
Nr.23, november  2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pensioenen dagelijks nieuws: 

1. Pensioenfonds 
 
2. Nieuws van het fonds 
 
3. Nieuws van de bestuurstafel 
 
4. Spotlight/  
    Verantwoordingsorgaan 
 
5. Algemeen  
 
8. Vijf vragen aan%%. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

23 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief Pensioenfonds Atos 

Pensioenfonds 

Colofon 
 

Van 24 september tot en met 7 oktober hebben er 
verkiezingen plaatsgevonden voor het 

Verantwoordingsorgaan van de Stichting 
Pensioenfonds Atos. 

 

 

 

 
De uitslag is als volgt: 

 

De 2 vertegenwoordigers namens de gepensioneerden zijn geworden: 
1. Ronald Beelaard 
2. Bob Veldstra 

 
De 4 vertegenwoordigers namens de gewezen deelnemers zijn 
geworden: 

1. Rob van Gennip 
2. Cees Berkelmans 
3. Angeline Lepine- Luiten 
4. Dick Koster 

 
 
In totaal hebben 105 gepensioneerden een geldige stem uitgebracht en 
hebben we 623 geldige stemmen namens de gewezen deelnemers 
ontvangen. Het volledige verslag over de uitslag van de verkiezingen 
vind je op de website. http://www.pensioenfondsatos.nl/index.php 
 
 
Namens de Stichting Pensioenfonds Atos, het Verantwoordingsorgaan 
en de kandidaten willen wij je bedanken voor je stem! 
 

 

Lees meer over de gekozen leden in Spotlight op pagina 4! 
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Nieuws van het fonds 

 

02 september 2014 

Jaarverslag 2013 is 2 september uitgebracht! 

 

 

 

Het jaarverslag is het moment waarop het Pensioenfondsbestuur op transparante wijze inzicht geeft in de cijfermatige ontwikkeling en 

verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De zorgvuldige controle door interne controleurs, externe accountants en actuarissen 

van alle geldstromen en pensioenrechten, zorgt er voor dat de cijfers die in het jaarverslag gepresenteerd worden correct zijn. Het 

jaarverslag stelt jou zodoende in staat om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen over hoe het pensioenfonds er voor staat. 

  

 Je kunt het jaarverslag van het Pensioenfonds Atos lezen via http://www.pensioenfondsatos.nl/jaarverslag2013/ 

  

04 september 2014 

Jaarverslag 2013 snel gelezen 
 
Hierbij bieden wij je een samenvatting van het Atos Pensioenfonds jaarverslag 2013 aan voor een ‘quick read’. 

http://www.pensioenfondsatos.nl/index.php?type=nieuws#88 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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 laatste stand per eind september 2014 
is112,5%. 

 

 

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. 
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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 

ISAE 3402 verklaringen:   
Het bestuur heeft de ISAE 3402 rapportages van de 
vermogensbeheerders, de pensioenadministrateur en de custodian 
besproken en beoordeeld. Het pensioenbureau heeft een 
actiepuntenlijst opgesteld waarin alle aandachtspunten uit de 
rapportages zijn opgenomen. Aan de betrokken partijen is de vraag 
voorgelegd op welke wijze zij hun deel oppakken. Het bestuur zal 
ook de in de rapportages opgenomen toezeggingen voor 
verbeteringen monitoren om te bezien of de gedane toezeggingen 
worden nagekomen.  
 

Stand van zaken betreffende het vermogensbeheer: 
Het bestuur was al lange tijd bezig met het zoeken naar een 
geschikt moment om de rente-hedge in de beleggingsportefeuille te 
verlagen. Het bestuur is van mening dat eind september het 
moment was om in actie te komen. Tactisch is het gezien de 
gedaalde rente en het extreem lage renteniveau een mooi moment 
voor een krachtige strategische zet. Een verdere rentedaling is nu 
nog mogelijk, maar niet meer zo waarschijnlijk. Een scenario van 
nog lagere rente betekent ook waarschijnlijk hogere 
aandelenkoersen. Het bestuur heeft op basis van onder andere 
deze gegevens besloten de rente-hedge in de 
beleggingsportefeuille te verlagen naar 60%.  
 

