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INHOUD 
Pensioenen dagelijks nieuws: 
1. Pensioenfonds 
 
2. Nieuws van het Fonds 
 
3. Nieuws van de bestuurstafel 
 
4. Spotlight 
 
5. Vragen en antwoorden 
 
6. Afscheid Deelnemersraad/ 
    Verantwoordingsorgaan 
 
7. Algemeen 
 
 

COLOFOON 
 
Pensioennieuws is de nieuwsbrief 
van het Pensioenfonds Atos.  
De nieuwsbrief biedt achtergrond- 
informatie over pensioenen en is te 
downloaden van de website 
www.pensioenfondsatos.nl 
 
Belangstellenden kunnen de 
nieuwsbrief per e-mail krijgen 
toegestuurd. 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.pensioenfondsatos.nl. 
 
Alleen aan het pensioenreglement 
kunnen rechten worden ontleend. 
 
 

 

24 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief Pensioenfonds Atos 

PENSIOENFONDS 
 

 
 
 

Voor elk wat nieuws 
 

Of je nu al met pensioen bent of dat nog ver voor je in de toekomst ligt, 
de pensioendiscussies en wijzigingen raken ons allemaal. 
In dit pensioennieuws zetten we alle (wets)wijzigingen van de 
Rijksoverheid in de spotlight onder de titel: 
Toekomst pensioenstelsel.  
 
Verder willen we je de voortgangsrapportage pensioendialoog niet 
onthouden. En wat dichter bij huis: de antwoorden op de veel gestelde 
pensioenvragen. 

 
 

 

 

Voortgangsrapportage Pensioendialoog 
 

Voortgangsrapportage Pensioendialoog gepubliceerd. 
Staatssecretaris Klijnsma heeft een brief aan de Tweede Kamer 
gestuurd met een tussenrapportage over de Pensioendialoog. Ook is 
een analyse van de uitkomsten gepubliceerd.* 
 
De opbrengst van de pensioendialoog vormt - samen met het advies dat 
de SER binnenkort zal uitbrengen - de opmaat voor de Hoofdlijnennotitie 
over de toekomst van het pensioenstelsel die de staatssecretaris in mei 
2015 aan de Tweede Kamer wil sturen. 
  
*enter om het document te benaderen 

 



N i e u w s b r i e f  P e n s i o e n f o n d s  A t o s  | 2 

 

Nr. 24, april 2015 

 

NIEUWS VAN HET FONDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verandering in procedure aanleveren wijziging verdeling van de beleggingen over de beleggingsfondsen. 

24 november 2014 

In de Atos BP regeling mag je binnen het Self Select profiel eens per kwartaal de verdeling tussen de beleggingsfondsen veranderen. 

Opdrachten daartoe worden voortaan een keer per week op de dinsdag verwerkt. Een opdracht dient voor maandagmiddag 16.00 uur 

bij het pensioenbureau binnen te zijn teneinde de opdracht nog de volgende dag op dinsdag te kunnen laten uitvoeren. Als de opdracht 

te laat binnen komt, dan gaat hij pas een week later op dinsdag mee.  

  

Je wijziging beleggingsprofiel en vragenlijst risicoprofiel kun je per mail sturen naar pensioenfonds@atos.net 

  

LET OP: zelf beleggen kan grote risico's met zich brengen. Het eindkapitaal kan daardoor tegenvallen. 

 

 

De factor A op het UPO 2014 en je belastingaangifte IB 2014 

24 maart 2015 

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt jaarlijks de factor A vermeld. De factor A geeft de toename van het opgebouwde pensioen in het 

voorafgaand kalenderjaar weer. De factor A is van belang bij de berekening of lijfrentepremies fiscaal aftrekbaar zijn.  

  
De fiscale regels voor lijfrentepremieaftrek zijn in 2014 versorberd. Om te voorkomen dat de factor A de ruimte voor 
lijfrentepremieaftrek in 2014 beperkt, kan op de factor A, zoals die is vermeld op het UPO 2014, een correctie worden toegepast. 
  
