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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.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. 
 
 

Inhoud 

 

22 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief Pensioenfonds Atos 

Pensioenfonds 

Colofon 
 

 

Jaarverslag 2013 
 
 

 
 
 
We willen graag openen met de slotakkoorden in het voorwoord van ons 
jaarverslag: 
 
“Want al duizenden jaren komt er na een crisis weer voorspoed en na 

voorspoed weer een crisis. En als lange termijn belegger moet je daar als 

pensioenfonds slim, op een dynamische manier, doorheen zeilen. Dat zullen we 

versterkt doen de komende jaren, om zodoende uw welvaartsniveau op peil te 

houden, ongeacht of dit nu in extra levensjaren gaat zitten waarin wij uw 

inkomen blijven verzorgen of in hogere pensioenen om het gestegen prijspeil te 

compenseren.” 

Neem eens de moeite om ons jaarverslag te bekijken op 

www.pensioenfondsatos.nl 

Net als voorgaande jaren horen we graag wat je van ons jaarverslag vindt en/of 

een vraag of mening hebt. Je maakt kans geïnterviewd te worden in ons 

volgende pensioennieuws. Mail ons via pensioenfonds@atos.net 
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Nieuws van het fonds 

 

Nieuwe naam website Stichting 
Pensioenfonds Atos. 

 
Stichting Pensioenfonds Atos heeft de naam van de 

website aangepast. 
 

 

www.pensioenfondsatos.nl 
 

 

+31 88 265 6968 

 
Pensioenfonds@atos.net 

 
Papendorpseweg 93 

Gebouw Quarters Q4R 
3528 BJ Utrecht 

 
 

 

Oproep kandidaten voor het 
Verantwoordingsorgaan 

Hierbij doen wij een oproep je kandidaat te stellen voor  de 
verkiezingen van het vernieuwde Verantwoordingsorgaan 
van de Stichting Pensioenfonds Atos (SPA). Het 
vernieuwde Verantwoordingsorgaan neemt de advies- en 
instemmingsrechten over van de Deelnemersraad. De 
Deelnemersraad zal daarbij verdwijnen. Pensioenen 
blijven volop in de picture staan, in hoeverre voel jij je 
daarbij betrokken? Je krijgt nú de kans om er invloed op te 
hebben. Wij zoeken kandidaten die voor vier jaar zitting 
willen nemen in het vernieuwde Verantwoordingsorgaan 
van de SPA. Natuurlijk kost je dat tijd, maar je krijgt er ook 
wat voor terug. Als lid van het Verantwoordingsorgaan heb 
je invloed op het beleid en vergaar je veel kennis op het 
gebied van pensioenen. 
 
De gehele oproep, het profiel de verkiezings procedure en 
het kandidaatsstellingsformulier kun je lezen en vinden op 
www.pensioenfondsatos.nl 
 
Lees ook op pagina 5 van dit Pensioennieuws! 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Ontwikkeling dekkingsgraad! 

 

De actuele dekkingsgraad  is met een vertraging van 
ongeveer 2 weken altijd op de website te zien. De laatste 
stand per 31 mei 2014 is 114,7% 
 

 
 

Bron: Mercer. 

 

We zijn op dit moment uit het hersteltraject. De 

dekkingsgraad is zowel hoger als het minimum vereist 

vermogen (ongeveer 105%) en het vereist eigen vermogen 

(ongeveer 108%).De kans op kortingen in de toekomst is 

weer een stukje kleiner; mocht het nu even tegenzitten dan 

mogen we weer even de tijd nemen voor herstel. 

 

 
Indexatiebesluit 

 
6 juni 2014 
 

Het bestuur heeft naar aanleiding van het vaststellen van 
het jaarverslag, het in januari genomen voorlopige 
indexatiebesluit (0%) niet gewijzigd. De indexatie is 
definitief op 0% vastgesteld. 
 

 

 

 
Hans van der Horst geeft het stokje 

door aan Arno Elshout. 
 

Per 1 april 2014 is Hans van der Horst afgetreden als 

bestuurslid namens de gepensioneerden. Hans heeft 

vanaf februari 2008 namens de gepensioneerden in het 

bestuur gezeten. Wij willen Hans bedanken voor al deze 

jaren. In rustige en roerige tijden hebben wij op Hans 

kunnen rekenen en heeft zich altijd vol ingezet. 

