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Pensioennieuws is de nieuwsbrief van het 
Pensioenfonds Atos.  
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 toegestuurd krijgen. Stuur een 
verzoek per e-mail naar: 
pensioenfonds@atos.net. 
 
De inhoud is samengesteld uit diverse 
bronnen onder verantwoordelijkheid van 
het Pensioenbureau. 
 
Kijk voor meer toelichting op: 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 
 
Alleen aan het pensioenreglement kunnen 
rechten worden ontleend. 
 
 

Inhoud 

 

18 Pensioennieuws  
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Atos  

 
Pensioenfonds 

Colofon 
 

 

 
 
De jaarrekening blijft juist in turbulente tijden een belangrijk communicatiemiddel; in ons 
jaarverslag kun je altijd de meest uitgebreide informatie vinden. (onder button 
‘jaarverslagen’ rechtsonder op onze website http://www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com 
Mocht je dit te uitgebreid vinden dan hebben wij vragen en antwoorden uitgewerkt in  
Voor iedereen interessant. Voor mensen die het naadje van de kous willen weten.  
(onder nieuws) 
 

 
Pensioenfonds Atos is 

verhuisd naar:  
gebouw Quarters 4R 

 

 
+31 88 265 6968 

 
Pensioenfonds@atos.net 

 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com 

Stichting Pensioenfonds Atos 
Gebouw Quarters 4R 
Papendorpseweg 93 

3528 BJ Utrecht 

Ontwikkeling dekkingsgraad!  
 
De actuele dekkingsgraad (exclusief de 
achtergestelde lening) is met een vertraging van 
ongeveer 6 weken altijd op de website te zien. De 
laatste stand per december  2012 is 99,4% 
 

 
 

Bron: Mercer. 

"We zaten in november nog onder het 

hersteltraject. In januari 2013, is wederom gekeken 

hoe we er voor staan.  Uit de voorlopige 

schattingen blijkt dat de dekkingsgraad per eind 

december nog net op het minimum herstelpad  is 

geëindigd. Dit zou betekenen dat we nog op koers 

zitten om eind 2013 het minimaal vereiste 

vermogen te halen" 
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AOW  

 

AOW 
 
De AOW wordt vanaf de dag dat iemand 65 jaar wordt betaald 
en niet meer vanaf de 1ste dag van de maand waarin iemand 65 
wordt. Dit betekent dat voor werknemers van Atos er een gat 
zou kunnen vallen tussen het stoppen van het salaris en de 
aanvang van de AOW. Atos heeft dit opgelost door de 
ontslagdatum op de dag dat iemand 65 wordt te laten vallen; je 
arbeidscontract wordt dus niet meer ontbonden per de eerste 
van de maand waarin je 65 wordt maar op de dag dat je 65 
wordt. Voor mensen met een vroegpensioen kan er wel een gat 
vallen; die mensen worden direct geraakt door de 
bezuinigingsmaatregel van de overheid; hoe later je in de 
maand je jarig bent, hoe harder die persoon getroffen kan 
worden door de maatregel. 
 
Verhoging AOW- leeftijd, informatie van  
http://www.rijksoverheid.nl 
 
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW- uitkering, 
gaat vanaf 2013 geleidelijk omhoog, Het kabinet- Rutte- Asscher 
wil de AOW- leeftijd verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 in 
2012. Dit is nodig omdat steeds minder werkende de kosten van 
de AOW dragen. 
 
Stapsgewijze verhoging vanaf 2013 
Vanaf 2013 tot 2018 wordt de ingangsdatum van de AOW-
uitkering steeds met één tot enkele maanden verhoogd. 
(http://www.checkuwaowleeftijd.nl)  
In 2018 is de AOW- gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt 
geleidelijk verder op, tot 67 jaar in 2021. Wie door de verhoging 
van de AOW- leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, komt 
mogelijk in aanmerking voor bijstand. 
 
Oplopende kosten, minder AOW-premiebetalers 
Door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe met 
ongeveer 2 miljoen terwijl het aantal mensen dat kan werken 
(beroepsbevolking) afneemt met 1 miljoen. Nu staan er 
tegenover elke AOW’er 4 werkenden. In 2040 is dat gedaald tot 
2 werkenden. Dit betekent dat de kosten door minder mensen 
moeten worden opgebracht. Terwijl de kosten van de AOW naar 
verwachting oplopen van € 30 miljard nu tot ongeveer € 50 
miljard in 2040. Al bij de invoering van de AOW in 1957 voorzag 
de toenmalige minister van Sociale Zaken een verhoging van de 
AOW- gerechtigde leeftijd. De regering heeft destijds dan ook 
geen garantie gegeven dat de AOW- leeftijd altijd 65 jaar zou 
blijven. 
 
 

 
 
 
 

Jaar AOW-
leeftijd 

Geboren 

2013 65 jaar en 1 
maand 

Na 31-12-1947 en voor 1-12-1948 

2014 65 jaar en 2 
maanden 

Na 30-11-1948 en voor 1-11-1949 

2015 65 jaar en 3 
maanden 

Na 31-10-1949 en voor 1-10-1950 

2016 65 jaar en 5 
maanden 

Na 30-9-1950 en voor 1-8-1951 

2017 65 jaar en 7 
maanden 

Na 31-7-1951 en voor 1-6-1952 

2018 65 jaar en 9 
maanden 

Na 31-5-1952 en voor 1-4-1953 

2019 66 jaar Na 31-3-1953 en voor 1-1-1954 

2020 66 jaar en 3 
maanden 

Na 31-12-1953 en voor 1-10-1954 

2021 66 jaar en 6 
maanden 

Na 30-9-1954 en voor 1-7-1955 

2022 66 jaar en 9 
maanden 

Na 30-6-1955 en voor 1-4-1956 

2023 67 jaar Na 31-3-1956 en voor 1-1-1957 

De gevolgen van de verhoging van de AOW- leeftijd v oor 
werkgevers en sociale partners zijn onder meer:   
Mogelijke aanpassing van (collectieve) arbeidsovereenkomsten voor 
wat betreft functioneel leeftijdsontslag aan de gewijzigde AOW- 
leeftijd. Het wettelijk verbod op leeftijdsdiscriminatie geldt namelijk 
niet als de arbeidsverhouding wordt beëindigd in verband met het 
bereiken van de AOW- leeftijd. In dit kader is de aangenomen motie 
van Noten c.s. van belang, op grond waarvan de regering wordt 
verzocht te bevorderen dat de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk zal zijn aan de 
pensioenrichtleeftijd in de tweede pijler (dat wil zeggen vanaf 01-01-
2014 gelijk aan 67 jaar) 
 
Wetgeving die op de AOW- ingangsdatum is geënt dient aangepast 
te worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld de WIA, WW en de ANW 
een langere maximale uitkeringsduur krijgen, te weten tot de 
gewijzigde AOW- ingangsdatum. Dit kan voor sociale partners (en 
besturen van pensioenfondsen) een aanleiding zijn om de 
pensioenregeling (pensioenovereenkomst) hierop aan te passen. 
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Pensioennieuws 

 

 

Jongeren: collectief pensioen 
nog steeds van deze tijd. 