Om de pensioenopbouw en de lijfrentepremieaftrek met elkaar in overweging te brengen kan de factor A met een factor 35/37 
vermenigvuldigd worden. 
  
Bij het bepalen van de lijfrentepremieaftrek kan je financieel adviseur je helpen. Je kunt ook de Rekenhulp Lijfrentepremie van de 
Belastingdient gebruiken, deze vindt je op www.belastingdienst.nl. 
 

 

 

 
 

 

www.pensioenfondsatos.nl 
 

 

+31 88 265 6968 

 
Pensioenfonds@atos.net 

 
Papendorpseweg 93 

Gebouw Quarters Q4R 
3528 BJ Utrecht 

 
 
 

 

Ontwikkeling Dekkingsgraad 

 
De actuele dekkingsgraad is met een vertraging van ongeveer 
2 weken altijd op de website te zien. De stand per einde maart 
2015 is 112,7%.  

 

 

 

Bron: Syntrus Achmea.  
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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. 
 

 
 

Jaarvergadering vereniging gepensioneerden: 

Het bestuur heeft besloten het verzoek te honoreren van de 
vereniging van gepensioneerden (GVAN) voor een financiële 
bijdrage in de kosten van de jaarvergadering op 25 februari 

j.l. Het pensioenbureau zal de vereniging ook ondersteunen 

in de organisatie van de jaarvergadering. De vicevoorzitter 
van het bestuur zal de vergadering bijwonen en een 
toespraak houden over de actuele ontwikkelingen bij het 
pensioenfonds.  

 

Eerste vergadering met het nieuwe 

Verantwoordingsorgaan (VO): 

Alle door de gewezen deelnemers en gepensioneerden 
verkozen leden zijn unaniem door het bestuur benoemd tot 
lid van het Verantwoordingsorgaan.In januari 2015 heeft het 
bestuur voor de eerste maal vergaderd met het vernieuwde 
Verantwoordingsorgaan. Aan de orde zijn onder andere 
geweest de actuele dekkingsgraad, de stand van zaken 
m.b.t. het vermogensbeheer, waardeoverdrachten, de 
aankomende verhuizing van het pensioenbureau en de 
fiscale versoberingen in de pensioenregelingen.  
Het VO heeft aangegeven dat het zich in een opstartfase 
bevindt en daardoor behoefte heeft aan regelmatig overleg 
met het bestuur. Het bestuur gaat akkoord met een hogere 
vergaderfrequentie dan het afgesproken minimale aantal van 
twee vergaderingen per jaar.  
 

Indexatiebesluit 2015: 
Elk jaar, zodra de dekkingsgraad per einde jaar en het 
indexatiecijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
bekend is moet het bestuur besluiten over het toekennen van 
indexatie over de pensioenrechten in het komende jaar. De 
indexatieambitie is vastgelegd in de Actuariële en 
Bedrijfstechnische Nota van het pensioenfonds, maar het 
bestuur besluit in hoeverre de indexatie wordt toegekend. 
Volgens de indexatierichtlijn is er bij een stand van de 
dekkingsgraad onder 115% geen sprake van indexatie en er 
is dit jaar voor het bestuur geen reden om af te wijken van de 
richtlijn. Het definitieve besluit tot indexering wordt genomen 
nadat het jaarverslag over 2014 is vastgesteld.  

 
 

 

 

 

 Aanpassing ABTN. 
Het bestuur heeft de Actuariële en Bestuurstechnische 
Nota (ABTN) die is gewijzigd met betrekking tot de 
jaarlijkse kerncijfers en flexibiliseringsfactoren opnieuw 
vastgesteld. Ook is de ABTN geactualiseerd op basis van 
de gewijzigde governance bij het pensioenfonds. 

 

Opzegging uitvoeringsovereenkomst.  