Rapportage AFM over communicatie bij pensionering: 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan 
naar de informatieverstrekking rondom pensionering bij het 
pensioenfonds. Het bestuur heeft de uitkomsten van het onderzoek 
besproken en heeft besloten relevante aanbevelingen van AFM op 
te volgen. 

 
Het Life Cycle profiel in de beschikbare premieregeling: 
Het bestuur heeft het Life Cycle profiel in de beschikbare 
premieregeling besproken. In dit profiel kan een conversierisico bij 
de inkoop van pensioen ontstaan. Oorzaken hiervan zijn onder 
andere de toepassing van de marktrente bij de bepaling van de 
conversiefactor en de verhoging van de pensioenleeftijd. Om het 
conversierisico in Life Cycle te vermijden is de idee om een nieuw 
obligatiefonds met een langere duration te introduceren. Voor de 
huidige beleggers vanaf 59 jaar in Life Cycle zal een garantie-
maatregel worden ingevoerd door middel van bevriezing van de 
ondergrens van de conversiefactor.  
 

Richtlijn toeslagbeleid: 
Eind juni is het toeslagbeleid van het pensioenfonds met de 
Deelnemersraad bediscussieerd. Vervolgens is door het 
pensioenbureau een voorstel voor nieuw beleid inzake 
toeslagverlening uitgewerkt en in de bestuursvergadering 
besproken. Het startpunt voor indexatie ligt bij een dekkingsgraad 
van 115%, dit is dicht boven het minimaal vereist vermogen. Het 
bestuur heeft besloten de ondergrens van de dekkingsgraad 
waarboven inhaalindexatie kan worden toegepast vast te stellen op 
135%. Als die grens wordt overschreden, wordt er inhaalindexatie 
toegepast die zo hoog als mogelijk is zonder dat de dekkingsgraad 
terugvalt onder 135%. 
  

RMF rapportage over 2013: 
Het pensioenfonds beheerst haar risico’s op gebied van 
vermogensbeheer, governance en pensioenuitvoering met behulp 
van een Risico Management Framework (RMF) en een jaarlijkse 
rapportage. Het bestuur heeft de rapportage van het RMF over het 
jaar 2013, zoals die is uitgevoerd door het pensioenbureau, in de 
bestuursvergadering besproken. Uit het RMF bleek een verbeterd 
proces betreffende het premiebeleid ten opzichte van 2012, de 
overige processen laten een nagenoeg gelijke score zien. De 
belangrijkste aanbeveling voor de nabije toekomst is de evaluatie 
en herbeoordeling van de testen in het RMF vanwege de sluiting 
van het pensioenfonds per januari 2014.  
 

Medische waarborgen bij uitruil: 
De deelnemers in het pensioenfonds hebben de mogelijkheid 
gehad om bij beëindiging van de actieve deelname het 
opgebouwde ouderdomspensioen uit te ruilen tegen verlaagd 
ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Op de 
pensioendatum kunnen gewezen deelnemers besluiten of ze 
meer, minder, of alsnog willen uitruilen. Het bestuur heeft 
gediscussieerd over de vraag of het pensioenfonds uitruil in de 
periode tot de pensioendatum wil blijven toestaan aan gewezen 
deelnemers die niet hebben uitgeruild bij de beëindiging van de 
actieve deelname. Bij deze mogelijkheid is ongewenst potentieel 
risico-calculerend gedrag van gewezen deelnemers mogelijk. Het 
bestuur heeft besloten risico calculerend gedrag in te dammen 
door medische waarborgen te stellen bij verzoeken om uitruil, 
anders dan op de pensioendatum.  
 