Bij een groot deel van de jongeren is 
pensioensolidariteit nog steeds 
aanwezig. Slechts een derde van de 
jongeren tot 35 jaar vindt collectieve 
pensioenregelingen niet meer bij deze 
tijd horen. Daarnaast gaan bijna alle 
jongeren uit van een lagere 
pensioenuitkering.   

Dat blijkt uit antwoorden van 500 
respondenten voor het Pensioenonderzoek 
2012 van detacheringsbureau Brunel. 

Jongeren in bestuur 
45 procent van de jongeren wil meebetalen 
aan het pensioen van ouderen, maar wil 
ook inspraak bij de pensioenfondsen. 70 
procent van de jongeren is zelfs van 
mening dat er juist jongeren in besturen 
van het pensioenfonds moeten zitten. 
 
Opvallend 
Het onderzoek meldt verder dat ruim 55 
procent van de jongeren niet weet hoeveel 
pensioen er opgebouwd wordt. Daarnaast 
vindt een kwart van de jongeren dat 
mensen die niet roken en veel sporten 
meer pensioen zouden moeten krijgen van 
de overheid dan mensen die ongezond 
leven. 
 
 
(Bron: HRpraktijk 12 september 2012) 

Pensioenpot ook over twintig jaar  nog  vol  

De financiële positie van Nederlandse pensioenfonds en staat zwaar onder druk. Maar 
dat wil niet zeggen dat de pensioenpotten binnen mu m van tijd leeg zullen stromen 
vanwege de vergrijzing, zoals sommige criticasters waarschuwen. Integendeel zelfs, 
de komende twintig jaar bulken de fondsen nog van h et geld. Wat overigens niet 
betekent dat ze een toekomst zonder zorgen tegemoet  gaan.  

 Dat blijkt uit cijfers die de grootste drie pensioenfondsen van ons land op verzoek van De 
Telegraaf hebben verstrekt. Het gaat om ambtenarenfonds ABP (2,8 miljoen deelnemers), 
zorgfonds PFZW (2,5 miljoen deelnemers) en kleinmetaalfonds PMT (1,2 miljoen 
deelnemers). Werknemers sparen hier via hun baas voor extra pensioen naast de aow. 
Van de vijf grootste Nederlandse fondsen wilden alleen ABP, PFZW en PMT meewerken. 
Bpf Bouw (800.000 deelnemers) weigerde botweg om de cijfers te geven. Het fonds voor de 
metalektro PME (610.000 deelnemers) kon niet aan de vraag voldoen, vanwege 
'capaciteitsgebrek'. 

Uit de gegevens valt op te maken dat zelfs bij een beperkt rendement van 0 tot 3% per jaar 
de vermogens van de drie reuzen tot 2032 blijven stijgen. Ter vergelijking: het rendement bij 
het drietal bedroeg de afgelopen twintig jaar gemiddeld zo'n 7%. 

De fondsen gaven een prognose van hun premie-inkomsten en pensioenuitkeringen voor de 
komende twintig jaar. Vervolgens is gekeken naar hoe het vermogen van elk fonds zich 
ontwikkelt bij een verondersteld rendement van -3%, 0%, 3% en 6%. 

Conclusie:  bij een gemiddeld jaarlijks rendement van 3% tot 2032 - dus minder dan de 
behaalde 7% over de laatste twintig jaar - wordt de pensioenpot bij ABP, PFZW en PMT 
verre van 'leeggegeten'. 

Toch waken de fondsen voor de boodschap dat er helemaal geen problemen zijn binnen 
Nederlandse pensioenfondsen. 

 

(Bron: HRpraktijk 24 september 2012) 

 

 

Ben jij een kenner of een leek? 
Weet jij meer van pensioenen dan de gemiddelde Nederlander? Kun je jouw financiële beslissingen prima zelf nemen of is deskundig advies misschien 

toch wel verstandig? Doe de kennistest pensioenen. 
 

(Bron: AFM website www.afm.nl) 
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Nieuws van de bestuurstafel 

 

 

 

 

Hieronder staat een kleine greep uit de onderwerpen  welke de afgelopen periode op de agenda 
van de Bestuursvergaderingen van het pensioenfonds hebben gestaan. 

 
 

Nieuwe sterftetafel.                                          
Het Actuarieel Genootschap heeft in september 2012 de 
‘prognosetafel AG2012-2062 gepubliceerd. Deze tafel laat zien 
dat de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen 
wederom is toegenomen. Het pensioenfonds dient met dit 
gegeven rekening te houden bij de vaststelling van haar 
voorzieningen, waardoor deze met circa 1% zullen toenemen, wat 
een negatieve impact op de dekkingsgraad geeft van circa 0,8%. 
Het Bestuur heeft besloten de nieuwe overlevingsgrondslagen 
met ingang van januari 2013 toe te passen. Invoering van de 
nieuwe overlevingsgrondslagen heeft invloed op het vaststellen 
van de benodigde pensioenpremie voor 2013, de evaluatie van 
het lopende herstelplan, en de wijziging van het kasstroomprofiel 
waardoor aan de beleggingskant aanpassingen benodigd zijn. 

 

Beschikbare premieregeling: Kosten kleine 
beleggingsfondsen in de BP- regeling.  

Beleggingsfondsen, dus ook de Atos beleggingsfondsen in de 
beschikbare premieregeling hebben vaste- en variabele kosten. 
Het percentage variabele kosten is voor elk beleggingsfonds in de 
Atos beschikbare premieregeling gelijk, dus maakt het niet uit of 
een fonds groot of klein is. De vaste kosten wegen wel veel 
zwaarder bij een klein fonds. Bij het (kleine) Atos Japanfonds zijn 
de vaste kosten ruim 3% van het belegd vermogen. Omdat deze 
verhouding niet meer evenwichtig is heeft het Bestuur besloten 
het Atos Japanfonds op te heffen. De betrokken deelnemers zijn 
inmiddels geïnformeerd. 

