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Betreft: spotlight op beleggingsprofiel Life Cycle  

Kenmerk: P32018 

 

Geachte , 

 

Je krijgt deze brief omdat je in de komende 12 maanden 59 jaar oud wordt en je deel neemt aan de Oriflex Beschikbare 

Premieregeling (BPR) waarbij je kapitaal conform het beleggingsprofiel Life Cycle wordt belegd. Dit betekent een 

automatische verdeling van je pensioenpremie BPR over een aantal beleggingscategorieën. Deze verdeling is afhankelijk 

van je leeftijd, waarbij het belangrijkste doel is dat naarmate je dichter bij je pensioendatum komt, er minder 

beleggingsrisico wordt genomen. 

 

Vanaf leeftijd 54 jaar is de verdeling als volgt: 

 

leeftijdaandelenfonds 

wereldwijd in 

% 

obligatiefonds

in % 

liquiditeitenfonds

in % 

54 25% 75% 0.000% 

55 20% 80% 0.000% 

56 15% 85% 0.000% 

57 10% 90% 0.000% 

58 5% 95% 0.000% 

59 t/m 

65 

0% 0% 100.000% 

  

De tabel met uiteindelijk een afbouw naar 100% liquiditeitenfonds op leeftijd 59 jaar (op 30 september voorafgaand aan 

de dag dat je 59 jaar wordt) is ontworpen op basis van de Oriflex pensioenregeling met een pensioenrichtleeftijd van 62,5 

jaar.  

 

Jij neemt deel aan onze Oriflex regeling met een pensioenleeftijd van 65 jaar (wettelijk verplicht; geboren na 1-1-1950). 

Dit betekent wellicht dat je indien je inderdaad pas met pensioen gaat op je 65
ste

, vanaf leeftijd 59 jaar nog 6 jaar zult 

participeren in het liquiditeitenfonds. In de oorspronkelijke opzet van de Life Cycle zou dit maar 3,5 jaar zijn (van je 59
ste

 

tot 62,5
e
 jaar). 

 

Wij vragen je hier extra aandacht aan te willen besteden en eventueel advies in te winnen, omdat deze automatische 

verdeling wellicht onaantrekkelijk kan uitpakken, gezien de lage rente en de huidige economische omstandigheden. 

Misschien vind je het belangrijk dat je geld niet zo lang alleen in een liquiditeitenfonds wordt belegd en zou je een andere 

verdeling willen. Dit is natuurlijk ook sterk afhankelijk van wanneer je van plan bent daadwerkelijk met pensioen te 

gaan. Wij zien in de praktijk overigens de gemiddelde leeftijd dat mensen met pensioen gaan licht stijgen. 

 

De mogelijkheid je beleggingspositie te herzien is altijd aanwezig door middel van ‘vrij beleggen’. Je kunt dit realiseren 

door over te stappen naar het beleggingsprofiel Self Select. Je kunt dan zelf aangeven hoe je opgebouwde kapitaal en je 

pensioenpremie BPR moet worden verdeeld en kunt een keuze maken tussen de verschillende beleggingsfondsen.  

Kenmerkend voor beleggen is dat beleggen in aandelen de hoogste risico’s met zich meebrengt. De kans om over een 

langere termijn een hoog rendement te behalen is ook het hoogst bij aandelen. Beleggen in obligaties (vastrentende 

waarden) is op lange termijn minder risicovol;  
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de verwachte rendementen zijn ook lager. Beleggingen zijn sterk afhankelijk van de economische cycli en de 

ontwikkelingen op de financiële markten. Nu in obligaties beleggen zou, indien de rente gaat stijgen, toch risicovol 

kunnen blijken te zijn en verliezen kunnen opleveren. 

 

 

Uiteraard zijn er aan overstappen naar het beleggingsprofiel Self Select risico’s en kosten verbonden. Meer hierover kun 

je vinden in de bijlage beleggingsprofiel en vragenlijst risicoprofiel. 

 

Let op:   

• Dit is geen advies om over te stappen.  

• Raadpleeg een adviseur bij uw eventuele keuze. 

• Op 1 oktober …….vindt de rebalance plaats naar het Liquiditeitenfonds.  

• Wil je overstappen reageer dan vóór 1 oktober…….! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

G.P. Overdevest 

Directeur Stichting Pensioenfonds Atos  

 

 

 

 

 