  

Arno Elshout heeft per 1 april 2014 de rol van Hans 

overgenomen. Wij wensen Arno heel veel succes bij het 

vervullen van deze functie. 

 

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

 

 

Nieuws van de bestuurstafel 

wordt in principe uitgegaan van eeuwigdurende 
indexatie en zal naast de indexatiestaffel ook een 
kortingsstaffel moeten worden opgenomen in het 
pensioencontract. Vanwege de hogere buffers zal de 
indexatiekans verkleind worden en indien moet worden 
gekort om binnen een bepaalde periode te herstellen, 
dan dient direct naar rato van de herstelperiode de 
korting te worden toegepast. 
 

Indexatiebesluit 2014: 
In de bestuursvergadering van december 2013 heeft het 
bestuur het principebesluit genomen om, gezien de 
financiële situatie bij het fonds, per 1 januari 2014 geen 
toeslag (indexatie) te verlenen op de opgebouwde 
pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen. Na 
afronding van het jaarwerk over 2013 is gebleken dat de 
financiële situatie bij het pensioenfonds niet wezenlijk is 
veranderd, de dekkingsgraad zich nauwelijks boven het 
vereist vermogen bevindt en het bestuur reserves wil 
vormen voor dekking van de verwachte verdere 
toename van de levensverwachting. Het bestuur heeft 
besloten het principebesluit van december om te zetten 
in een definitief besluit om op de pensioenaanspraken 
en pensioenuitkeringen in 2014 geen toeslag te 
verlenen. 
 
Zelf-evaluatie bestuur: 
Jaarlijks voert het bestuur van het pensioenfonds een 
zelf-evaluatie uit waarin het bestuur haar functioneren 
bespreekt. Wat gaat goed en wat kan beter. Het 
bespreekt het bereiken van de doelstellingen van het 
afgelopen jaar en stelt doelstellingen vast voor het 
komende jaar. Het bestuur bespreekt haar functioneren 
op de aandachtsgebieden bestuur, vermogensbeheer, 
financiële rapportage, pensioenzaken en communicatie. 
Uit de zelf-evaluatie wordt een actiepuntenlijst 
samengesteld welke tijdens de bestuursvergaderingen 
wordt besproken. In juli zal het bestuur deze evaluatie 
weer uitvoeren. 
 
Samenvatting periodieke SLA rapportage van de 
pensioenadministrateur. 
De pensioenadministrateur van het pensioenfonds is 
Syntrus Achmea. De werkzaamheden die Syntrus 
Achmea voor het pensioenfonds uitvoert zijn vastgelegd 
in een Service Level Agreement (SLA). Syntrus Achmea 
rapporteert over haar werkzaamheden in de vorm van 
een periodieke SLA-rapportage. Daarin staat wat er 
goed is gegaan en wat er niet goed is gegaan bij de 
uitvoering van de administratie. Het pensioenbureau 
stelt ten behoeve van het bestuur een samenvatting op 
van de SLA-rapportages, welke in de 
bestuursvergadering wordt besproken. In het tweede 
kwartaal waren er wel wat problemen maar die waren 
niet ernstig en allemaal het gevolg van het sluiten van 
het fonds.  
 
Vervolg op pagina 4 

 

 

 
 
Opzet nieuw pensioenbestuur in het kader van de wet 
versterking bestuur pensioenfondsen:  
Per 1 juli 2014 moeten pensioenfondsen voldoen aan de 
nieuwe wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen. Het 
bestuur heeft de Statuten en het Huishoudelijk reglement 
van het Verantwoordingsorgaan aan deze nieuwe wet 
aangepast. Het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) kent 
zeven zetels: Vier voor de gewezen deelnemers, twee voor 
de gepensioneerden en één voor de werkgever. De VO-
leden die de gewezen deelnemers en de gepensioneerden 
vertegenwoordigen worden uit kandidaten verkozen. Het 
bestuur heeft een profielschets gemaakt voor kandidaten 
en zal een oproep voor kandidaatstelling uitsturen. 