 
Beschikbare premieregeling: Resultaten van de 
beleggingsfondsen.  
De Deelnemersraad heeft een overzicht opgesteld waarop alle 
rendementen vanaf 2008 per kwartaal en per jaar van de 
beleggingsfondsen in de beschikbare premieregeling zijn 
opgenomen en worden vergeleken met de benchmark en daar 
vragen over gesteld aan het Bestuur. Naar aanleiding van deze 
vragen heeft de beleggingscommissie van het pensioenfonds 
nader onderzoek ingesteld. De resultaten van de 
beleggingsfondsen zijn wisselvallig, maar ongeveer de helft is 
beter dan de benchmark en de andere helft van de fondsen 
presteert iets slechter. Met name de grootste fondsen (waar meer 
dan 80% van het kapitaal in is belegd) doen het in het algemeen 
wel goed en beter dan de benchmark. De resultaten geven voor 
het Bestuur nu niet direct aanleiding om een andere beheerder 
voor de beleggingsfondsen aan te stellen. 

 

Vermogensbeheer: Maandelijkse rapportage van de 
uitvoerende beleggingscommissie. 
De uitvoerende beleggingscommissie stelt iedere maand een 
rapportage op van de belangrijkste ontwikkelingen in de 
beleggingen van het pensioenfonds. In de reguliere 
bestuursvergaderingen wordt deze rapportage besproken. De 
rapportage betreft onder andere de ontwikkeling van de 
dekkingsgraad en de voortgang van het herstelplan, de 
samenstelling en resultaten van de beleggingen van het 
pensioenfonds, de resultaten van de beleggingen in de 
beschikbare premieregeling en de werking van de rentehedge- 
strategie. 
 
Indexatieambitie.  
Het Bestuur heeft geconstateerd dat er op dit moment geen 
consistentie is tussen de indexatieambitie van het 
pensioenfonds en de werkelijk verleende en in de toekomst 
verwachte te verlenen indexatie en heeft voorgesteld aan de 
sociale partners om de indexatieambitie te verlagen van 100% 
naar 75% van de Consumenten Prijs Index (CPI). De 
deelnemersraad heeft een positief advies gegeven over de 
voorgenomen aanpassing. Buiten de formele gevolgen van het 
besluit (o.a. vastlegging in de ABTN) zal het pensioenfonds ook 
zoveel als mogelijk duidelijk maken dat indexatie de komende 
tijd niet aan de orde zal zijn. 
 
Certificerend actuaris voor het pensioenfonds. 
Het Bestuur heeft in één van haar vergaderingen het 
functioneren van de huidige certificerend  actuaris besproken en 
besloten op zoek te gaan naar een nieuwe certificerend actuaris. 
Een bestuurscommissie heeft de aanbiedingen van diverse 
actuarissen vergeleken en besproken en aan het bestuur 
voorgesteld om met ingang van januari 2013 Sprenkel en 
Verschuren aan te stellen als nieuwe certificerend actuaris voor 
het pensioenfonds. Het Bestuur heeft dit voorstel overgenomen.   
 
Pensioenadministratie. 
Werkgever Atos is per januari 2012 overgegaan op een nieuwe 
dienstverlener voor de salarisadministratie. Deze dienstverlener 
verzorgt ook de aanlevering van de premie- en 
grondslagbestanden voor de pensioenadministratie van het 
pensioenfonds. Opstartproblemen en kinderziektes bij de nieuwe 
dienstverlener hebben geresulteerd in achterstand in de 
mutatieverwerking bij het pensioenfonds. Hierdoor loopt het 
pensioenfonds onder andere risico’s met betrekking tot het 
nabestaandenpensioen bij uit dienst getreden deelnemers. Ook 
maakt het pensioenfonds aanzienlijke kosten om de 
administratie op orde te brengen. Het Bestuur heeft bij de 
werkgever meermalen de problemen aangekaart en 
aangedrongen op een spoedige normalisering van de 
aanlevering van de pensioengegevens. 
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Spotlight 

Spotlight  

 
 

Gelukkig leverde de oproep om ons te laten weten welke pensioenitems je in de spotlight wil, reacties op. 
 

‘’Ik zou graag zien dat bij de volgende editie meer over het BP wordt uitgelegd en/of het mogelijk is da t je bij pensionering zelf 
mag shoppen met je BP’’  George Talakua. 
 
Voor de deelnemers met een bruto jaarinkomen hoger dan het grensbedrag, 
(in 2013 € 43.356,-- omgerekend bij een bruto maandsalaris van € 3.106,-)  geldt voor het inkomen boven genoemde grens/salaris een Beschikbare 
Premieregeling.  Deze regeling voorziet in een pensioenuitkering op leeftijd  pensionering, waarvan de hoogte afhangt van de ingelegde bijdrage (premie) 
en de beleggingsopbrengsten. M.a.w. van het totale kapitaal wordt op leeftijd pensionering een levenslang ouderdomspensioen ingekocht, eventueel in 
combinatie met een nabestaandenpensioen ten behoeve van de partner.  Naast de voor de onderneming verplichte premie en de voor de werknemers 
onverplichte premie, kunnen ook vanuit het keuzesysteem van werkgever Atos (bruto) premies worden gestort. 
Voor extra werknemersstortingen worden in tegenstelling tot de reguliere premies bij einde deelname, al ieder betreffend jaar pensioenrechten ingekocht  
(wettelijke regel). 

 
De reguliere bijdrage in de Atos BP regeling, welke leeftijdsafhankelijk is, wordt uitgedrukt in een percentage van de bruto grondslag boven het 
grensbedrag. De reguliere premie bestaat uit een werkgeversdeel (55% van de totale premie) en een werknemersdeel (45% van de totale premie).  
Het werknemersdeel is vrijwillig. 
 
De deelnemer heeft de mogelijkheid aan te geven waar de premie in wordt belegd. Hiervoor bestaan twee beleggingsprofielen, te weten het standaard 
Life Cycle beleggingsprofiel en het Self Select beleggingsprofiel.  De deelnemer heeft de mogelijkheid om eens per kwartaal op ieder gewenst tijdstip te 
switchen tussen zowel de beleggingsprofielen als tussen de beleggingsfondsen binnen beleggingsprofiel Self Select. 
Deelname aan het beleggingsprofiel Self Select vereist het invullen van een beleggingsprofiel formulier, in het kader van de zorgplicht. 
De eerste switch is gratis, voor elke volgende switch wordt € 27,-- in rekening gebracht. 

