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Pensioennieuws is de nieuwsbrief van 
het Pensioenfonds Atos Origin. De 
nieuwsbrief biedt achtergrond-
informatie over pensioenen en is 
aanvullend op de website 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 
 
De inhoud is samengesteld uit diverse 
bronnen onder verantwoordelijkheid 
van het Pensioenbureau. 
 
Eindredactie en vormgeving:  
P&B Communicatie, Beesd 
 
Belangstellenden kunnen de 
nieuwsbrief per e-mail krijgen 
toegestuurd. Stuur hiervoor een  
e-mail naar: 
pensioenfonds@atosorigin.com. 
 
 
Illustraties in deze nieuwsbrief komen 
uit het Jaarverslag 2004.  
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4 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Atos Origin 
 

Pensioenfonds 

Colofon 
 

vraag. In ieder geval heeft toezicht- 
houder De Nederlandsche Bank al 
laten weten de verplichtstelling van 
een nFTK vanwege macro-
economische redenen op te 
schorten tot 1 januari 2007. 
 
Een ander punt van aandacht is het 
Uniforme Pensioenoverzicht dat de 
Consumentenbond samen met 
onder meer de pensioenkoepels 
heeft opgesteld. Met dit overzicht 
kan een deelnemer pensioen-
overzichten van verschillende 
werkgevers (pensioenfondsen, 
verzekeraars) naast elkaar leggen 
en in één klap zijn of haar 
pensioensituatie in beeld brengen. 
Gepland is om in 2007 een Uniform 
Pensioenoverzicht voor 2006 
verplicht te stellen. 
 

 

Winnaars Museumjaarkaart 
 
Onder degenen die hun mening hebben gegeven over het Jaarverslag 2004 
hebben we een aantal Museumjaarkaarten verloot. 
De winnaars zijn: 
– Henk de Laat 
– Willem Loorbach 
– Herman Posthumus 
– Leo de Waard 
– Kees van de Wouw 
Veel plezier met de prijs en bedankt voor jullie inbreng. 
Op de volgende pagina zijn wat reacties te lezen.    
 

Het is inmiddels weer oktober. Op 
allerlei fronten wordt hard gewerkt om 
de vele aanpassingen per 1 januari 
2006 in te voeren in de pensioen- en 
salarisadministraties. Maar over welke 
aanpassingen gaat het nu eigenlijk? 
 
De eerste aanpassingen hebben onder 
meer betrekking op de wijziging van de 
pensioenregeling Oriflex. Hierover is 
Atos Origin het in principe eens 
geworden met de overlegpartners, 
zoals is te lezen op Source. De 
veranderingen hebben onder meer 
betrekking op de invoering van de wet 
VPL (VUT, Prepensioen, Levensloop) 
en de Wet gelijke behandeling. Er mag 
bijvoorbeeld niet langer een korting 
worden gegeven op het nabestaanden-
pensioen als de partner van de 
deelnemer meer dan vijftien jaar jonger 
is dan die deelnemer. 
 
Ook de nieuwe Pensioenwet brengt de 
nodige aanpassingen met zich mee. Zo 
voert deze wet een nieuw financieel 
toezichtsregime (het nieuwe Financiële 
ToetsingsKader, nFTK) in en scherpt 
het de voorschriften voor informatie-
verstrekking aan. Het is de bedoeling 
om deze wet per 1 januari 2006 in te 
voeren. Of dat lukt, is nog maar de  

GEZOCHT: 
Kandidaten Deelnemersraad 
 
Binnenkort zijn er verkiezingen voor de 
Deelnemersraad. We zoeken nog 
kandidaten. De Deelnemersraad biedt 
een unieke kans om je kennis over 
pensioenen en beleggingen op een hoog 
niveau te brengen! 
Meld je aan door een e-mail te sturen 
naar: pensioenfonds@atosorigin.com. 
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Pensioenfonds 

PPCC overgenomen door 
Merril Lynch en Hewitt  
 
Het vermogensbeheer en de 
administratie van Philips Pensions 
Competence Center (PPCC) zijn 
overgenomen door respectievelijk 
Merrill Lynch Investment Managers 
(MLIM) en Hewitt. Onder PPCC vallen 
onder meer het Pensioenfonds Atos 
Origin en het Philips Pensioenfonds. 
Dat betekent dat ook van deze partijen 
het vermogensbeheer en de 
administratie zijn overgenomen door 
respectievelijk MLIM en Hewitt. 
 