 

Wijziging pensioenreglementen: 
In verband met de status ‘gesloten fonds’ van het 
pensioenfonds per 1 januari 2014 zijn de 
pensioenreglementen herzien en aangepast aan de nieuw 
ontstane situatie. Het pensioenbureau heeft voorstellen 
gedaan voor wijziging of vervallenverklaring van een aantal 
artikelen uit de reglementen. Het bestuur heeft deze 
wijzigingen per 1 januari 2014 vastgesteld. De nieuwe 
versie van de pensioenreglementen staat op de website.  

 

Pensioenakkoord 2015: 
De actuaris van het pensioenfonds heeft een presentatie 
gegeven voor het bestuur over de gevolgen van het 
pensioenakkoord 2015 en het nieuw Financieel 
Toetsingskader. Het maximum opbouwpercentage zal 
verlaagd worden en pensioenopbouw over een inkomen 
boven € 100.000 zal niet meer fiscaal gefaciliteerd worden. 
Het lagere opbouwpercentage wordt enigszins 
gecompenseerd door een lagere toegestane franchise. 
Ook voor ons pensioenfonds is aanpassing van de 
pensioenreglementen per 01-01-2015 noodzakelijk, echter 
slechts voor het aanpassen van de toekomstige premievrije 
pensioenopbouw van arbeidsongeschikten, die als enige 
groep nog steeds pensioen opbouwen bij het 
pensioenfonds. 
 
Het nieuw financieel toetsingskader (nFTK) zal naar 
verwachting deels op 1 januari 2015 en deels op 1 januari 
2016 ingaan. In het wetsvoorstel voor het nFTK zijn ter 
bescherming van de opgebouwde aanspraken hogere 
buffers voor pensioenfondsen opgenomen, 
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Spotlight 

 
In de mailbox pensioenfonds@atos.net zijn mede naar aanleiding van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling, 

via Cappital en n.a.v. de brieven die vanuit de Stichting Pensioenfonds Atos zijn verstuurd veel vragen 
binnengekomen. Daarom deze keer de Spotlight op een greep van de vragen die binnen zijn gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
Waar kan ik de uitruilfactoren vinden? Deze kun je 
vinden op onze website www.pensioenfondsatos.nl onder 
de tap Wat als > factoren voor uitruil. 
 
Wanneer ontvang ik mijn UPO over 2013? In juli 2014 
worden de UPO`s verstuurd vanuit onze 
pensioenuitvoerder Syntrus Achmea. 
 
Wat is de rol van Stichting Pensioenfonds Atos bij de 
nieuwe pensioenregeling via Atos? Stichting 
Pensioenfonds Atos heeft geen rol bij de nieuwe 
pensioenregeling via Atos. 
 
Wat is de stand van zaken van de uitgaande 
Waardeoverdrachten? Het Pensioenfonds Atos heeft 
een dekkingsgraad boven 100%, zodat verzoeken tot 
waardeoverdracht weer in behandeling zijn genomen. 
 
Kan ik mijn pensioen in Oriflex overdragen naar de 

pensioenregeling van Cappital? Wettelijk is er geen 

recht op waardeoverdracht.  

Waar kan ik mijn vragen naar toe sturen aangaande 
de gesloten Oriflex pensioenregeling? Deze kun je 
sturen naar: pensioenfonds@atos.net 
 
Waar kan ik mijn vragen naar toe sturen aangaande 
de nieuwe regeling van Atos (bij Cappital)? Deze kun 
je sturen naar: pensioenen@atos.net 
 

 

 
Als ik nu niet kies voor het uitruilen van een deel van 
mijn ML pensioen voor een nabestaandenpensioen, 
kan ik dit dan op een later moment nog doen? Je kunt 
tot de datum van jouw pensioeningang het besluit nemen 
om alsnog een deel van je ML-ouderdomspensioen uit te 
ruilen voor nabestaandenpensioen. 
 
Mocht ik nu kiezen voor uitruil, kan ik dit dan op een 
later moment weer terugdraaien? Alleen op de datum 
van pensioeningang kun je jouw keuze voor uitruil indien 
gewenst weer terugdraaien.  
 