 
Bij overlijden vóór de pensioendatum wordt van het op dat moment aanwezige beleggingssaldo een nabestaandenpensioen of, indien van toepassing, 
een wezenpensioen ingekocht. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA worden de premiebijdragen voortgezet voor rekening van het 
Pensioenfonds. 
 

Atos beschikbare premieregeling (BP) 
Wanneer?     Jaarinkomen > € 43.356,- (€ 3.106,- per maand). 

Extra (bruto) storting via keuzesysteem. 
Hoe wordt het kapitaal gevormd?  Door premies werkgever en werknemer. 
     Door rendement op beleggingen. 
Hoeveel bedraagt de (bruto) premie?  De premie is leeftijdsafhankelijk, zie staffel.* 
Hoe is de premie verdeeld?   Werknemer 45% en werkgever 55%. 
Is premie BP verplicht?   Nee, werknemer kan kiezen. 
     Werkgever stort de premie altijd. 
Wat is gevolg van geen werknemersdeel van  
de premie?    Nu een hoger netto salaris en later een lager pensioen. 
Kan ik mijn keuze wijzigen?   Ja dat is toegestaan. 
Hoe kan ik mijn keuze wijzigen?  Het formulier bijdrage werknemersdeel+ toelichting nov 2012 invullen. 
Waar kan ik het formulier vinden?  Op onze website onder formulieren: http://www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com 
Hoe wordt mijn kapitaal belegd?  Het pensioenfonds belegt in geselecteerde beleggingsfondsen. ** 
Waar vind ik informatie over de 
Beleggingsfondsen?   Op onze website onder Atos BP beleggingsfondsen. ** 

Per kwartaal info over rendement en omvang; wekelijkse publicatie van de middenkoersen; informatie 
over alle kosten. 

Kan ik zelf keuzes maken? Standaard geldt het profiel Life Cycle, vanaf een kapitaal van € 2.270 kun je zelf kiezen door deel te 
nemen in het profiel Self Select. 

Hoe kan ik mijn keuze wijzigen? Het formulier beleggingsprofiel+ toelichting nov 2012 invullen, alsmede vragenlijst risicoprofiel okt 
2012. 

Zijn er kosten aan verbonden? De eerste switch is gratis, voor elke volgende switch wordt € 27 in rekening gebracht. 
Hoe vaak mag ik switchen? Eens per kwartaal op ieder gewenst tijdstip. 
Een overzicht van de beleggingen? Wordt je elk kwartaal toegezonden. 
Bij arbeidsongeschiktheid (WIA) Wordt de werknemerspremie voortgezet voor rekening van het pensioenfonds. 
Bij overlijden voor pensioendatum? Wordt van het op dat moment aanwezige kapitaal een nabestaandenpensioen, of indien van 

toepassing een wezenpensioen ingekocht. 
Wat gebeurt er op pensioendatum? Van het aanwezige kapitaal wordt een levenslang ouderdomspensioen ingekocht. 
Voor extra  storting (keuzesysteem) Werden al ieder betreffend jaar pensioenrechten ingekocht (wettelijke regel) bij einde dienstverband. 
Ben ik verplicht dit bij Atos te doen? Nee, je mag met je kapitaal gaan ‘shoppen’ bij andere verzekeraars. 
Waar moet ik extra op letten? Of je over dit deel ook een nabestaandenpensioen wilt regelen. 
Betreft dit mijn totaal pensioen? Nee, je hebt ook nog pensioenrechten uit je middelloonregeling. 
Waar vind ik een totaaloverzicht? Op je UPO wordt de Atos BP regeling apart gespecificeerd; op het blad samenvatting bij UPO’s staat 

je totale pensioen vermeld. http://www.mijnpensioenoverzicht.nl 
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Vervolg Spotlight 

Spotlight 

 
 

 
*Percentage (bruto) premiebijdrage BP 

leeftijd     werknemer   werkgever   totaal 
 t/m 19 jaar  2,16%   2,64%   4,80% 

        20-24   2,48%   3,02%   5,50% 
        25-29                3,02%              3,68%   6,70% 
        30-34   3,69%   4,51%   8,20% 
        35-39   4,50%   5,50%   10,00% 
        40-44   5,49%   6,71%   12,20% 
        45-49   6,75%   8,25%   15,00% 
        50-54   8,33%   10,17%  18,50% 
        55-59   10,30%  12,60%  22,90% 
        60-64   12,96%  15,84%  28,80% 

 
 

** Beleggingsfondsen aandelenfonds wereldwijd 
    aandelenfonds Europa 
    aandelenfonds Amerika 
    aandelenfonds emerging  markets 
    obligatiefonds 
    liquiditeitenfonds 
 

Spotlight  op Septemberpakket 2013 
Gevolgen septemberpakket voor pensioenfonds Atos. 

 
Met het septemberpakket van de overheid wordt beoogd om de (economische) schade die een korting van pensioenen 
met zich meebrengt, te voorkomen. In dit kader zijn voor het overbruggingsjaar 2013 maatregelen met betrekking tot 
adempauze voor premiestijgingen, voorwaardelijke spreiding van kortingen en de Ultimate Forward Rate (UFR) 
genomen. In 2014 zal de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel middels een nieuwe pensioenwet en financieel 
toetsingskader volledig worden verbeterd. Voor Atos is alleen de UFR wijziging relevant. De doelstelling van de UFR is 
om de rentecurve minder gevoelig te maken voor de verstoringen op de financiële markten aan het lange eind van de 
rentecurve. Beleidsbeslissingen van pensioenfondsen worden hierdoor minder afhankelijk van dagkoersen. Voor het 
Pensioenfonds Atos, waar deelnemers als relatief jong zijn aan te merken, zal het effect bij toepassing van de UFR voor 
een daling van de pensioenverplichtingen zorgen doordat de rente na het 20-jaarstermijn wat hoger ligt dan de oude 
rentetermijnstructuur. Deze nieuwe rentestructuur draagt daardoor enkele procenten bij aan het herstel van 
Pensioenfonds Atos. Dit effect is straks terug te zien in de grafiek van de dekkingsgraad in de maand september. 
 
