
Toen ik me vier jaar geleden kandidaat stelde voor het 

Verantwoordingsorgaan, schreef ik onder ander dat er nog veel te 

doen was in het fonds, en dat verwacht mocht worden dat het 

Nederlands pensioenstelsel in de nieuwe kabinetsperiode zou gaan 

wijzigen, waarbij het maar afwachten was wat dit voor het fonds 

zou gaan beteken. 

Vier jaar verder constateer ik dat ik dit weer kan schrijven. Onlangs 

hebt u waarschijnlijk in het Pensioennieuws kunnen lezen dat er de 

komende jaren belangrijke beslissingen voor ons pensioenfonds 

moeten worden genomen: er moeten beslissingen worden 

genomen hoe het fonds het best zijn vermogen kan beleggen; er 

moeten beslissingen worden genomen over het nieuwe 

pensioenstelsel (waarover nog veel onduidelijk is); en er moeten beslissingen worden genomen over 

de toekomst van het fonds, en of het als zelfstandig fonds zal blijven voort bestaan. 

De keuzes die gemaakt zullen worden, zullen uiteindelijk allemaal effect zullen hebben op de hoogte 

van uw pensioen. 

Deze beslissingen moeten worden genomen door het vrijwel volledig vernieuwde bestuur van het 

fonds. Maar die doet dit niet alleen: het bestuur moet advies vragen aan het 

Verantwoordingsorgaan, en uiteindelijk verantwoordelijkheid afleggen aan dat 

Verantwoordingsorgaan over wat zij gedaan hebben. Het is dus belangrijk dat er een ervaren en goed 

geïnformeerd Verantwoordingsorgaan tegenover staat, dat uw belangen kan behartigen. 

En nu zijn er verkiezingen, en kunt u kiezen wie er namens u in dat Verantwoordingsorgaan zitting 

gaan nemen; en waarom zou u op mij stemmen. 

Gedurende de afgelopen vier jaar ben ik secretaris geweest van het Verantwoordingsorgaan; in het 

laatste Pensioennieuws heeft u kunnen lezen waar wij ons mee bezig hebben gehouden. Maar ik ben 

al sinds 2010 betrokken bij het fonds, als lid van een eerder Verantwoordingsorgaan en van de 

Deelnemersraad. Ik heb dus een ruime ervaring, en ben goed op de hoogte van het wel en wee van 

ons fonds. Daarnaast ben ik bestuurslid van GVAN (Gepensioneerden Vereniging van Atos in 

Nederland), waardoor ik rechtstreekse contact heb met het gepensioneerden deel van het fonds. En 

tenslotte ben ik lid van het netwerk van een landelijke partij dat zich onder ander bezighoudt met 

pensioenen. 

Wat moet u meer van mij weten: 71 jaar, getrouwd met één dochter, sinds april 2016 met pensioen. 

Ik heb 45+ jaar gewerkt bij Philips (Data Systems, Corporate ISA, C&P), Origin, Atos Origin, en tot slot 

Atos. Ik heb in deze periode tal van functies vervult zowel in Nederland als internationaal (technisch, 

consultancy, management), en heb mijn werk afgesloten als security officer voor Atos Managed 

Services in Nederland. In mijn vrije tijd golf ik, en treed ik op als referee bij NGF wedstrijden (iets 

waar het laatste jaar om begrijpelijke redenen weinig van is terecht gekomen). 

Ik hoop dat u bij de aankomende verkiezingen in elk geval gaat stemmen; en dat op basis van 

bovenstaand uw keuze op mij zal vallen, want ik heb het idee dat mijn werk binnen dit fonds nog lang 

niet af is. 

Dick Koster 