Zelf-evaluatie bestuur: 
Het bestuur heeft de uitkomsten besproken van de verwerking van 
vragenformulieren van de bestuursleden over de zelfevaluatie van 
het functioneren van het bestuur over de afgelopen periode. 
De volgende punten kwamen naar voren:  
- Het pensioenfonds dient ruime aandacht te hebben voor 

communicatie naar de deelnemers over relevante 
ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. 

- Het pensioenfonds dient in haar communicatie naar de 
deelnemers meer te verwijzen naar 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

- Externe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving 
en beleggingen periodiek agenderen.  

- In de zelfevaluatie werd verschillende malen gerefereerd aan 
het efficiënt gebruik maken van de specifieke kennis van de 
(externe) adviseurs van het pensioenfonds.  

-    Het overleg in het bestuur werd als positief ervaren; de 
inbreng van de individuele bestuursleden is groot.  

Suggesties voor verbetering van het functioneren van het bestuur 
waren: 

- lastige zaken nog beter benoemen, waar nodig nog 
verdere verdieping. 

- bij discussies opletten of conclusies blijven staan zoals ze 
eerder werden weergegeven. 
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Spotlight 

 

De gekozen leden voor het Verantwoordingsorgaan stellen zich voor: 
 

Namens de gepensioneerden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
  
 

Namens de gewezen deelnemer: 

 Angeline Lepine-Luiten, Angeline 

vanuit de COR actief geweest met het ontwerp van het 
nieuwe pensioensysteem voor Atos NL en daardoor zeer 
geïnteresseerd en enthousiast geraakt om een bijdrage te 
kunnen leveren aan een goede pensioenvoorziening. 
Angeline is werkzaam bij Atos Consulting. Met haar ervaring 
op pensioengebied en in het behandelen van advies 
aanvragen en brede netwerk in Atos verwacht zij een goed 
Verantwoordingsorgaan lid te zijn. 

 

 Dick Koster, is bijna 64 jaar oud en komt 

oorspronkellijk uit de Philips hoek waar hij 40 jaar geleden 
begonnen is in Apeldoorn bij Philips Electrologica en heeft 
daar verschillende technische management functies vervuld. 
Tegenwoordig bezig met Quality, Security en Compliancy bij 
GSS. De afgelopen jaren zijn turbulent geweest voor het Atos 
Pensioenfonds. Het fonds is gelukkig weer redelijk gezond. 
Het fonds beheert ruim 2 miljard euro voor ruim 17.000 
deelnemers en het blijft zaak om daar zorgvuldig mee om te 
gaan. 

 

Spotlight  

 Ronald Beelaard, is 70 jaar, vanuit 

Philips PASS in 1990 bij het toemalige Origin terecht 
gekomen en is in 2001 met vervroegd pensioen gegaan. 
Vanaf het begin van de tachtiger jaren is hij als vrijwilliger 
in uiteenlopende bestuursfuncties actief geweest. Sinds 
2009 is Ronald voorzitter van de VGAO/GVAN 
(vereniging gepensioneerden Atos) 

 

 Bob Veldstra, is 67 jaar heeft ruim elf 

jaar voor Philips gewerkt. In 1992 kwam Bob bij Origin. 
Bob leid een actief, gezond en gelukkig leven samen met 
zijn vrouw. De energie die hij daaruit krijgt zet hij graag in 
als lid van het Verantwoordingsorgaan. 
 

 Rob van Gennip, is 46 jaar heeft bij 

Atos verschillende opdrachten uitgevoerd als consultant 
en programmamanager. Momenteel is hij werkzaam bij 
een pensioenuitvoerder als Manager operations en is hij 
o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering, communicatie en 
pensioenreglementswijzigingen in goede banen te leiden. 
Hij is tot op het bot gemotiveerd om voor ons allen een zo 
goed mogelijk pensioen veillig te stellen.  