Brief inzake betalingsachterstand en indexatie ambi tie 
Op 10 januari heeft het pensioenfonds alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden een brief gestuurd, waarin het 
pensioenfonds mededeelt dat 1) werkgever Atos een betalingsachterstand heeft van bijna 11 miljoen euro en 2) de 
indexatie-ambitie is aangepast. Voor de inhoud verwijzen wij naar de brief. Mocht je de brief niet ontvangen hebben, laat 
dat ons dan weten.    
 

OPROEP! 
Mail ons welke pensioenitems je in de spotlight wil t in een volgend pensioennieuws! 

pensioenfonds@atos.net 
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Even voorstellen…        
 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Reacties Pensioennieuws 17 

 
In het pensioennieuws 17 wordt een oproep 
gedaan om aan te geven welke items je graag 
behandeld zou zien in het pensioennieuws. 
Om te beginnen wil ik aangeven dat ik het met 
interesse heb gelezen. Het gevoel dat de nieuwsbrief 
mij geeft is dat het pensioenfonds meer is dan een 
administratiekantoor, maar ook verantwoordelijkheid 
voelt voor de pensioenen. Daarnaast lijkt het erop dat 
jullie meer openheid van zaken willen geven over de 
ontwikkelingen in deze onzekere tijden. 
De pensioenproblematiek is een hele ingewikkelde. Ik 
zou het op prijs stellen als de lezer serieus genomen 
zou worden en er aandacht besteed zou worden om 
stukje bij beetje uit te leggen hoe het in elkaar zit en 
wat belangrijke aspecten zijn om op te letten. 
Voorts ben ik benieuwd naar de plannen die er enige 
tijd geleden waren over herziening van de regeling en 
of dit nog van toepassing is. Atos kennende is daar 
namelijk weinig goeds van te verwachten….. 
Waarom wordt de nieuwsbrief naar het mailadres 
verspreidt?” 
Henk Schalkwijk 

 
De jaarrekening blijft juist in turbulente tijden een 
belangrijk communicatiemiddel; in ons jaarverslag kun 
je altijd de meest uitgebreide informatie vinden over 
het afgelopen jaar. Mocht je dit te uitgebreid vinden 
dan hebben wij vragen en antwoorden uitgewerkt in 
Voor iedereen interessant. Voor mensen die het 
naadje van de kous willen weten. 
De voor iedereen persoonlijk relevante 
pensioengetallen zijn jaarlijks terug te vinden op je 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Ook kun je 
inloggen op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl 
Een persoonlijke begeleiding/uitleg van de 
pensioengetallen door ons is altijd mogelijk per mail of 
op afspraak. De helpdesk Tel: 013-462 11 63 
bij onze pensioenuitvoerder Syntrus Achmea is 
dagelijks bereikbaar. Door middel van spotlight op 
door deelnemers aangeleverde onderwerpen willen wij  
inspelen op wat er leeft onder de deelnemers. 

 
Over een eventuele herziening van de regeling wordt 
je op de hoogte gehouden door werkgever Atos. Via 
Dutchnews is hierover gecommuniceerd op: 
 
9 januari: “Nieuwe pensioenregeling laat nog op zich 
wachten” 
7 maart  : “Arbeidsvoorwaarden 2012” en 
31 mei   : “Het lenteakkoord”  

 
Het Pensioennieuws wordt op onze website geplaatst. 
Deelnemers die het Pensioennieuws via de mail 
wensen te ontvangen, kunnen dit apart aangeven. 
pensioenfonds@atos.net 
 
 

 
Reactie op het artikel van Bestuur – Arend van Buur en 
pensioennieuws 17. 
Graag aandacht voor een -opiniërend- artikel over pensioenfonds � 
verzekeraar. Je pensioen onderbrengen bij een pensioenfonds of een 
verzekeraar, wat is wijsheid. Om gelijk de verwachtingen maar te 
managen: hierop bestaat geen eenduidig antwoord. Wel is hier meer 
over te zeggen. Mijn indruk is dat men in het buitenland dit verschil 
beter begrijpt dan wij hier in Nederland. 
Maarten Vos 

 
Hallo, jullie deden een oproep om een onderwerp aan  te melden 
voor een nadere toelichting in Pensioennieuws. Mijn vraag gaat 
over de consistentie van pensioenen. 
Een belangrijk onderwerp, waarmee vaak wordt bedoeld, dat we ook 
voor de (jonge) mensen die nog werken een goed pensioen moeten 
waarborgen. Daarom hebben de gepensioneerden al een aantal jaren 
geen correctie gehad. Wat vaak wordt vergeten is, dat de huidige 
gepensioneerden (ik ben 66 jaar) ook nog over vele jaren een goed 
pensioen moeten krijgen. En juist over dit laatste gaat mijn vraag. 
Zoals gezegd, ik ben 66 jaar. Een feit is (wetenschappelijk onderzoek), 
dat tussen de 65 jaar en 71 jaar volop uitgaven worden gedaan. Na 
deze 71 jaar verandert het uitgavenpatroon. Deze leeftijd en ouder 
heeft andere behoeften en geleidelijk worden de uitgaven minder. Dat 
ik nu, op deze leeftijd gekort wordt, is uitermate dom, want ik geef het 
geld uit. Wat moet ik doen met het geld als ik 85 jaar ben, slecht ter 
been, met rollator, is mij een raadsel. Aan mijn kinderen geven? Mijn 
voorstel is simpel. 
Hef de kortingen nu op en in ruil een negatieve uitkeringskromme met 
het ouder worden. Stop het pensioen bij een leeftijd van 90 jaar. Je 
hebt dan voldoende aan de AOW. 
Klaas de Jonge 

 
Een pensioenfonds met een te lage dekkingsgraad mag wettelijk geen 
toeslag verlenen. Correcties ofwel toeslagverlening (indexatie) op de 
Atos middelloonregeling hebben vanaf 2009 niet plaatsgevonden (zie 
artikel in het vorige Pensioennieuws). Dit is niet alleen bij de 
uitkeringsgerechtigden (gepensioneerden, nabestaanden)  het geval 
maar ook voor alle actieve deelnemers en zogenaamde slapers. 
 
