jaar mochten wij weer veel en 
vooral enthousiaste reacties ontvangen 
op onze uitnodiging een mening te 
geven over het jaarverslag.  
 
Onder de inzenders hebben wij 5 
Theater en Concert bonnen verloot. De 
winnaars zijn: Ingrid van Zijl, Wim Bijl, 
Anneke Verel, Elise Willemsen en 
Lammert Meijer! 

Obligaties kunnen 
veranderen in waarde 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is 
uitgelegd, zijn ook obligaties 
onderhevig aan stijgingen en 
dalingen. Verlies op obligaties? Deze 
vraag stelden de deelnemers zich 
die via de Oriflex beschikbare 
premieregeling beleggen in 
obligaties. Zij zagen op het eerste en 
tweede kwartaaloverzicht van de 
beschikbare premierekening 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 uitkomt. 
 
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.  
 

rente niveau

prijs

P*

Y*  
Obligaties worden doorgaans 
verhandeld op de effectenbeurs. 
Koersen van obligaties reageren 
vooral op schommelingen van de 
rente. Daalt de marktrente, dan stijgt 
de waarde van een obligatie. 

Recordaantal downloads 
Oriplanner  
 

De mailing over de nieuwe Oriplanner 
naar ongeveer 7500 deelnemers van 
de Oriflexregeling die zijn geboren op 
of na 1 januari 1950, was een groot 
succes.  
 
 

 
 
 
Met het persoonlijke wachtwoord dat 
iedereen bij het pensioenoverzicht 
(IPO) kreeg toegestuurd, opende de 
bijlage zich in de nieuwe Oriplanner en 
kon de deelnemer meteen met zijn 
eigen actuele gegevens gaan plannen.  
 
Het aantal downloads bedroeg in de 
maand juli ettelijke honderden. Het was 
meer dan het dubbele van wat er in 
juni, na verzending van het IPO, al was 
gedownload.  
 
Opvallend was ook het grote aantal 
spontane positieve reacties dat we 
hebben ontvangen. Een bewijs dat het 
pensioen voor steeds meer mensen 
gaat leven. 

 

 

Pensioenfonds 

Enkele reacties 
 
Graag wil ik doorgeven dat ik de 
campagne “als ik later groot ben” erg 
goed vind. Dit spreekt de jongeren 
onder ons erg aan. Ik ben er in ieder 
geval door geïnspireerd geraakt en ben 
verder op de site gaan kijken wat er  
nou eigenlijk van mij verwacht wordt. 
 
Met plezier en vlot het jaarverslag 2005 
gelezen, een zeer boeiend en goed 
gestructureerd document met alle ins 
en outs duidelijk en compleet. 
CHAPEAU ! 
 
Ik heb het jaarverslag bekeken en vind 
het een overzichtelijk en duidelijke 
weergave van wat er heeft gespeeld en 
wat er is gebeurd binnen het fonds. 
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Vijf vragen aan… 

Carolien Latupeirissa 
 
Kun je heel kort iets over jezelf 
vertellen? 
 
“Ik ben 33 jaar oud, ben verliefd en 
woon samen in het centrum van 
Amersfoort. Mijn grootste passie is 
schilderen.” 
 
 
Wil je deze passie nader toelichten?  
 
“Tekenen vond ik altijd al leuk; ik 
heb hier zelfs eindexamen in 
gedaan. Na mijn middelbare school 
heb ik er echter weinig meer mee 
gedaan. Tot een jaar of zes 
geleden.Ik werk met acrylverf op 
doek. Kenmerkend voor mijn werk 
zijn de uitgesproken kleuren. Kijk 
maar eens op mijn website  
www.q-colors.nl. Hier vind je ook 
meer informatie over de expositie 
die ik in januari en februari 2007 
houd.” 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Wat doe je bij Atos Origin en hoe lang al? 
 
“Ik werk al vijf jaar bij Atos Origin. Eerst heb ik verschillende functies bij Bas-Midden 
en het Windows Service Center bekleed. De laatste anderhalf jaar ben ik 
serviceleider bij het Software Development Maintenance Center in Utrecht. Samen 
met het team dat ik aanstuur, ben ik verantwoordelijk voor een aantal 
beheercontracten.” 
 
Denk je wel eens na over je pensioen? 
 
“Eerlijk gezegd vrij weinig. Voor mijn gevoel is mijn pensioendatum nog erg ver weg. 
Ik kijk eigenlijk nooit verder dan de komende één à twee jaar. Maar ik moet wel 
zeggen dat het gevoel groeit om eens goed naar mijn pensioenregeling te kijken. 
Dan weet ik tenminste waar ik op mijn 65

e
 op kan rekenen.” 