Is het nog mogelijk bedragen te storten in de 

beschikbare premieregeling ATOS BP? Nee, stortingen 

in ATOS BP zijn niet meer mogelijk. 

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkeling van mijn 

kapitaal in ATOS BP? Op onze website 

www.pensioenfondsatos.nl worden de actuele koersen 

van de beleggingsfondsen vermeld en jaarlijks ontvang je 

een jaaroverzicht van de beleggingen. 

 

Vervolg bestuurstafel en Spotlight  

Vervolg pagina 3 
 
Jaarrapportage 2013: 
In het voorjaar heeft het pensioenfonds met de 
accountant en de actuaris het jaarverslag over 2013 
opgesteld. Het Verantwoordingsorgaan heeft tijdens de 
jaarvergadering verslag gedaan van haar bevindingen 
over het afgelopen jaar, de Deelnemersraad heeft haar 
op- en aanmerkingen op het jaarverslag 2013 gegeven. In 
de bestuursvergadering van 2 juni is het jaarverslag 2013 
door het bestuur vastgesteld.  

 

Vermogensbeheer: Maandelijkse rapportage van de 
uitvoerende beleggingscommissie. 
De uitvoerende beleggingscommissie stelt iedere maand 
voor het bestuur 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, 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. 
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Bericht uit Deelnemersraad (DR) en Verantwoordingsorgaan (VO) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 

Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan 
 

2014 is in een tweetal opzichten anders dan andere jaren 
voor de Stichting Pensioenfonds Atos (SPA): 
 
Het fonds is per 1 januari 2014 slapend geworden, dat wil 
zeggen dat er geen actieve deelnemers meer zijn en dat er 
ook geen premie meer afgedragen wordt door de 
onderneming. 
 
Voor de Deelnemersraad (DR) heeft dit als bijeffect dat zij 
per 1 januari 2014 bestaat uit acht leden namens de 
gewezen deelnemers en één namens de 
pensioengerechtigden. 
 
Normaliter zou dit een aanleiding zijn geweest voor het 
uitschrijven van nieuwe verkiezingen en het aanpassen van 
het Huishoudelijk Reglement van de DR. 
 
Echter,  
 
In het kader van de invoering van de Wet versterking 
pensioenfondsen per 1 juli 2014 diende er een keuze 
gemaakt te worden voor een nieuw bestuursmodel. 
 
Het bestuur van de SPA heeft daarbij gekozen voor het 
Paritair Bestuur Model waarbij alle belanghebbenden in 
evenredigheid vertegenwoordigd zijn, dit omdat dat het 
beste aansluit bij de huidige situatie. 
 
Zowel de DR als het Verantwoordingsorgaan (VO) is het 
daarmee eens. Voor ons pensioenfonds verandert er 
eigenlijk weinig omdat zowel deelnemers als 
pensioengerechtigden al in bestuur, DR en VO 
vertegenwoordigd zijn en er bij de laatste DR verkiezingen 
ook al een zetel voor de gewezen deelnemers beschikbaar 
was. 
 
Tevens waarborgt dit bestuursmodel een directe 
betrokkenheid van de participanten bij het reilen en zeilen 
van het fonds. 
 
Daar alle partijen reeds betrokken zijn vindt de wetgever 
een dubbele vertegenwoordiging in zowel VO als DR 
overbodig. Daarom heeft de wetgever besloten dat de DR 
per 1 juli 2014 ophoudt te bestaan en dat de 
medezeggenschap met ingang van 1 juli 2014 
ondergebracht wordt bij het VO. 
 
Voor het VO nieuwe stijl heeft het bestuur gekozen voor 
een VO bestaande uit maximaal 7 leden. 
 
In het VO komen vier leden namens de gewezen 
deelnemers en twee leden namens de 
pensioengerechtigden. Daarnaast kan het bestuur besluiten 
om een lid namens de werkgever Atos, toe te laten in het 
VO. 
 

 

Zowel DR als het VO hebben daar positief over 
geadviseerd. Beiden zijn van mening dat deze verdeling 
niet alleen recht doet aan de huidige financiële 
verplichtingen richting de verschillende partijen maar ook 
reeds inspeelt op de toekomstige ontwikkelingen, namelijk 
een daling van het aantal gewezen deelnemers en een 
stijging van het aantal pensioengerechtigden. 
 