 

 
 
 

 
Pensioennieuws 17: 
http://www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com/upload/0540-
pensioennieuws-17-3-juli-2012.pdf 
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Nieuws van de Bestuurstafel 
 
 

Hoe betrouwbaar is ons Atos UPO? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pensioennieuws 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deelnemersraad 

Tegenwoordig twijfelen we aan alles en het jaarlijks Uniform 
Pensioen Overzicht (UPO) valt hier zeker ook onder. In de 
diverse media is zo recentelijk het te verwachten pensioen 
zoals gerapporteerd middels het UPO ter discussie gesteld. In 
het populaire TROS TV programma Radar was het 
bijvoorbeeld een hoofdonderwerp. Vooral dat laatste gaf het 
gevoel dat het UPO (vaak) een te rooskleurig beeld  schetst. Is 
dat ook zo voor ons eigen UPO? Ik doe hier een poging daar 
een zo realistisch mogelijk beeld van te scheppen.  Het is 
belangrijk altijd voor ogen te houden dat het UPO een 
momentopname is en de pensioenverwachting prognosticeert 
met op dat moment bekende algemene variabelen. We zullen 
zien dat er wel een beetje venijn zit in het woord ‘algemene’. 
 
Als eerste dienen we een opsplitsing te maken in de twee 
basisonderdelen die voor velen van ons gelden. Het UPO met 
betrekking tot het Middelloon (ML) en het UPO met betrekking 
tot de Beschikbare Premie (BP).  
 
Kort even eerst wat over het BP dat we dus individueel 
opbouwen. Alle risico’s liggen hier bij de deelnemer en 
begrippen als dekkingsgraad, bijstorten van Atos en 
afstempelen zijn hierop dan ook niet van toepassing. Tijdens 
de opbouw is het grootste risico het rendement dat we op BP 
behalen. Over tientallen jaren gezien is er geen echte reden 
om aan te nemen dat dit slechter zou moeten zijn dan de 4% 
aanname die er standaard in het UPO zit. Daar er hier typisch 
wat meer risico genomen wordt dan met ML zou het zelfs 
duidelijk hoger kunnen uitvallen. We zien in de economische 
ontwikkelingen evenwel steeds sterkere bewegingen zowel 
naar boven als naar beneden wat op een termijn van enkele 
jaren wel een korte termijn risico inhoudt. Op het moment van 
pensioen aankoop is vooral de rentestand erg belangrijk daar 
op dat moment het hele pensioen ingekocht wordt tegen het 
dan actuele rentetarief. De laatste jaren is dat erg laag, met 
een korte termijn verwachting van zeker nog iets lager. Dat 
eerste is al in het UPO verwerkt maar dat tweede niet. Na de 
pensioenaankoop uit BP en dus ingang van het pensioen is er 
geen onderscheid meer tussen ML en BP daar beide 
componenten dan in een gemeenschappelijke pot zitten. Het 
volgende stuk geldt vanaf dat moment ook voor BP. 
 
In veel discussies hebben we het meestal uitsluitend over het 
UPO betreffende ML daar de daar vermelde verwachting 
anders dan bij BP door velen als een opgebouwd recht 
geïnterpreteerd wordt. Dit zeker, zodra er naar het bedrag 
gekeken wordt dat staat bij ‘nu opgebouwd’ en van toepassing 
is als je nu zou ophouden met werken. Dat krijg ik dan straks 
toch gegarandeerd of toch niet?  
 
In principe is dit inderdaad zo en als hard genoemd bedrag al 
zeker, maar de adder onder het gras is hier ‘inflatie’. We 
hebben het dan ineens niet meer over een hard bedrag maar 
over de koopkracht die dat met zich mee brengt. 
Pensioenfondsen hebben typisch in hun statuten opgenomen 
dat er een ‘indexatie ambitie’ is. Dat wil zeggen dat onder 
normale omstandigheden opgebouwde pensioenrechten 
worden geïndexeerd (meegroei) met de inflatie. In goede jaren 
kan dat zelfs hoger zijn en de salarisontwikkelingen van cao’s 
volgen waardoor er een groei van de koopkracht  ontstaat.  

 

 
Helaas moeten we evenwel constateren dat het huidige financiële 
klimaat niet echt ‘normaal’ genoemd kan worden. Resultaat van 
een en ander is dat veel pensioenfondsen de indexatie ambitie 
niet waar kunnen maken daar de dekkingsgraad onder de 
verplichte 105% zit. In sommige gevallen is er zelfs sprake van 
verlaging van de reeds opgebouwde rechten. In pensioentermen 
spreken we dan over afstempelen. Hoe zit dat nu bij ons eigen 
Atos Pensioenfonds?  Personen die hun pensioen goed in de 
gaten hebben gehouden weten dat er ook bij ons al een aantal 
jaren niet meer geïndexeerd is. Wat we eigenlijk ook al wel weten, 
door eens goed naar het herstelplan te kijken, is dat de kans dat 
we dat wel kunnen verwachten gedurende de komende jaren ook 
erg klein is. Ons herstelplan loopt tot 2023 en een realistische 
verwachting is dan ook dat we gedurende de komende 5 jaar er 
maar beter van uit kunnen gaan dat er dan telkens ook geen 
indexatie plaats zal vinden. Uiteraard zijn er nogal wat variabelen 
in het spel waarvan de belangrijkste drie ‘wat wordt de bijdrage 
van de Atos onderneming  zoals vastgelegd is in dat herstelplan’, 
‘hoe hoog zal de inflatie zijn’ en ‘wat gaat de marktrente doen’. 
Wie het weet mag het zeggen. Natuurlijk kunnen we wel een grove 
inschatting maken. Dat is geen zwart/wit scenario zoals tijdens de 
Radar uitzending geschilderd, maar een meer realistische 
boven/onder bandbreedte van wat in het UPO vermeld wordt. Het 
meest negatieve plaatje bij geen bijdrage meer van de Atos 
onderneming en een inflatie van gemiddeld rond de 3 % zal 
resulteren in het inleveren van zo’n 20% aan koopkracht (geschat 
5% eenmalig afstempelen en 5x 3% inflatie). Zonder extra bijdrage 
van de onderneming gaan we waarschijnlijk niet aan het 
herstelplan voldoen en komt afstempelen zeker om de hoek kijken. 
Aan de andere kant van het spectrum bij een gemiddelde inflatie 
van zo’n 1,5% en nakomen van de verplichtingen door de 
onderneming volgens herstelplan komen we nog steeds op zo’n 
7,5% inleveren. De kans dat de werkelijkheid zich hier tussen zal 
bewegen is redelijk aannemelijk.  
 