Het bestuur heeft van Atos het bericht ontvangen dat men 
de huidige uitvoeringsovereenkomst opzegt en het bestuur 
heeft besloten akkoord te gaan met deze opzegging. Het 
bestuur heeft voorts besloten om aan Atos te bevestigen 
dat er geen wederzijdse verplichtingen meer zijn uit de 
uitvoeringsovereenkomst. Gevolg van de opzegging is dat 
het pensioenfonds nu geheel onafhankelijk is van 
werkgever Atos en als gevolg hiervan de governance bij 
het pensioenfonds kan worden aangepast. 
 

Wijziging Pensioenreglementen: 

Gedurende het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds 
vanwege het feit dat het fonds per 31 december 2013 een 
gesloten fonds is de pensioenreglementen aangepast aan 
de gewijzigde situatie. Het bestuur heeft na een positief 
advies van het verantwoordingsorgaan de gewijzigde 
pensioenreglementen per 1 januari 2014 vastgesteld.  
 

Economic Social Governance (ESG): 

ESG wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen; het 
pensioenfonds Atos besteedt in de ABTN een paragraaf 
aan ESG, maar voert hier verder geen actief beleid op. Het 
bestuur vraagt zich af op welke wijze het pensioenfonds 
aan zijn verantwoordelijkheid invulling kan geven. Er zijn 
partijen in de markt die ESG van het fonds kunnen 
overnemen, maar de vraag is of het pensioenfonds ESG 
wil outsourcen. Het bestuur besluit het onderwerp ESG op 
de agenda te zetten om de discussie te starten en de 
mening van het bestuur vast te stellen op welke wijze het 
pensioenfonds ESG meer vorm kan geven. 
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SPOTLIGHT 
Spotlight 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
  
 

Toekomst pensioenstelsel 

 

Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten 
toe. Bovendien is het huidige pensioenstelsel 
gevoelig voor schommelingen op de financiële 
markten. Daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog 
en past de overheid de regels voor 
pensioenfondsen en pensioenopbouw aan. 
AOW-leeftijd omhoog  
 
De AOW-leeftijd in 2014 is 2 maanden na de 65e 
verjaardag. Daarna stijgt deze leeftijd in stappen. Het 
kabinet-Rutte-Asscher wil na 2015 de AOW-leeftijd sneller 
verhogen. Op basis van dit plan ligt de AOW-leeftijd in 
2018 op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar. 
 
Hervorming pensioenopbouw 
Het kabinet heeft met de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie 
en de SGP de belastingregels voor pensioenen 
besproken. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet op 
18 december 2013 een brief gestuurd naar de Tweede 
Kamer. Hierin staan nieuwe voorstellen. De Tweede en 
Eerste kamer hebben de voorstellen over de fiscale 
behandeling van pensioen aangenomen. Het gaat om 2 
wijzigingen: 

• verlaging van het opbouwpercentage van het 
aanvullende pensioen van 2,15 % naar 1,875%. 

• pensioen opbouwen over inkomen boven de  
€100.000 is vanaf 2015 niet meer mogelijk. Over 
de eerste €100.000 van het inkomen kan nog 
steeds op de gebruikelijke wijze pensioen worden 

opgebouwd. 
 

De wijzigingen in de pensioenopbouw gaan op 1 januari 
2015 in. 
 
Sparen voor aanvullend pensioen met nettolijfrente of 
nettopensioen  
Mensen met inkomens boven €100.000 kunnen nog wel 
belastingvriendelijk bijsparen met een nettolijfrente (derde 
pijler) of met nettopensioen (tweede pijler). Een 
nettolijfrente of nettopensioen verschilt van een regulier 
pensioen. De premies voor de nettolijfrente en 
nettopensioen worden namelijk betaald uit het nettoloon. 
Premies voor een regulier aanvullend pensioen worden 
betaald uit het brutoloon. De premie (inleg) is vrijgesteld 
van belasting in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). 
Ook betaalt de spaarder over de latere uitkering van 
de nettolijfrente of het nettopensioen geen belasting. 