Tevens hebben zowel DR als VO positief geadviseerd over 
het Huishoudelijk Reglement van het (vernieuwde) VO, dat 
een goede samenvoeging is van de advies procedure en 
regels en rechten van zowel de huidige DR als de huidige 
VO. 
 
Werdt de werknemersvertegenwoordiger in het VO in het 
verleden gekozen uit de DR leden, in de nieuwe opzet is 
dat niet langer mogelijk. 
 
Er zal dan ook op korte termijn een procedure gestart 
worden voor een oproep tot kandidaatstelling voor het VO 
nieuwe stijl, voor twee zetels namens de 
pensioengerechtigden en vier namens de gewezen 
deelnemers. 
 
Indien zich meer kandidaten melden dan er beschikbare 
zetels zijn, zullen er vervolgens verkiezingen plaats vinden 
volgens de procedure zoals die in het verleden bij de DR 
heeft gegolden.  

 

 
 
 
In deze laatste bijdrage namens de DR aan de nieuwsbrief 
van het SPA wil de DR dan ook graag een oproep doen aan 
zowel de gewezen deelnemers als de 
pensioengerechtigden om zich kandidaat te stellen voor het 
VO nieuwe stijl. Hoewel het duidelijk is dat door de 
invoering van een nieuw pensioenstelsel  per 1 januari de 
aandacht van met name jonge medewerkers zal 
verschuiven naar de nieuwe regeling is de SPA immers nog 
steeds verantwoordelijk voor het beheer van bijna 2 miljard 
euro aan vermogen en verplichtingen! 
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Algemeen 

Duitsland verlaagt deels 
pensioenleeftijd. BERLIJN - De Duitse Bondsdag 

heeft met grote meerderheid een pakket 
pensioenmaatregelen goedgekeurd waarvan ongeveer 10 
miljoen Duitsers financieel gaan profiteren. De maatregelen 
houden onder meer in dat veel pensioenen worden 
verhoogd en dat mensen op hun 63e met pensioen kunnen, 
mits ze dan 45 jaar hebben gewerkt. 

Foto: Roos Koole 

 

Vooral die laatste maatregel stuit op kritiek van 
economen die denken dat dit slecht is omdat ook de 
Duitsers steeds ouder worden en er dus langer moet 
worden uitgekeerd. Verder kijken sommige andere EU-
lidstaten er met argusogen naar omdat daar 
pensioenleeftijden moeten worden verhoogd, mede onder 
druk van Duitsland. 

Alleen al dit jaar kost het pensioenpakket, de duurste 
maatregel van de nieuwe 'grote coalitie' onder 
bondskanselier Angela Merkel, de Duitse schatkist zo'n 
900 miljoen euro. Dat loopt op tot 3,1 miljard in 2030. 

 
(Bron: 23 mei 2014 pensioen headliner) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Leef je pensioen Syntrus Achmea heeft een 

online platform op de markt gebracht met als naam 
‘’leef je pensioen’’. Dit online platform is voor 
deelnemers die bijna met pensioen gaan maar ook leuk 
om gewoon eens op te kijken. 
 
Op Leef Je Pensioen vind je verhalen van mensen die een 
actieve invulling geven aan hun pensionering. Pensioen is 
meer dan alleen het bedrag dat je maandelijks op je 
rekening ontvangt. Pensioen is een nieuwe levensfase, 
zeker als je er zelf een mooie aanvulling aan geeft! Laat je 
hiervoor inspireren op leefjepensioen.nl. Naast het bekijken 
van de filmpjes of lezen van de verhalen kan je zelf actief 
aan de slag, door te reageren op oproepen of zelf een 
oproep plaatsen. Kijk voor meer verhalen en inspiratie op 
www.leefjepensioen.nl. 
 
 

 
Like de Facebook pagina en maak kans op een Bongo 

Belevingsbon! 
 