Wat er op lange termijn gaat gebeuren is natuurlijk een groot 
vraagteken. In principe kan dat alle kanten op. Maar alvast 
rekening houden met het risico dat het UPO nu een te optimistisch 
beeld geeft is wel aan te raden, dit vooral m.b.t. het ML. Voor de 
meesten zal dit inhouden dat er minimaal 1 á 2 jaar extra langer 
doorgewerkt zal moeten worden, dit zodra je ook nog weet dat het 
Atos pensioen 1 jaartje uitstellen zo’n 7% extra aan pensioen 
oplevert. Het zouden er maximaal dus ook 3 á 4 kunnen worden 
wanneer Atos ons in de kou laat staan.  
 
Deelnemersraad 
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 Pensioennieuws 

 
Pensioenstelsel niet meer beste 
 

 
Het Nederlandse pensioenstelsel is niet langer het 
beste ter wereld; ANP Toegevoegd: maandag 15 okt 
2012. Het Nederlandse pensioenstelsel is niet langer 
het beste ter wereld. Denemarken heeft de eerste 
plaats overgenomen. Dat concludeert adviesbureau 
Mercer in zijn wereldwijde pensioenindex. 
Denemarken doet het vooral beter wat betreft de 
houdbaarheid van het pensioenstelsel, zegt Tim 
Burggraaf van Mercer. "Het Nederlandse systeem 
kraakt in zijn voegen omdat er dingen zijn beloofd die 
niet kunnen worden waargemaakt. We beloven in 
Nederland een bepaald niveau van uitkeringen, terwijl 
er nu niet genoeg geld blijkt te zijn om dat te betalen." 
In Denemarken is dat heel anders, zegt Burggraaf. 
"Daar weet je alleen wat je in de pot stopt, maar niet 
wat er uiteindelijk uitgekeerd wordt. "In 2014 gaat 
Nederland overigens ook naar een stelsel waarbij de 
hoogte van de pensioenen niet meer gegarandeerd is. 
Aanvullend pensioen  
Een ander belangrijk verschil is dat in Denemarken 
een aanvullend pensioen verplicht is, in tegenstelling 
tot in Nederland. "Daar spreken werkgevers, 
werknemers en overheid op nationaal niveau af 
hoeveel premie er betaald wordt voor het aanvullende 
pensioen. Dit jaar is dat 12 procent." Volgens 
Burggraaf zijn de pensioenuitkeringen in ons land wel 
hoger dan die in Denemarken. "Maar dat maakt ons 
systeem ook kwetsbaarder." 
Voor het eerst  
Denemarken doet voor het eerst mee in de 
wereldwijde pensioenindex van het 
consultancybureau. De afgelopen drie jaar kwam 
Nederland steeds als beste uit de bus. Toch betekent 
dit niet automatisch dat de eerste plek voor Nederland 
in de afgelopen drie jaar in twijfel moeten worden 
getrokken, zegt Burggraaf. "De manier waarop de 
index is berekend, is veranderd." De index vergelijkt 
de pensioenstelsels in achttien landen en geeft 
daarmee een beeld van de pensioenvoorziening van 
de helft van de wereldbevolking, zegt Mercer. Volgens 
Mercer, een consultant op het gebied van human 
resource, is het belangrijk dat werknemers langer 
doorwerken en dat mensen zelf sparen voor een 
aanvullend pensioen. 
 
 
(Bron:NOS.nl) 
 

 
Nog slechts enige jaren geleden 
 
was pensioen een onderwerp dat velen betrof, maar weinigen 
bezig hield. Mede door de financiële crisis, is dit laatste rigoureus 
veranderd. Net als andere financiële instellingen, bleken ook 
pensioenfondsen de effecten van een crisis niet in alle gevallen 
zonder gevolgen voor betrokkenen te kunnen opvangen. Dit 
varieert van het achterwege laten van toeslagverlening (indexatie) 
tot het verlagen van pensioenen als noodscenario. Pensioen is 
hiermee een onderwerp geworden dat in 2011/2012 veelvuldig 
kritisch (in de media) is belicht. Ook de rol van 
pensioenfondsbestuurders is in korte tijd veranderd. Meer dan 
ooit zal verantwoording afgelegd dienen te worden voor het 
gevoerde beleid. Via het actuarieel rapport van onze actuaris 
(Mercer) wordt het pensioenfonds hierbij ondersteund, door het 
verschaffen van (financieel) inzicht in het pensioenfonds en de 
gevolgen van het pensioenbeleid. 
 

 

 
 

 
Klijnsma zet pensioenkoers De Krom voort 
 
Staatsecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) zet het bele id ten 
aanzien van het aanvullende pensioen van haar voorg anger 
De Krom voort. Dit heeft zij laten weten in een bri ef aan de 
Tweede Kamer ter voorbereiding van een algemeen ove rleg 
over pensioenen .  
 
De hoofdlijnen over een nieuwe financieel toezichtskader op de 
sector worden op dit moment vastgelegd in wet- en regelgeving. 
Klijnsma stuurt op korte termijn ook een wijzigingsvoorstel 
versterking bestuur pensioenfondsen naar de Kamer. De 
staatsecretaris geeft verder in haar brief aan de Europese 
pensioenontwikkelingen intensief te volgen en de Nederlandse 
zorgen waar nodig kenbaar te maken. 
 
 
 
(Bron: HRpraktijk 19 november 2012) 

 
 
 

 
 



 N i e u w s b r i e f  v o o r  d e e l n e m e r s  P e n s i o e n f o n d s  A t o s  | 10 
 

Nr. 18, december 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 vragen aan……. 
 

 

      
 

Hannie van den Brink 
 
Kun je heel kort iets over jezelf vertellen? 

• Buitenmens, 38 plus (plus tot de 3e), 
• partner, dochter, zussie,  buuv, tante, vriendin van geweldige mensen, 
• mazzelkont, mag wonen op een heel mooi plekje in de polder in Het Groene Hart, 
• cijfermatig en analytisch ingesteld wat praktisch is voor de uitvoering van mijn werk. 

 
Wat doe je bij Atos en hoelang al? 
Ik heb een arbeidsovereenkomst met Origin NL BV afgesloten in april 1999 als salarisadministrateur. Binnen de 
salarisadministratie worden zogenaamde specialistische taken verdeeld. Na eerdere taken in de uitvoering van WAO/WIA 
en in/outsourcing ben ik sedert 2009 actief met pensioenen. Dan draait het met name om de juiste premieberekening van 
de verschillende pensioenregelingen en de uitzonderingen daarop. Voor advies op maat zijn er de collega’s van Stichting 
Pensioenfonds of van de pensioenuitvoerder Syntrus Achmea. 
 