 

Pensioenen verlaagd 
Door de economische crisis zijn beleggingen in waarde 
gedaald waardoor de dekkingsgraad van veel 
pensioenfondsen omlaag is gegaan. Dat is de verhouding 
tussen het geld van de pensioenfondsen en de 
betalingsverplichtingen van de pensioenfondsen aan 
gepensioneerden. De dekkingsgraad moet 105% zijn. 
Maar veel pensioenfondsen halen die waarde niet. Het 
gevolg is dat pensioenfondsen zullen moeten korten op 
de pensioenen.  
 
Aanpassen Financieel Toetsingskader 
In het Financieel Toetsingskader (FTK) staan de 
financiële eisen waaraan pensioenfondsen moeten 
voldoen. De huidige wettelijke normen voldoen niet meer. 
Dat heeft de financiële crisis de afgelopen periode laten 
zien. Daarom wil het kabinet het FTK aanpassen. Het 
uitgangspunt blijft een realistische beoordeling van de 
financiële positie van de fondsen. De belangrijkste 
onderdelen van het nieuwe toetsingskader zijn:  

• Er komt één nieuw toetsingskader voor 
bestaande en nieuwe contracten. Dit 
toetsingskader heeft dezelfde uitgangspunten 
maar ook aparte regels voor bestaande en voor 
nieuwe contracten. 

• Sociale partners en pensioenfondsen moeten 
vooraf open zijn over de verdeling van financiële 
risico’s. Zo weten jongeren en ouderen waar ze 
aan toe zijn. 

• Fondsen kunnen effectiever reageren op 

dagkoersen van de financiële markten.  

• Het wettelijk kader zorgt ervoor dat 

pensioenfondsen beter rekening houden met de 

financiering voor indexatie. Zo kunnen de 

pensioenen beter worden aangepast aan de 

gestegen prijzen. 

• Fondsen krijgen de mogelijkheid om pensioenen 

beter aan te passen aan de levensverwachting. 

• De plannen voor de nieuwe spelregels voor de 
pensioenfondsen staan in het wetsvoorstel 
wijziging Financieel Toetsingskader 
pensioenfondsen. De Eerste Kamer heeft het 
wetsvoorstel op 16 december 2014 aangenomen. 
 

Bestuur pensioenfondsen 
Het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen is 
in 2013 aangenomen. In deze wet staan maatregelen die 
de deskundigheid en het interne toezicht van besturen 
van pensioenfondsen versterken. Daarnaast regelt de wet 
dat alle risicodragers (werknemers, werkgevers en 
pensioengerechtigden) adequaat vertegenwoordigd zijn in 
de organisatie van het pensioenfonds. 
 
(Bron:Rijksoverheid) 
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Recent gestelde vragen en antwoorden 
In mailbox pensioenfonds@atos.net ontvangen wij dagelijks vragen van onze deelnemers. 

Hierbij enkele vragen en antwoorden. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIL JE GEÏNTERVIEWD WORDEN IN ONS VOLGEND PENSIOENNIEUWS?  
MAIL ONS VIA PENSIOENFONDS@ATOS.NET 

Vraag:        

Verhuizing buitenland    
   
Per 2015 verhuizen wij van Zweden naar Nederland. Wilt u 
e.e.a. in uw administratie doorvoeren. Zijn er nog andere 
instanties die ik hiervan op de hoogte moet stellen? 
 
Antwoord: 
Het invullen van een formulier wijziging adresgegevens is 
voor ons voldoende. 
 
Adreswijzigingen binnen Nederland hoeft u niet door te 
geven. Wij zijn aangesloten aan het GBA (Gemeentelijke 
basis administratie). Dus als u uw verhuizing aan hen 
doorgeeft, wordt deze automatisch in onze administratie 
verwerkt 

 

 

Vraag: 

Heffingskorting 
 
Bij deze het verzoek om met ingang van februari 2014 bij 
de uitkering van  mijn pensioen geen rekening meer te 
houden met de heffingskorting zodat ik de loonheffing ga 
betalen. Kunt u misschien ook aangeven hoeveel de 
loonheffing gaat bedragen? 
 