 
Zelf ook een mooi pensioenverhaal? 
Wil je zelf je verhaal delen? De redactie van Leef Je 
Pensioen staat klaar om jouw verhaal te schrijven. Vul het 
contactformulier in op de site: 
www.leefjepensioen.nl/contact 
 

 

(Bron: Syntrus Achmea) 
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Algemeen 
 Pensioenreis rond de wereld Het ene 

pensioenstelsel is het andere niet. Elk land heeft 
zo zijn eigenaardigheden. Een reis om de wereld 
levert tal van wetenswaardigheden op. 

 
Canada 
Eens met pensioen, altijd met pensioen. Dat is waar 
iedereen van uitgaat. In Canada liggen de kille feiten 
anders. Gedurende de financiële crisis van de 
afgelopen jaren is één op de drie Canadese 
gepensioneerden weer aan de slag gegaan om zijn 
financiële situatie te verbeteren. 
 

Verenigd Koninkrijk 
Een onderscheid in leeftijd waarop mannen en 
vrouwen met pensioen mogen? In Nederland 
misschien ondenkbaar, maar de Britten doen daar niet 
moeilijk over. Voor mannen ligt de pensioenleeftijd op 
65 jaar, vrouwen kunnen al afzwaaien als ze 62 jaar 
zijn. 
 

Spanje 
Na veel geharrewar is het Spaanse staatspensioen de 
afgelopen jaren flink versoberd. Volgens de regering 
noodzakelijk om de betaalbaarheid ervan overeind te 
houden. Maar critici verdenken de politiek ervan de 
bevolking in de armen van dure verzekeraars te willen 
drijven. 
 

Zwitserland 
De Zwitsers stemden eerder dit jaar in een referendum 
voor het inperken van immigratie. Maar volgens 
deskundigen zijn immigranten hard nodig om de 
toenemende vergrijzing op te kunnen vangen. 
Immigranten betalen immers ook pensioenpremie. 
 

Denemarken 
Het Deense pensioenstelsel lijkt in veel opzichten op 
dat van Nederland. Maar in dit Scandinavische land is 
het allang geaccepteerd dat de werkgever een vaste 
premie betaalt, en dat het risico op een goed pensioen 
bij de werknemer ligt.  

  
China 
In deze opkomende markt is het pensioenstelsel nog 
vrij jong. Toch weerhield dit de lokale Chinese 
overheden er niet van de spaarpotten die zijn gevuld 
met bedrijfspensioenen op grote schaal leeg te 
trekken. Daarvan betaalden zij de pensioenen van 
ouderen die zelf nooit een cent hadden bijgedragen. 

 

(Bron: FD (pensioen) 15 mei 2014) 

Australiërs met pensioenDop 70 jaar Om 

met pensioen te kunnen gaan, zullen Australiërs tot hun 
70ste jaar moeten werken. Dat maakte de minister van 
Financiën Joe Hockey begin mei bekend.  
 
Deze verhoging van de pensioenleeftijd telt vanaf 2035 en 
geldt voor iedereen die na 1965 geboren is.  
 
Vergrijzing  
De pensioenleeftijd in Australië is al voor de tweede keer in 
korte tijd verhoogd. Maatregelen zijn immers nodig door de 
toenemende vergrijzing en budgettaire druk. De vorige 
Labourregering deed de pensioenleeftijd al van 65 naar 67 
jaar verhogen, vanaf 2023.  
 
(Bron: Nieuwsblad.be, 9 mei 2014)  

 

Morgan Freeman voorlopig niet met 
pensioen. Morgan Freeman is van plan nog jaren te 

gaan werken. De acteur zegt voorlopig niet te denken aan 
een pensioen. 

Foto:  Getty images 

"Ik heb geen intentie met pensioen te gaan. Niet nu en ook 

niet in de komende tientallen jaren", aldus de 76-jarige acteur 

in een verklaring tegenover E! Online. Freeman had volgens 

het blad Globe gezegd dat hij minder wil werken en wil gaan 

genieten van zijn 'gouden jaren'. 

In het stuk van Globe wordt een interview met Esquire uit 

2012 aangehaald, waarin de acteur zegt last te hebben van 

heftige pijn in zijn spieren. Freeman heeft laten weten dat het 

verhaal dat hij met pensioen zou gaan "heel erg overdreven" 

is. 