Atos is per januari  2012 overgegaan naar salarisverwerker ADP met bijbehorend salarispakket.  Om te komen tot de  
juiste pensioenuitvoering is de informatieoverdracht en communicatie tussen de verschillende partijen Syntrus Achmea, 
St. Pensioenfonds, ADP en Atos dan essentieel. 
 
Daarnaast verzorg ik uitkeringen van ex-medewerkers met verworven rechten zoals VuT of prepensioen.  
 
Heb je naast je werk bij Atos nog een hobby of passie? 
Als het buiten is (liefst met veel wind en zon) en in beweging mag word ik vrij makkelijk gelukkig. De metamorfose van 
een onkruidlandje (2009) naar een heuse fruit- , moes -, en bloementuin met koffie gelegenheidjes valt waarschijnlijk wel 
onder deze noemer. Het oogsten en eten van vijgen, druiven, aardbeien, maïs en courgettes zeker. Het rooien van 
aardappels is als het zoeken naar paaseieren, hoewel chocolade beter smaakt. 
 
Vulkanische eilanden bezoeken, bergen beklimmen, beetje avonturieren en land verkennen. 
 
Muziekbandjes luisteren, kijken en erbij swingen 
 
En voor degene die mijn leave mag accorderen..bij natuurijs en de mogelijkheid om kilometers te maken ben ik op 
kantoor niet meer te handhaven. 
 
En skiën natuurlijk. 
 
Denk je wel eens na over je pensioen? 
Ik denk dat je, je pensioen niet moet uitstellen, zoals Den Haag voorstelt,  maar dat je nu moet genieten als dit financieel 
haalbaar is. Ik doe het door woensdags te parttime-en. Van kantoortuin naar real tuin. Om je gedachten te laten waaien, 
voor de afwisseling en voor wat actie van de ledematen. 
  
Hoe ziet jou gedroomde pensioen eruit? 
Allereerst hoop ik dat alle mensen die mijn leven kleuren nog gezond en in leven zijn. Dan kan ik ze trakteren op taart, 
liefde en een Jamsessie.  Indien het laatste niet gewenst is kan ik nog wel wat oude hobby’s van stal halen: motorrijden, 
parapenten, zeilen, balsporten, kunst kijken en/of maken, met Jannes met de snoek op pad, skeeleren. Of  Italiaans leren 
of verdiepen in de wetenschap, als ons huis uit 1935 dan inmiddels waterproof en up- to date is. 
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Pensioen3daagse 
 

 
Pensioen3daagse: terugblik op 3 dagen pensioenbewus tzijn! 
Het door Wijzer in geldzaken beschikbare promotiemateriaal in de vorm van placemats, flyers en pennen is enthousiast 
ontvangen. Veel deelnemers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te tekenen voor een persoonlijk 
pensioengesprek.  
 
 

Sparen als aanvulling op pensioen populair 

 
 

28-09-2012  
Ruim 40% van de Nederlanders spaart om later zijn pensioen aan te vullen. De meesten op een gewone spaarrekening, 
maar ook via banksparen. Na sparen, is de meest gebruikte aanvulling op het pensioen de hypotheek afbetalen. Ook 
lijfrente wordt ervoor gebruikt. Dit blijkt uit de laatste Consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het 
Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) vindt het opvallend dat hoewel een kwart van de Nederlanders geen 
idee heeft hoe hoog het inkomen straks is, men wel alvast geld apart zet voor het pensioen.  
In het kader van de Pensioen3daagse heeft het Nibud, i.s.m. Wijzer in geldzaken, de Pensioenschijf-van-vijf ontwikkeld. 
Met deze internettool hoopt het Nibud dat mensen een beter beeld krijgen van hun inkomen na pensionering. Zo kan het 
huidige inkomen zo efficiënt mogelijk ingezet worden, en kan men zowel nu als straks zo optimaal mogelijk gebruik maken 
van het beschikbare geld. 
13% gepensioneerden bezuinigt 
De Pensioenschijf- van- vijf laat globaal zien wat je krijgt  tijdens je pensioen. En omdat  inkomen alleen niet genoeg zegt, 
laat de tool je ook  nadenken over je uitgaven na  pensionering. Belangrijk  om  te doen, onderstreept  ook de AFM.  Uit de 
laatste cijfers van AFM blijkt  dat 13 % van de gepensioneerden  moet bezuinigen om financieel rond  te komen. De AFM is 
een groot voorstander van online hulpmiddelen die consumenten helpen bij de voorbereiding op de oude dag. 
Kwart weet niet hoe hoog pensioen is 
Een kwart van de Nederlanders heeft geen idee hoe hoog het inkomen is na pensionering. Het Nibud hoopt met de 
Pensioenschijf van vijf het inzicht van de Nederlanders te vergroten. De vijf mogelijke inkomstenbronnen waaruit het 
inkomen na pensionering kan bestaan, komen één voor één aan bod in de gratis internettool: 

1. AOW 
2. Werknemerspensioen 
3. Lijfrente  
4. Vermogen 
5. Werk na pensionering 

De tool is door het Nibud ontwikkeld in samenwerking met Wijzer in geldzaken, naar een idee van mr. drs. Michael Visser 
van Tilburg University. Het Nibud geeft ook Pensioenworkshops waarbij aan de hand van deze rekentool wordt uitgelegd 
hoe berekend kan worden of de inkomsten na pensionering voldoende zijn voor de eigen wensen en omstandigheden. 
Gedurende de Pensioen3daagse verloot het Nibud vijf van deze workshops. 
Huidig inkomen goed gebruiken voor nu en later 
Het Nibud hoopt met de tool te bereiken dat iedereen zijn huidige inkomen zo efficiënt mogelijk gebruikt voor nu, en later. 
Het Nibud vindt het jammer als mensen niet sparen voor hun pensioen terwijl het resultaat van de Pensioenschijf van vijf 
laat zien dat ze straks onvoldoende geld hebben voor hun toekomstwensen. Vooral als ze nu wel makkelijk geld apart 
zouden kunnen zetten. Ook het omgekeerde is zonde: met pijn en moeite geld apart zetten terwijl je het nú nodig hebt om 
rond te komen. 
 
 
(Bron: AFM) 

 

 

 