Antwoord: 
Vragen over pensioenuitkeringen kunnen rechtstreeks 
gesteld worden aan de: 
 
Helpdesk van Syntrus Achmea. 
Tel: 013- 462 36 38 
E-mail: uitkeringen.pensioen@achmea.nl  
 
 
 
Vraag: 

De verdeling tussen de beleggingsfondsen 
veranderen. 
 
Ik wil graag mijn opgebouwde premie BP omzetten van 
liquiditeitenfonds naar obligaties. Kan dat en hoe moet ik 
dat aanpakken? 
 
Antwoord: 
Alle gewenste wijzigingen kun je aanmelden via 
een wijzigingsformulier beleggingsprofiel en vragenlijst 
risicoprofiel. Er zijn zoals eerder vermeld wel kosten  
verbonden aan wijzigingen. 
 

Vraag: 

Inloggen op website pensioenfonds Atos 
    
Bij een heleboel bedrijven kan ik inloggen onder mijn eigen  
naam en kan ik precies zien welke abonnementen en   
contracten er voor mij zijn (en kan ik eventueel zelf  
veranderingen aanbrengen). 
   
Bestaat zoiets ook voor “Atos Pensioenfonds" ?? 
 
Antwoord: 
Om de kosten ook voor de website laag te houden heeft het 
Pensioenfonds Atos  gekozen om deze service niet te bieden. 
 
Je kunt immers met je BSN nummer inloggen op: 
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl  
 
De actuele informatie voor deze website wordt jaarlijks door 
onze pensioenuitvoerder Syntrus Achmea aangeleverd. 

 

Vraag: 

Uitruil ouderdomspensioen in 
nabestaandenpensioen 
 
Als ik voortijdig wil ophouden met werken (63,5 jaar) en geen 
prepensioen wil laten ingaan, kan ik dan op dat moment de 
keuze voor uitruil van het Oriflex (voor nabestaanden 
pensioen)  laten vastleggen?   
 
Al hoewel ik dat niet weet, zou het namelijk zo kunnen zijn dat 
de nu lopende  partnerpensioen verzekering bij Eclipse komt 
te vervallen, op dat moment.   
 
Antwoord: 
Ja dat is mogelijk. Artikel 12 van het pensioenreglement luidt 
als volgt: 
 
“Indien de uitruil eerder verzocht wordt dan 4 maanden voor 
de pensioenrichtleeftijd is een medische verklaring van de 
door de Stichting goedgekeurd arts dat de gezondheid van de 
partner zodanig is dat het overlijden van de partner als gevolg 
van die gezondheidssituatie niet te verwachten is. 
 
Een partner-pensioen verzekering stopt inderdaad bij 
uitdiensttreding. 
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AFSCHEID DEELNEMERSRAAD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERANTWOORDINGSORGAAN 

 

 

 

 

Op maandag 15 december heeft het bestuur afscheid 
genomen van de Deelnemersraad.  
 
De afgelopen jaren hebben Peter Aarnoudse, Rene 
Baas, Dick Koster, Wim Lucassen, Rogier van 
Dokkum, Walter Dennisen, Frans van Leuven en Ger 
Hof namens de werknemers en gepensioneerden in 
de Deelnemersraad gezeten voor Stichting 
Pensioenfonds Atos. Dit hebben zij altijd met volle 
inzet en deskundigheid gedaan en daar wilde het 
bestuur hen dan ook op gepaste wijzen voor 
bedanken.  
 
Directeur van het fonds, Gé Overdevest had voor 
ieder een persoonlijk humorvol dankwoord 
geschreven wat zeer goed ontvangen werd. Verder 
werden zij verrast met een heerlijke fles wijn, een 
boeket bloemen en voor twee personen een ticket 
voor de theatervoorstelling de Verleiders: Door de 
bank genomen. De meeste heren hebben de 
voorstelling ondertussen bezocht en waren zeer 
enthousiast.  
 