 

 Cees Berkelmans, is 57 jaar en heeft 

ruim 22 jaar bij Atos als projectmanager gewerkt en is in 
januari 2009 voor zichzelf begonnen. Van huis uit docent 
wiskunde/natuurkunde met een behoorlijk helicopterview 
en een goed ontwikkeld gevoel voor detail. Hij hoopt zijn 
oud-collega`s, zowel gepensioneerd, werkende en uit 
dienst getreden tot nut te kunnen zijn en zal zijn 
enthousiasme en deskundigheid inzetten voor maximaal 
behoud van oude verwachtingen.                                              
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Algemeen 
 

Klijnsma: Doe mee aan De Nationale 

Pensioendialoog Nederlanders zijn verdeeld over de 

vraag of het aanvullend pensioen in de toekomst moet 

veranderen. Daarnaast maakt een grote meerderheid zich 

toch wel zorgen over het huidige stelsel en over het eigen 

pensioen. Hoewel de pensioenkennis van mensen beperkt is, 

vindt men een dialoog zinvol. Dat blijkt uit een verkenning in 

het kader van De Nationale Pensioendialoog. Vandaag gaat 

de website www.denationalepensioendialoog.nl online en 

daarmee geeft staatssecretaris Jetta Klijnsma het startschot 

voor discussiebijeenkomsten in het land.  

Staatssecretaris Klijnsma: “Ik roep iedereen op om mee te doen 

aan De Nationale Pensioendialoog. Oud en jong. Ik snap best dat 

het voor veel mensen ingewikkelde materie is, maar het gaat wel 

ergens over. Hoe zorgen we dat we een goed pensioenstelsel 

houden in de toekomst waar we op kunnen blijven vertrouwen? 

Iedereen krijgt de kans om mee te denken en mee te 

discussiëren. Ik zeg: Mensen, maak daar gebruik van. Deel je 

wensen en ideeën over je pensioen.”  

De website ondersteunt de „live dialoog‟ in het land door wensen, 

ideeën en zorgen die in de samenleving leven, digitaal bijeen te 

brengen. Daarnaast kunnen mensen zich via de site aanmelden 

voor een dialoogsessie.  

In de periode september tot en met december zijn er 

bijeenkomsten, waar geïnteresseerden, deskundigen en 

belangenbehartigers met elkaar in gesprek kunnen gaan. De 

bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Eindhoven, 

Maarssen en Zwolle. Uit de verkenning van de afgelopen 

maanden blijkt dat keuzevrijheid, solidariteit, collectiviteit en 

verantwoordelijkheid belangrijke gespreksthema‟s zijn.  

Staatssecretaris Klijnsma wil met deze pensioendialoog, samen 

met de sector en de samenleving, onderzoeken hoe het 

pensioenstelsel in de toekomst beter kan aansluiten op de wijze 

waarop mensen werken en leven. De opbrengst van de 

pensioendialoog wordt verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in het 

voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. De 

achtergrond van De Nationale Pensioendialoog is dat 

demografische, economische, arbeidsmarktgerelateerde en 

sociaal-culturele ontwikkelingen leiden tot fundamentele vragen 

die de kern van het pensioenstelsel raken. Klijnsma: „‟Het is van 

belang deze met iedereen, burger én professional, in de dialoog 

te bespreken. 

De Nationale Pensioendialoog staat los van de aanpassingen in 
het pensioenstelsel op de korte termijn. Zo heeft het parlement al 
ingestemd met de wet versterking bestuur pensioenfondsen en 
de herziening van het fiscale kader. De wet aanpassing financieel  
toetsingskader (FTK) en de wet pensioencommunicatie worden 
binnenkort in de Tweede Kamer behandeld.  Vandaag stuurt 
staatssecretaris Klijnsma een brief aan de  Kamer met de 
resultaten van de oriëntatie en de opzet van de dialoog.  
 

(Bron: Rijksoverheid.nl, 29 augustus 2014 

 

 

 

 

AOW-partnertoeslag De AOW-partnertoeslag is een 

toeslag voor AOW’ers met een jongere partner die nog geen 

AOW heeft. De partner mag dan niet te veel verdienen. Op 1 

april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag. 