 

(Bron: NU.nl/Lara Zevenberg) 

 

Bijna helft Nederlanders gaat 
onvoorbereid met pensioen. Van de 

Nederlanders tussen de 60 en 70 zegt 49 procent zich niet 
voor te bereiden op het aanstaande pensioen. Ze hebben 
nog geen concrete plannen voor activiteiten of zijn niet 
bezig met de financiële gevolgen.  
 
Dit blijkt uit onderzoek van blooming trainingsbureau onder 
700 Nederlanders in de leeftijd van 60 tot 70 jaar, uitgevoerd 
door onderzoeksbureau Multiscope. Ruim één op de drie 
respondenten denkt gelukkiger te worden wanneer ze met 
pensioen gaan. 
 
(Bron: managers online) 
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Micheline Veldhuis 

 
 
Kun je heel kort iets over jezelf vertellen? 
Ik ben 59 jaar jong. Heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen (schatjes van meisjes) ik woon 10 minuutjes van Atos af in De Meern. 
 

Wat doe je bij Atos en hoelang al? 
Ik ben in 1981 begonnen bij BSO, dat is ondertussen alweer 33 jaar geleden. Ik was of ben personeelslid nummer 200. Ik ben 
begonnen bij de administratie dit hield o.a. in, het invoeren van data en ( toen nog ) handmatige betalingen. Van daaruit ben ik 
secretarieel werk gaan doen na ± 11 jaar. In 1993 ben ik naar het secretariaat van Rotterdam gegaan, dit heb ik 3 jaar 
gedaan. In 1996 heb ik samen met een collega Credit Management opgezet en heb dat 3 jaar gedaan. Daarna ben ik weer 
als secretaresse gaan werken in Baarn, Eindhoven en Veldhoven. De volgende stap was weer Credit Management, hierbij 
handelde ik de klachten af die bij de facturatie naar boven kwamen. Dit was door heel Nederland, ook bij de klant. En als 
intern de facturatie niet op orde was zorgde ik ervoor dat deze heel snel wel op orde was. Vanaf 2005 werk ik als Executive 
Assistant (EA) bij de afdeling Sales. In de 33 jaar bij (BSO/ BSO-ORIGIN/ ORIGIN/ ATOS-ORIGIN/ ATOS) ben ik nog nooit 
met tegenzin naar mijn werk gegaan. Altijd en nog steeds met veel plezier aan het werk! 
 

Heb je naast je werk bij Atos nog een hobby of passie? 
Gelukkig wel, ik ga graag op vakantie. En dan vooral met veel zon. Tijdens deze vakanties doe ik niets liever dan lekker 
luieren en lezen. Ik lees graag thrillers (Karin Slaughter/ David Baldacci) maar na zo`n spannende thriller vind ik het heerlijk 
om een roman te lezen. Daarnaast probeer ik op zijn tijd te genieten en dan wel in de vorm van lekker borrelen (niet in de 
kroeg hoor!) en een hapje te gaan eten. Maar ook op mijn kleinkinderen passen is een genot. Omdat ik met werk en al het 
andere wat je bezig houdt al zo druk ben vind ik het ook heel fijn om thuis te zijn, niet altijd iets te hoeven, lekker thuis zijn. 
 

Denk je wel eens na over je pensioen? 
Omdat ik bijna 60 ben denk ik wel iets meer na over mijn pensioen. Maar voor dit moment ben ik nog zo enthousiast over mijn 
werk dat ik er nog niet op zit te wachten hoor! 
 

Hoe ziet jouw gedroomde pensioen eruit? 
Hier moet ik wel even over nadenken. Dat zie je ook wel in mijn vorige antwoord. Belangrijk is voor mij om een ritme te 
zoeken en een doel, stil zitten is niets voor mij. 1 ding weet ik zeker als ik gezond mag blijven ga ik weer aan de slag in een 
Hospice. Dit heb ik enkele jaren geleden al gedaan en daar zou ik graag een paar uur in de week tijd voor vrij willen maken. 
 
Dingen doen waar ik nu niet aan toe kom! 
 

5 vragen aan( 
 