Ook Ger Hof, voorzitter van de Deelnemersraad, nam 
nog even van de gelegenheid gebruik om de heren 
van de Deelnemersraad en bestuur te bedanken. 
 

Na de benoeming in december 2014 zijn de leden 
van het verantwoordingsorgaan (VO) begonnen om 
zich de taken en bevoegdheden van het VO eigen te 
maken. Sinds de wijziging van de pensioenwet van 
medio 2014 is er het nodige qua toezicht veranderd. 
De oude deelnemersraad en het toenmalige 
verantwoordingsorgaan zijn opgegaan in het VO-
nieuwe stijl. Gewezen deelnemers en 
gepensioneerden hebben in principe gelijkaardige 
belangen. Reden waarom we hebben afgesproken 
als team op te treden. 
 
Het verzamelen van kennis en waar nodig trainingen 
zijn gestart. Dat zal een continu proces blijven. Ook 
al is het pensioenfonds nu gesloten (er worden geen 
nieuwe pensioenaanspraken meer opgebouwd) 
zullen de wetgever en De Nederlandsche Bank naar 
verwachting de komende jaren de wet en 
toezichtregels betreffende pensioenen nog verder 
aanpassen. 
 
 

Het VO kreeg als eerste de vraag om een nieuw 
bestuurslid namens de gewezen deelnemers voor te 
dragen. Dat is afgerond. Vervolgens kwamen er een 
groot aantal adviesaanvragen binnen. Een twintigtal 
wijzigingen in de statuten en de reglementen, die 
grotendeels te maken hadden met het nu gesloten 
karakter van het fonds en de daarop volgende 
opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door 
Atos. Na uitgebreide discussies heeft het VO haar 
adviezen ingediend, die op enkele kleine zaken na 
door het bestuur zijn overgenomen.  
 
Al met al een stevige start van het nieuwe VO als 
opmaat naar de volgende belangrijke 
adviesaanvraag, die het jaarverslag over 2014 zal 
betreffen. 
 

 
Bob Veldstra 
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VALGEMEEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Langer doorwerken voor een hoger 
pensioen? Vier op de tien willen dit  

Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar kiezen ervoor 
langer te werken voor een hoger pensioen (62 
procent). Een kleine meerderheid van de Nederlanders 
in de leeftijd van 35 tot 65 jaar kiest voor eerder 
stoppen met werken. En dus voor een lager pensioen. 
Dat blijkt volgens Nu.nl uit het Financieel fit-onderzoek 
van ING.  
 
Slechts 8 procent van de jongeren maakt zich zorgen over 
hun pensioenopbouw. Van de ouderen is 18 procent er niet 
gerust op. De grootste risico’s voor de komende vijf jaar 
zijn volgens de respondenten een te lage spaarbuffer (23 
procent), werkloosheid (22 procent) en te weinig 
pensioenopbouw (12 procent). Wel ziet men financieel 
mogelijkheden. Zo ziet 35 procent kans om meer te 
verdienen door van baan te wisselen en 29 procent door 
promotie bij de huidige werkgever. 
 
(Bron: Mariel Hovemann, HR Praktijk, 12 januari 2015) 

 

 

 

 

Pensioneren steeds vaker bij 65 jaar of ouder 

DEN HAAG -  

Vorig jaar was voor het eerst meer dan de helft van de 

werknemers op het moment van pensioneren 65 jaar of 

ouder. De gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders 

met pensioen gaan is verder opgelopen, deze ligt nu 

op 64,1 jaar, twee tiende jaar hoger dan in 2013 en 

ongeveer een halfjaar hoger dan in 2012.  

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

donderdag. 

De toename is vooral het gevolg van wetswijzigingen en 

regels om langer door te werken. Tot 2007 was de 

gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen 

gingen steeds 61 jaar. Daarna nam de pensioenleeftijd 

jaarlijks toe. Er gaan de laatste jaren steeds minder 

werknemers op jongere leeftijd met pensioen. 