Krijgt u op die dag of later voor het eerst AOW? Dan ontvangt u geen 

toeslag voor een jongere partner. Het kabinet wil voor mensen met 

een hoger inkomen ook de bestaande AOW-partnertoeslag 

afschaffen. 

Voorwaarden partnertoeslag. U en uw partner moeten voldoen 

aan voorwaarden om partnertoeslag te kunnen krijgen. Uw partner 

mag bijvoorbeeld niet te veel verdienen. U vraagt de partnertoeslag 

aan als u uw AOW aanvraagt. De toeslag stopt zodra uw partner de 

AOW-leeftijd bereikt en een eigen AOW ontvangt. 

Hoogte partnertoeslag. De partnertoeslag is maximaal € 734,41 

bruto per maand. De hoogte hangt af van het inkomen van uw 

partner en uw gezamenlijk inkomen. Is uw gezamenlijk inkomen 

(inclusief uw eigen AOW) meer dan € 2.599,21 per maand? Dan 

gaat er nog maximaal 10% van de toeslag af. Op de website van de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uitrekenen hoe hoog uw 

partnertoeslag is. Dat kan via Mijn SVB. U heeft daarvoor een Digid-

inlogcode nodig. 

Partnertoeslag vervalt in 2015. Na 1 januari 2015 zal geen 

nieuw recht op partnertoeslag AOW meer ontstaan.  

Hierop geldt 1 uitzondering. Mensen die als gevolg van de verhoging 

van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd worden, 

hebben nog wel recht op de toeslag. Wel moeten zij op dat moment 

ook voldoen aan de overige voorwaarden.  Het gaat hier om mensen 

die in november en december 2014 65 jaar worden. 

Mensen die al een toeslag ontvingen voor 1 januari 2015 behouden 

die uiteraard zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. 

(Bron: www.rijksoverheid.nl) 
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Algemeen 

Minder actieve deelnemers Het aantal 

actieve pensioendeelnemers is in de afgelopen jaren 
verder gedaald. Eind 2013 hadden pensioenfondsen zo`n 
5,5 miljoen actieve deelnemers. 
 

 
 

Dat zijn er 146.000 minder dan een jaar eerder, zo blijkt vrijdag 
uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). 
 
Al sinds 2011 daalt dat aantal ieder jaar. Volgend de DNB heeft 
de daling te maken met demografische veranderingen. De 
generatie die tussen 1946 en 1950 is geboren, de zogenaamde 
babyboomers, stopt met werken en gaat met pensioen. In die 
periode zijn er meer kinderen geboren dan in de jaren daarvoor 
en erna. Dat betekent dat er nu relatief veel mensen met 
pensioen gaan. Deze voorheen actieve deelnemers, zijn dus 
pensioengerechtigden geworden. 
 
Daarnaast zijn er zo`n 26.000 deelnemers overgegaan naar 
een levensverzekeraar of premie pensioeninstelling. Dat is een 
pensioenuitvoerder die pensioenvermogen opbouwt, maar zelf 
niet het risico draagt. 
 
Gezond 

Een pensioenfonds heeft actieve deelnemers en niet-actieve 
deelnemers. De actieve deelnemers en hun werkgever betalen 
pensioenpremie die het fonds kan gebruiken om te beleggen. 
De niet-actieve deelnemers bepalen ook deels hoe gezond een 
pensioenfonds is. 
 
Meer uitkering 

Doordat meer mensen met pensioen zijn gegaan, is het aantal 
pensioenuitkeringen ook gestegen. Eind vorig jaar verstrekten 
pensioenfondsen ruim 3,1 miljoen uitkeringen aan 
pensioengerechtigden. Daarvan ging het in 2,2 miljoen 
gevallen om een ouderdomspensioen. Dat komt neer op een 
stijging van tachtigduizend ouderdomspensioen ten opzichte 
van een jaar eerder. Dit aantal stijgt in de afgelopen jaren 
harder dan voorheen. Verder zijn er eind 2013 zevenduizend 
mensen bijgekomen die een partnerpensioen ontvangen. 
Tegelijkertijd is het aantal uitkeringen vanwege 
arbeidsongeschiktheid juist met 6.500 afgenomen. 
 