 

Jaarverslag vanaf site van 

Pensioenfonds te downloaden 

 
Ook na 15 oktober blijft het mogelijk om 
het volledige jaarverslag van 2004 
vanaf de site te downloaden. Hiernaast 
staan enkele reacties van deelnemers.   
 
 

Nieuwe pensioendeskundige 
bij Pensioenbureau  
 
Vanaf 1 november is het 
Pensioenbureau uitgebreid met een 
nieuwe medewerker. Lennert Terwel is 
afkomstig van Hay. Hij zal zich vooral 
bezighouden met advisering, de 
coördinatie van de administratieve 
organisatie en beleidsondersteuning. 

Van harte welkom 
 
Ook de afgelopen tijd hebben we weer een behoorlijk aantal 
nieuwe deelnemers bij ons Pensioenfonds mogen begroeten. Ze 
komen normaal gesproken druppelsgewijs binnen. Uitzondering 
hierop vormen de groepen deelnemers die binnenkomen via 
insourcing bij Atos Origin.  
Het gaat daarbij onder meer om mensen van: 
 
– DSM 
– KPN Isos 
– KPN Issam 
– Alle nieuwe medewerkers heten we van harte welkom! 

Wat de deelnemers vinden  
van het Jaarverslag 
 
Mijn complimenten voor (de inhoud 
van) het jaarverslag 2004, ook op de 
pc goed te lezen. De vroegere vaak 
ludieke papieren vormgeving was 
altijd weer een verrassing. Dat mis ik 
wel een beetje, want elektronisch 
vind ik deze vormgeving wat vlak. 

+++ 
Een overzichtelijk en leesbaar 
jaarverslag. Een goede zaak, dat de 
deelnemers inzicht wordt verschaft 
over hun geld/pensioenaanspraken. 
Complimenten! 

+++ 
Het jaarverslag van 2004 is helder,’to 
the point’ en compleet. Compliment 

+++ 
Met zo'n jaarverslag is oud worden 
geen kunst. 

+++ 
Ik heb het jaarverslag (zoals alles 
rondom ons Pensioenfonds) 
bekeken. Door de eerste vier 
hoofdstukken te lezen krijg je al snel 
een beeld waar ons Pensioenfonds 
zich op hoofdlijnen mee bezig houdt. 
Dus, als je maar enigszins 
geïnteresseerd ben in je (eigen Atos) 
pensioen, dan vind ik dat het 
jaarverslag een goede 
communicatieve uiting is om hieraan 
mede invulling te geven. 

+++ 
Het jaarverslag 2004 ziet er zeer 
verzorgd uit en de pagina-opmaak, 
landscape, is prettig om te lezen met 
de laptop. 

 

 
Bereken je terugval in  
inkomen na 65e 
 
De belangstelling voor pensioenen is 
nog steeds bijzonder gering. Opvallend 
is dat uit een onderzoek van Center 
Data (Universiteit van Tilburg) blijkt dat 
de meeste mensen zelfs vlak voor hun 
pensioen niet weten wat de hoogte van 
hun inkomen wordt. Desondanks 
denken ze dat het wel voldoende zal 
zijn. In werkelijkheid is er echter vrijwel 
altijd sprake van een terugval. 
 
Het kan niet vaak genoeg worden 
gezegd: bekijk ver voor je 
pensioendatum waarop je kunt rekenen. 
Dan ben je tenminste nog in staat om 
lacunes op te vangen.  
Het Pensioenfonds Atos Origin heeft 
hiervoor de Oriplanner. Deze is weer 
geheel aangepast aan de laatste 
ontwikkelingen. Je kunt hem 
downloaden via de site. 
 