De invloed van de begin 2013 ingezette stapsgewijze 
verhoging van de AOW-leeftijd is volgens het CBS 
vooralsnog beperkt. 
 
(Bron: de Telegraaf februari 2015) 

 

Theo Gommer 
 
Nee, geen taalvoutje, het staat er echt. Pensioen en een 
‘vechtscheiding’. Iedere keer verbaas ik mij weer over de 
slechte afspraken die gemaakt worden over pensioen als 
mensen gaan scheiden. Vaak betekent dat, dat de verdeling 
van pensioen 20 jaar na dato opnieuw wordt aangevochten bij 
de rechter. Met alle mogelijke – onzinnige - argumenten. Dat 
ligt overigens eerder aan de betrokken adviseurs uiteraard 
dan aan de ex-partners zelf. En dat is raar, want sinds 1981 
zijn de spelregels niet zo moeilijk. Maar ja, u zit er mee (met 
die ex). Gescheiden na 17 april 1981 en voor 1 mei 1995 
betekent dat het pensioen verdeeld wordt als partijen in 
gemeenschap van goederen gehuwd waren. Ook al is er in 
het echtscheidingsconvenant niet over gesproken, het 
pensioen moet dan, dus ook na 20 jaar op 65/67 jaar, of zelfs 
daarna alsnog - als onverdeeld goed – worden verdeeld!  
Gescheiden na 1 mei 1995 betekent dat het pensioen 
opgebouwd tijdens de huwelijkse periode altijd moet worden 
verevenend, waarbij wel het volledige partnerpensioen – als 
dat er is - toekomt aan de ex. Als binnen twee jaar ook de 
uitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) wordt 
geïnformeerd, dan betaalt deze het pensioen later direct uit 
aan de ex. Zo niet, dan moet u het pensioen zelf ‘doorbetalen’ 
aan uw ex.  
Afwijken met huwelijkse voorwaarden  
Als u huwelijkse voorwaarden heeft, dan kunt u afwijken van 
de wet. Deze afspraken moeten dan wel duidelijk zijn. Dat 
geldt ook voor samenwonenden, voor hen gelden geen 
wettelijke bepalingen. Geregistreerde partners worden 
gewoon gezien als gehuwd. Verder moet een ‘gouden 
handdruk-polis’ ook worden verdeeld als het gezien wordt als 
pensioen, en dus niet als het bedoeld is c.q. aangewend 
wordt voor een aanvullend inkomen (na ontslag). Lijfrente en 
andere kapitaalverzekeringen zijn van degene op wiens naam 
ze staan, maar moeten wel qua waarde worden meegenomen 
in de te verdelen boedel. En mogen ook zonder fiscale 
sancties ‘verdeeld’ worden.  
Dga moet pensioen meteen afstorten  
Tot slot: een directeur-grootaandeelhouder die pensioen 
opbouwt in zijn eigen BV moet het te verdelen pensioen direct 
afstorten bij een verzekeraar, tenzij de BV het niet kan 
betalen. De waarde van het af te storten pensioen is vaak 
twee maal zo hoog als op de balans staat. Wees daarop dus 
voorbereid.  
Conclusie  
Regel het goed als u gaat scheiden. Bent u gescheiden, kijk 
dan eens goed of er op papier staat wat u bedoeld hebt. 
Voorkom dat op de pensioeningangsdatum de vechtscheiding 
begint. Net zo goed als het pensioen voor uzelf, valt het te 
verdelen pensioen altijd tegen bij de ex-partner. Die gaat dus 
net zo lang zoeken tot iets gevonden wordt waardoor de 
verdeling opnieuw aangevochten kan worden. Nog beter, kies 
voor conversie, dan bent u definitief van elkaar af. Dat wilt u 
toch als u gaat scheiden?!  
En het allerbeste? Niet trouwen en/of scheiden, zo wel zoek 
dan in alle gevallen een goede pensioenadvocaat. Ik kan het 
weten zoals u leest! 
 
(Bron: de Telegraaf ) 