Gewezen deelnemers 

DNB meldt verder dat het aantal gewezen deelnemers voor het 
eerst sinds 2009 is gegroeid. Eind vorig jaar ging het om 8,8 
miljoen mensen. Dat is een stijging van 187.000 mensen ten 
opzichte van eind 2012. Een gewezen deelnemer heeft in het 
verleden pensioen opgebouwd, maar is daarmee gestopt. 
Bijvoorbeeld omdat diegene een andere baan heeft gevonden 
en zich bij een ander pensioenfonds heeft aangesloten. Het 
kan ook zijn dat iemand gestopt is met werken, zonder dat hij 
of zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
 
Het eerder opgebouwde pensioen hebben deze mensen dan 
bij het oorspronkelijke fonds in beheer achtergelaten. 
 
(Bron: NU.nl 12 september 2014) 

 

Levensverwachting stijgt opnieuw 
Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in 
een volledige goede gezondheid. Het aantal jaren met 
beperking neemt toe. 
 

 
 
Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Dat 
blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek 
maandag heeft gepubliceerd. 
 
De levensverwachting, dit is het aantal jaren dat iemand naar 
verwachting nog te leven heeft, steeg voor mannen van 75,8 jaar 
in 2001 naar 79,4 jaar, een winst van 3,6 jaren. 
 
Zij brengen ruim 53 jaren door zonder lichamelijke beperkingen. 
Het aantal jaren dat zij doorbrengen met lichte lichamelijke 
beperkingen ligt op bijna achttien. Het zijn de jaren waarin zij 
bijvoorbeeld moeite krijgen met het lezen van de krant, het volgen 
van een gesprek en met het tillen van een zware 
boodschappentas. Het aantal jaren met zwaarder beperkingen ligt 
op 8 jaar. 
 
Sinds 2001 is het aantal jaren met matige en zware beperking 
ongeveer gelijk gebleven. Het aantal jaren dat mannen leven met 
lichte lichamelijke beperkingen nam met bijna 4 jaren toe. 
 
Vrouwen 

Bij vrouwen is een vergelijkbaar patroon te zien. Ook vrouwen 
boeken winst in levensverwachting, al is die met 2,3 jaren wat 
geringer dan bij mannen. De levensverwachting van vrouwen is in 
2013 83 jaar, hoger dan van mannen. Vrouwen leven minder jaren 
zonder beperking (50jaar). 
 
Zij brengen daarentegen nog 20 jaar door met lichte en 13 jaar 
met zwaardere beperkingen. Ook voor vrouwen is het aantal jaren 
met matige en zware beperking sinds 2001 niet toegenomen, het 
aantal jaren met lichte beperkingen wel. 
 
Onlangs maakte het CBS bekend dat in 2019 ruim de helft van de 
volwassen bevolking 50 jaar of ouder is. Omdat de meeste 
lichamelijke beperkingen optreden op hoger leeftijd zal dus een 
groot deel van de volwassen bevolking vanaf dat moment wel het 
ene of andere ongemak hebben. De levensverwachting van een 
50-jarige is in 2013 voor vrouwen bij bijna 35 jaar, tegen ruim 31 
jaar voor mannen.  
 
Voor zowel vrouwen als mannen zijn daar 13 beperkingsvrijejaren 
bij. Het aantal jaren met lichamelijke beperkingen is ook voor 
oudere vrouwen dus duidelijk hoger dan voor mannen. Dat komt 
vooral door het fors hogere aantal jaren met zware beperkingen. 

 
 

 

 

(Bron: NU.nl 29 september 2014) 
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Algemeen 

'Liever meer werken, dan later met 
pensioen' Nederlanders willen liever meer uren 

per week werken dan dat ze later met pensioen gaan.  