 
 
Hoe ziet jouw gedroomde pensioen eruit? 
 
“Ik hoop tegen die tijd door te leven zoals ik nu doe. Schilderen zal daarbij een 
prominente rol spelen. Het geeft me energie om mooie dingen te maken waarover 
anderen enthousiast zijn.” 
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Uitzendbaan voor 65-plusser 
 

 
Senior Uitzendbureau, Oudfit,  
Ervaren Jaren, Outstanding. Dat zijn 
slechts enkele namen van 
uitzendbureaus die zich specifiek 
richten op senioren. De reden? 65-
plussers zijn niet inkomensafhankelijk, 
hebben veel vrije tijd, een grote 
motivatie en brengen veel kennis en 
ervaring in. Bovendien zijn ze 
goedkoper, omdat er geen premies 
voor werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid en de AOW 
afgedragen hoeven worden. 
 

 
 
Steeds meer senioren vinden de weg 
naar een uitzendbureau. Hun 
motieven zijn van allerlei aard: het 
geeft betrokkenheid, er is contact met 
collega’s, het houdt de geest actief, 
het biedt structuur in het leven en het 
levert geld op. Momenteel bieden de 
uitzendbureaus 65-plussers nog 
vooral functies op lager of middelbaar 
niveau voor een paar uur per dag aan, 
zoals suppoost in het museum of 
chauffeur van kleinschalig 
gehandicaptenvervoer. Maar daar 
komt, gezien de vergrijzing en 
ontgroening, verandering in.  
 
Het kabinet onderzoekt of de 
arbeidsrechten van 65-plussers 
kunnen worden versoepeld. Nu 
bepaalt de Flexwet namelijk nog dat 
de senior bij drie opeenvolgende 
opdrachten – zonder tussenliggende 
periode van drie maanden – geen 
uitzendkracht meer is, maar een vaste 
baan moet krijgen. Een situatie 
waarop noch het inhurende bedrijf, 
noch de 65-plusser zit te wachten. 
 
 

Werknemersdeel niet 
aftrekbaar 
 
Wat mag je nu wel en wat mag je nu 
niet aftrekken als lijfrente?  
Wanneer het weer zo ver is dat we 
de belastingformulieren moeten 
invullen, worstelt menigeen weer met 
deze vraag.  
 
Het antwoord is duidelijk: de 
pensioenpremie die op je salaris 
wordt ingehouden, is niet aftrekbaar. 
Deze premie wordt namelijk al 
ingehouden op je brutoloon en dat 
betekent dat je al belastingvoordeel 
hebt. Dit geldt eveneens voor de 
eigen bijdrage in de beschikbare 
premie én de extra eigen bijdrage die 
iedereen vrijwillig kan opgeven via 
het keuzesysteem. 
 
Het blijkt ook niet verstandig te zijn 
om deze wel af te trekken. De fiscus 
heeft een belastingplichtige onlangs 
aangeklaagd die dit wel had gedaan 
en heeft het proces gewonnen.  
De rechter vond dat de 
belastingplichtige lichtvaardig had 
gehandeld en grove schuld had.  
 
 
 

 
 

 

Ons pensioenstelsel 

Is waardeoverdracht zinvol? 
Vraag altijd een offerte aan!  
 
Een steeds terugkerende vraag is of 
iemand nu wel of niet moet kiezen voor 
waardeoverdracht. Dat geldt zowel voor 
mensen die nieuw in dienst komen bij 
Atos Origin en gaan deelnemen in ons 
pensioenfonds, als voor mensen die 
overstappen naar een andere 
werkgever en dus ook naar een ander 
pensioenfonds. Wij raden je aan altijd 
een offerte voor waardeoverdracht aan 
te vragen.  
 
Over het algemeen geldt bij een 
geïndexeerde middelloonregeling dat 
waardeoverdracht gunstig is zolang de 
indexaties binnen de pensioenregeling 
van de nieuwe werkgever tijdens de 
opbouwperiode hoger zijn dan de 
indexaties op de pensioenen van 
slapers bij de oude regeling. Uiteraard 
geldt hierbij wel dat indexaties in het 
verleden geen garantie bieden voor de 
toekomst. 
 
De pensioenregeling van Atos Origin is 
een geïndexeerde middelloonregeling. 
Dat wil zeggen dat maandelijks opbouw 
van ouderdomspensioen plaatsvindt. 
Deze pensioenaanspraak wordt jaarlijks, 
onder voorwaarden, geïndexeerd met 
de geschoonde Consumenten Prijs 
Index (CPI afgeleid). 
 