 

Vrouwen denken te weinig  
na over pensioen 
 
Uit onderzoek van de stichting 
Pensioenkijker.nl blijkt dat veel vrouwen 
te weinig en te laat nadenken over hun 
pensioen. Bijna negentig procent van de 
vrouwen heeft geen idee waar ze op 
hun oude dag van moeten leven. Ten 
onrechte nemen ze aan dat hun partner 
of de baas de oudedagsvoorziening 
goed heeft geregeld. En dat terwijl juist 
vrouwen het risico lopen om na hun 65

e
 

te weinig over te houden. Ze werken 
immers vaker in deeltijd of leggen hun 
werk tijdelijk stil voor zorgtaken. 

 

Ons pensioenstelsel 
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  Gevolgen wetswijzigingen 
voor ons Pensioenfonds 
 
In dit nummer van de nieuwsbrief 
gaan we verder in op de gevolgen 
voor het Pensioenfonds van de 
kabinetsplannen. In het voorgaande 
nummer kon je lezen hoe de 
omkeerregeling verandert in het kader 
van de Wet aanpassing fiscale 
behandeling VUT/pre-pensioen. Dit 
keer laten we zien wat de gevolgen 
zijn voor het ouderdomspensioen 
(OP).  
 
Heb je vragen hierover? Stuur dan 
een mailtje naar de redactie 
(pensioenfonds@atosorigin.com). 
 
Namens de Deelnemersraad:  
 

Loek van Eekeren, Riekus 

Hatzmann, Frans Lelieveld. 

 
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ouderdomspensioen  
 
 
Voor het OP blijft de bestaande wet in 
hoofdlijnen gelijk. Grootste verschil is de 
pensioenleeftijd. Mocht die in de oude 
wetgeving nog variëren met een minimum 
van 60 jaar, nu is de pensioenleeftijd altijd 
65. De opbouw van het pensioen is hierop 
gericht. Je kunt wel eerder met pensioen 
gaan, maar dan krijg je een lagere 
pensioenuitkering. Het pensioen wordt 
‘actuarieel’ herrekend, omdat de periode 
waarover je een uitkering kunt verwachten 
langer is. Het actuarieel herrekende 
pensioen ligt dus lager dan in het geval dat 
je pas op de pensioendatum met pensioen 
gaat. 
 
De maximale opbouwpercentages (2% 
voor eindloonregelingen en 2,25 voor 
middelloonregelingen) blijven 
gehandhaafd. Evenals het absolute 
maximum van 100% van het laatstgenoten 
loon.  

 

De mogelijkheden om te kiezen voor een 
verschillende uitkering vóór en na het 
officieel ingaan van het pensioen zijn 
verruimd. Voorheen was deze keuze 
beperkt tot de verhouding 100:75 of 
75:100. In het eerste geval kies je voor een 
hogere uitkering in de periode dat je 
officieel nog niet met pensioen gaat. Dit 
wordt dan gecompenseerd door na je 
pensionering genoegen te nemen met 
slechts 75% van dit bedrag. Dat doe je 
bijvoorbeeld omdat je in de beginperiode 
extra kosten verwacht. Het kan ook zijn dat 
er juist in de jaren tot je pensionering 
voldoende extra gelden vrijkomen. In dat 
geval kun je kiezen voor de verhouding 
75:100. Volgens de nieuwe regeling hoef je 
je niet meer aan deze verhouding te 
houden.  

Afkoop pre-pensioen 
 
 
Volgens de nieuwe Wet aanpassing 
fiscale behandeling VUT/pre-pensioen  
is het mogelijk om alle opgebouwde pre-
pensioenrechten af te kopen (‘opting-
out’). Daarbij gaat het om geld dat opzij 
is gezet voor pre-pensioen, OP vóór 65 
en het tijdelijk overbruggingspensioen 
(TOP). Het Pensioenfonds is verplicht 
om actieve deelnemers te melden wat 
de waarde is van hun pre-pensioen. 
Slapers kunnen deze informatie 
opvragen. 

 

De afkoop is wel aan de volgende 
voorwaarden verbonden: 
 
– Er bestaat geen individueel recht. 