 
Dat blijkt uit het vooronderzoek van het initiatief Namens 
Nederland. Dat meldt vakwebsite Amweb.nl.  
De helft van de respondenten wil liever meer gaan 
werken, als dat nodig is om op het gewenste moment met 
pensioen te kunnen. Daarnaast zegt 25 procent 
vakantiedagen in te willen leveren. Slechts een kwart van 
de ondervraagden wil toch liever later met pensioen gaan, 
dan meer uren maken.  
 
Indelen  
Het zelf mogen indelen van de eigen werkweek wordt 
door de respondenten het belangrijkst gevonden. Iets 
meer dan de helft (54 procent) noemt deze optie. Daarna 
worden de mogelijkheid om zelf het aantal werkuren te 
bepalen (46 procent) en de optie om thuis te werken (41 
procent) genoemd. Het zelf mogen bepalen wanneer je 
met pensioen gaat, vindt 39 procent belangrijk. 
Verlofmogelijkheden worden het minst belangrijk 
gevonden (20 procent). 
 
(Bron: Nu.nl, 13 augustus 2014/ HR Praktijk september 2014) 
 
 

 

101 jaar en nog niet met pensioen EAST 

HANOVER - Een Amerikaanse man die net 101 jaar 

geworden, houdt niet van achter de geraniums zitten. 

Maar liefst vier dagen per week werkt Herman 

Goldman uit East Hanover nog in de lampenfabriek 

waar hij al 73 jaar in dienst is.  

 

Goldman werkt al sinds 1941 bij Capitol Lighting. De 
enige periode dat hij afwezig was, was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Terwijl de man begon als verkoper en inrichter van 
etalages, heeft hij inmiddels van recycling zijn specialiteit 
gemaakt. Goldman maakt nieuwe verlichting van oude 
onderdelen. 

Vijf jaar terug zei Goldman nog dat hij met pensioen zou 
gaan als hij 100 jaar was. Maar terwijl hij nu al 101 is, wil 
hij van stoppen niets weten. Goldman vierde zijn 
verjaardag met al zijn collega's in de lampenfabriek. 

(bron: Telegraaf .nl  augustus 2014) 

Nederlandse jongeren weten meest over 
pensioen Nederlandse jongeren van na 1980 weten veel 

van pensioenen. Van de zeven landen die vermogensbeheerder 
BNY Mellon en de universiteit van Oxford onderzochten weten 
de jongeren van hier zelfs het meest.  
 

 
 
 

Tachtig procent van de Nederlandse respondenten weten hoe 
het pensioenstelsel in elkaar steekt, tegen slechts de helft in 
de andere onderzochte landen. Daarbij zijn Nederlandse 
jongeren ook bovengemiddeld pessimistisch. Slechts iets 
meer dan de helft verwacht een net zo goed pensioen te 
krijgen als zijn of haar ouders. Liefst 57 procent denkt dat zijn 
pensioen in goede handen is bij financiële dienstverleners - 
het hoogste aandeel van alle onderzochte landen. Vier op de 
tien vertrouwen de financiële dienstverleners totaal niet - 
alleen in China is er nog meer wantrouwen. BNY Mellon en 
Oxford University ondervroegen bijna 1200 jongeren in 
Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië, Australië, Groot-
Brittannië, China en Japan.  
 
 
(Bron: DeTelegraaf, 15 september 2014 / HR Praktijk september 2014) 
 

 

Van alle bejaarden in de wereld hebben de 

Noren en Zweden het nog het best getroffen. 
Volgens Global AgeWatch, een index die onder meer 
economische zekerheid en gezondheid meet, zorgen de 
twee Scandinavische landen het best voor hun ouden van 
dagen. Noorwegen en Zweden scoorden het hoogst van alle 
96 landen op het gebied van onder meer levensverwachting, 
pensioenen, openbaar vervoer en armoede. Afghanistan 
bezet op deze lijst de laatste plaats. De lijst van Global 
AgeWatch kwam tot stand met behulp van de in Londen 
gevestigde organisatie HelpAge International,die als doel 
heeft ouderen te helpen om discriminatie het hoofd te bieden, 
armoede te overwinnen en een actief leven te blijven 
leiden. Zwitserland, Canada en Duitsland staan eveneens in 
de topvijf. Nederland staat zesde. 
 