Een voordeel van waardeoverdracht is 
dat pensioenaanspraak en, te zijner tijd, 
pensioenuitkering bij één pensioenfonds 
zijn ondergebracht. 
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 Reglement 

Wezenpensioen aangepast 
 

Al jaren lang staat er in onze 
pensioenregeling een voorwaarde 
die volgens de wet helemaal niet 
mag. Onze wezenuitkering wordt 
afgeleid van een te ruime grondslag.  
 
 

 
 
We gingen uit van 10% van de 
brutogrondslag. Van die 
brutogrondslag moet echter eerst de 
franchise worden afgetrokken. Het 
maximum bedrag is 10% van de 
pensioengrondslag. De reden 
hiervoor is dat de overheid dat 
‘missende’ deel aanvult in de vorm 
van de halfwezenuitkering van de 
Anw.  
 
We hebben met ingang van dit jaar 
het reglement aangepast. Je kunt in 
het laatste pensioenoverzicht zien op 
welk bedrag eventuele wezen 
kunnen rekenen.  
 
Voor de duidelijkheid: wezen zijn 
kinderen van overleden deelnemers 
zolang ze jonger zijn dan 18 jaar. Als 
ze studeren ligt de leeftijdsgrens op 
27 jaar. 
 
 

 

 
 

 

Kennis nabestaandenpensioen zorgwekkend 
 
Uit onderzoek van de stichting Pensioenkijker.nl blijkt dat de kennis over het 
nabestaandenpensioen onder Nederlanders zorgwekkend is. Zeven van de 
tien Nederlanders weten niet wanneer ze recht hebben op een 
nabestaandenpensioen. Veel mensen realiseren zich niet dat er situaties zijn 
waarin achterblijvers geen of nauwelijks recht hebben op deze uitkering. 
Bijvoorbeeld wanneer de overledene een risicoverzekering had en vlak voor 
zijn overlijden van baan is veranderd. Eén op de vijf respondenten heeft zelfs 
geen idee waarvan zijn nabestaanden na zijn overlijden moeten leven.  
 
Ook bij het Pensioenbureau wordt regelmatig duidelijk dat medewerkers niet 
goed beseffen hoe het nabestaandenpensioen op risicobasis werkt. 
 
 
Misverstand: 
 
1. Mijn partner bouwt zelf pensioen op, en heeft geen nabestaandenpensioen 
nodig. 

2. Als ik met pensioen ga, is er altijd een nabestaandenpensioen. 
3. Zodra mijn partner 65 wordt, ontvangt deze een nabestaandenpensioen. 
4. Als ik ergens anders ga werken, kan ik het nabestaandenpensioen 
overdragen naar de pensioenuitvoerder van mijn nieuwe werkgever. 

5. Het nabestaandenpensioen op risicobasis keert maximaal uit tot 65 jaar. 
6. Als ik mijn pensioen niet overdraag naar mijn nieuwe werkgever, dan  
    krijgt mijn nabestaande altijd een nabestaandenpensioen. 
 
Want: 
 
1. Het pensioen van jouw partner keert pas uit op de pensioenleeftijd van 
jouw partner en niet nadat jij onverhoopt 20 jaar daarvoor bent overleden. 

2. Er is pas een nabestaandenpensioen na pensionering als je daartoe een 
stukje ouderdomspensioen hebt ingeleverd. Dit noemen we uitruilen. 

3. Helaas, het is geen AOW! Jij moet echt eerst overlijden voordat je partner 
wat ontvangt bij een situatie met een verzekerde nabestaande. Het al dan 
niet 65 worden, heeft daarop geen invloed. 

4. Het nabestaandenpensioen is alleen op risicobasis verzekerd. Er is dus 
nergens voor gespaard en dus is er geen voorziening of spaarpot die kan 
worden overgedragen. Het is net als een brandverzekering. Zo lang je 
premie betaalt, ben je verzekerd. 

5. Bij overlijden vóór pensionering keert de nabestaandenrisicoverzekering  
  uit totdat de nabestaande is overleden. Dat is maar goed ook, want bij 
overlijden vóór pensionering is pensionering niet meer mogelijk en dus   
kan er niet meer worden uitgeruild. 

6. Er is alleen maar een polis met ouderdomspensioen. Als je die laat staan 
en je overlijdt in dienst bij een andere werkgever, dan vervalt deze aan het 
fonds. Daarom krijg je de gelegenheid bij uitdiensttreding eenmalig alvast 
een stukje ouderdomspensioen uit te ruilen ten gunste van een 
nabestaandenpensioen van maximaal 70% van dat ouderdomspensioen. 

 

 