Dat wil zeggen dat het Bestuur van 
het Pensioenfonds goedkeuring 
moet verlenen. 

– De afkoopsom mag alleen worden 
aangewend voor: 
– Het ouderdomspensioen. Hierbij 

geldt geen beperking. Het OP 
kan dus hiermee boven de 
100% van het laatstgenoten loon 
uitkomen. Gaat het OP eerder in 
dan op 65 jaar, dan mag de 
100% niet worden over-
schreden.  

– De levensloopregeling. Dit bedrag 
mag niet hoger zijn dan 2,1 keer het 
jaarsalaris. 

– Directe uitkering voor consumptieve 
doelen. In dit geval is belasting 
verschuldigd. 

 
 

 Deelnemersraad 
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Gepensioneerden in bestuur 
 

D66 pleit ervoor dat ook 
gepensioneerden zitting nemen in 
het bestuur van pensioenfondsen. 
De politieke partij vindt het een 
slechte zaak dat gepensioneerden 
geen stem hebben bij beslissingen 
die direct betrekking hebben op hun 
inkomen. De andere regerings-
partijen vinden de bestaande situatie 
voldoende. Nu zijn gepensioneerden 
vertegenwoordigd in de 
deelnemersraad. 
 
 

Halt toeroepen aan riant  
EU-pensioen 
 

De VVD wil dat er een einde komt 
aan de riante regelingen voor 
Europese ambtenaren die vervroegd 
met pensioen willen. Ambtenaren 
van de oude lidstaten mogen op hun 
55

e
 uittreden om plaats te maken 

voor collega’s uit de nieuwe lidstaten, 
zonder ook maar een cent in te 
leveren. Volgens de VVD is het 
moeilijk uit te leggen dat Brusselse 
ambtenaren vervroegd met pensioen 
gaan terwijl de Europese Commissie 
ervoor pleit dat Europeanen langer 
doorwerken. 
 

 

 

Ons pensioenstelsel  Vijf vragen aan… 

Luc de With 

 
Kun je heel kort iets over jezelf 
vertellen? 
 
“Ik woon in het Belgische 
Brasschaat samen met mijn vrouw 
Frida met wie ik al 35 jaar ben 
getrouwd. We hebben twee 
kinderen: Hans en Ellen. Twee jaar 
geleden – op mijn 57

e
 – ben ik opa 

geworden. Momenteel is er een 
tweede kleinkind op komst.” 
 
 
Wat doe je bij Atos Origin en hoe 
lang al? 
 
“Ik werk al negen jaar bij Atos Origin 
in Eindhoven. De eerste jaren heb ik 
me bezig gehouden met consulting. 
Sinds 1 mei 2004 ben ik echter 
product manager bij BACS-BCS 
(Business Applications & 
Communication Services – 
Business Communication Services). 
Een interessante baan waarin ik me 
prima amuseer.” 
 
 
Wanneer dacht je voor het eerst na 
over je pensioen? 
 
“Voor ik bij Atos Origin terechtkwam, 
heb ik ruim dertig jaar lang 
pensioenrechten in België 
opgebouwd. Inmiddels maak ik 
gebruik van de Oriflex-regeling. 
Omdat de verschillen tussen België 
en Nederland op pensioengebied 
enorm zijn, heb ik straks diverse 
‘potjes’ waaruit ik mijn pensioen krijg 
betaald: uit Oriflex, de Belgische 
staat en een extra bijspaarregeling.” 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wanneer wil je stoppen met werken? 
 
“Dat staat al vast: ik ga op 1 juni 2006 
van mijn pensioen genieten. Ik ben dan 
zestig jaar oud.” 
 
 
Hoe ziet jouw gedroomde pensioen 
eruit? 
 
“Ik wil de dingen die ik nu ook in mijn 
vrije tijd doe intenser gaan doen. 
Bijvoorbeeld meer tijd besteden aan 
hobby’s als fietsen, klussen of naar het 
toneel gaan. Maar ook mijn liefde voor 
fotografie gaan uitbreiden met kennis 
over de digitale camera.” 
 