 
 (bron: AP/AD oktober 2014)  
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Eric Winter 
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Denk je wel eens na over je pensioen? 
De laatste tijd doe ik dat in toenemende mate. Ik 
heb het adagium: Vanaf 60 begint je derde 
jeugd. De eerste periode was voor leren en 
opleiding, de tweede voor werken en kinderen 
en de derde laatste periode voor kunst, cultuur 
en maatschappelijke taken. Waar ik me wel wat 
zorgen over maak zijn de financiën. Gelukkig zijn 
er allerlei mogelijkheden zoals vervroegd 
pensioen, deeltijdpensioen, etc. Zelf heb ik 
weinig nodig denk ik, maar studerende kinderen, 
dat hakt er nog wel in de komende jaren. Dus ik 
zal nog wel eventjes door moeten werken.   
 
Hoe ziet jouw gedroomde pensioen eruit? 
’s Ochtens opstaan met Radio 1, zwarte koffie, 
de krant en een zachtgekookt eitje. Vanaf een 
uur of tien een paar uur schilderen / werken in 
mijn huisatelier. Dan een paar boodschappen 
doen. Aan het eind van de middag fitnessen of 
sporten. Vervolgens gezellig samen koken en 
eten onder het genot van een rood wijntje. ’s 
Avonds met mijn vrouw naar een af ander 
voorstelling.   
 
 
 

 

Kun je heel kort iets over jezelf vertellen? 
Ik ben 58 jaar en woon na te zijn opgegroeid in 
Brabant, al jaren in de mooie en leefbare stad 
Groningen samen met mijn vrouw Augusta en 
onze drie kinderen van 20, 18 en 16. De eerste 
(Boris) is na een tussenjaar net begonnen met 
een studie ‘Kunstmatige Intelligentie’. Nummer 
twee (Roos) doet nu een tussenjaar en gaat 
waarschijnlijk ‘iets met design’ doen en nummer 
drie (Jerom) weet het nog niet.   
 
Wat doe je bij Atos en hoelang al? 
Via KPN ben ik in 2006 bij Atos begonnen, als 
business engineer met veel ervaring in diverse 
ICT-projecten. Sinds een jaar of drie zit ik 
daarnaast in de medezeggenschap, als lid van 
de Ondernemingsraad van TS en als lid van de 
Europese Ondernemingsraad van Atos (SEC). In 
de laatste raad zijn alle landen waar Atos in 
Europa zit vertegenwoordigd, in totaal 35 
personen uit pakweg 20 landen, waarvan drie uit 
Nederland. Hier worden alle transnationale 
kwesties besproken en van medewerkersadvies 
voorzien in dialoog met het management van 
Atos, waaronder CEO van Atos Thierry Breton 
himself. Het medezeggenschapswerk kan ik 
iedereen aanraden. Het zeer breed en 
interessant. Je komt veel mensen tegen en hoeft 
je nooit te vervelen.       
 
Heb je naast je werk bij Atos nog een hobby 
of passie? 
Zeker wel. Mijn hele leven teken en schilder ik al, 
waar ik helaas te weinig toe kom. Ik heb zelfs in 
de jaren negentig in de avonduren naast mijn 
werk de kunstacademie gevolgd. Daarnaast mag 
ik graag de laatste jaren opiniestukken naar 
NRC of de Volkskrant sturen over 
maatschappelijk-economische kwesties. 
Inmiddels is het twee keer gelukt om een stuk 
geplaatst te krijgen. De laatste keer op 6 januari 
j.l. in de Volkskrant. 
 
 
 