 
 

                  
 
     Luc de With. 
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Oudere werknemer  
meest vernieuwend 
 
Oudere werknemers komen vaker 
dan jonge met vernieuwende 
ideeën. Uit een onderzoek van de 
Britse tak van Vodafone blijkt dat 
55-plussers door hun ervaring beter 
in staat zijn om met een frisse blik 
op zoek te gaan naar verbeteringen 
voor het bedrijf. 
 
Tweevijfde van de 55-plussers 
geniet ervan om regelmatig ideeën 
in te brengen, tegen slechts 
éénvijfde van de werknemers van 
16 tot 24 jaar. Ook in motivatie zit 
een groot verschil: jongeren hopen 
met hun idee op een financiële 
beloning, terwijl oudere werknemers 
waardering nastreven. 55-plussers 
spuien een idee veel meer vanuit 
hun hart voor de zaak. 
 
 

Eén op vijf vutters klust bij 
 
Mensen die met vervroegd 
pensioen zijn, hebben steeds vaker 
een baan. Uit cijfers van het CBS 
blijkt dat in 2003 één op de vijf 
vutters werkte, tegenover één op de 
acht in 1999. De meeste vutters 
werken in de zakelijke 
dienstverlening of in de zorg.  
 
Ook 65-plussers maken steeds 
vaker hun rentree op de 
arbeidsmarkt. In 1999 hadden 
69.000 mensen met een 
ouderdomspensioen een baan. In 
2003 groeide hun aantal tot 81.900, 
een toename van 16%. 
 

EU steggelt over lange 
werkweek 
 
Het Europese Parlement heeft met 
een overgrote meerderheid 
besloten de werkweek te 
begrenzen tot 48 uur. De Europese 
Commissie legt dit voorstel echter 
naast zich neer door de 
uitzonderingspositie voor Engeland 
te handhaven. Nu ligt de bal bij de 
EU-ministers van Sociale Zaken. 
Maar ook hun stem is niet 
doorslaggevend. Tegen het 
voorstel zijn naast Engeland, ook 
Duitsland, Polen, Letland, 
Slowakije en Malta. Nederland stelt 
zich pragmatisch op en is noch 
voor, noch tegen.  
 
 

Pensioenbeheer gaat de 
grens over 
 

Zolang het binnen de EU blijft, 
kunnen ondernemingen het beheer 
van hun pensioenen ook in andere 
landen onderbrengen. Het toezicht 
op de pensioenregeling vindt in dat 
geval plaats door de toezicht-
houder van het land waar het 
beheer is ondergebracht. 
Beleggingen moeten wel voldoen 
aan internationale eisen ten 
aanzien van veiligheid, kwaliteit en 
risicospreiding.  
Ook kunnen Nederlandse 
pensioenfondsen mensen uit 
andere EU-landen in hun fonds 
opnemen. In dat geval is De 
Nederlandsche Bank ook voor die 
deelnemers toezichthouder. 
 
 

Ons pensioenstelsel 

 

 

Duur van pensioen voor 
Europeanen sterk verschillend 
 
In Frankrijk kun je het langst van je 
pensioen genieten. Zeker als je een 
vrouw bent. Dat komt omdat de 
levensverwachting in Frankrijk hoger ligt 
dan bij ons. Bovendien is de 
pensioengerechtigde leeftijd lager. 
 
Een onderzoek van Aon Consulting wijst 
uit dat het verschil niet gering is. In 
Nederland is de gemiddelde 
pensioenduur voor mannen 15,2 jaar en 
voor vrouwen 18,9 jaar. In Frankrijk is 
dit respectievelijk 20 jaar en 25,2 jaar. 
Vrouwen hebben het in sommige EU-
landen sowieso beter omdat ze veel 
eerder met pensioen gaan. In Slovenië 
bijvoorbeeld al met 55 jaar. Maar ook de 
mannen gaan in de meeste Midden-
Europese landen eerder met pensioen.  
Dat dit consequenties heeft voor de 
hoogte van de pensioenuitkeringen ligt 
voor de hand. 


