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ORTEC en Ortec Finance kiezen voor Volo pensioen
Zeist, 23 november 2017 – ORTEC en Ortec Finance brengen per 1 januari 2018 de
pensioenuitvoering onder bij Volo pensioen. Na een uitgebreid vooronderzoek is gebleken
dat door de samenwerking met Volo pensioen de belangen van de deelnemers van
Stichting ORTEC Pensioenfonds (hierna SOP) optimaal worden behartigd.
SOP brengt per dezelfde datum alle bestaande verplichtingen en vermogen onder bij Volo
pensioen. Het vermogen van SOP bedraagt €64 miljoen en het fonds heeft 1400
deelnemers. Een verzoek tot collectieve waardeoverdracht is bij DNB ingediend.
Volo pensioen ziet de overeenkomst met ORTEC en Ortec Finance als een zeer belangrijke
stap. Met de toetreding van ORTEC en Ortec Finance zijn drie collectiviteitskringen actief.
Naast toetreden tot twee bestaande collectiviteitskringen of een eigen collectiviteitskring
kunnen werkgevers nu ook hun excedentregelingen op basis van een premieregeling
(defined contribution) onderbrengen in een collectiviteitskring bij Volo pensioen. Dit
betekent dat pensioenfondsen en werkgevers voor alle regelingen terecht kunnen bij Volo
pensioen.
Keuze voor Algemeen Pensioenfonds Volo pensioen
Gedurende het afgelopen jaar zijn verschillende mogelijkheden voor de toekomst
onderzocht. Hierbij zijn diverse criteria gehanteerd, waarbij steeds uitgangspunt is geweest
dat de huidige pensioenregeling zoveel mogelijk gelijk moet blijven. Uit uitgebreide
analyses bleek dat een algemeen pensioenfonds, en Volo pensioen in het bijzonder, goed
past als uitvoerder van de pensioenregeling van ORTEC en Ortec Finance. Het
professioneel bestuur en het partnership met PGGM geven ORTEC en Ortec Finance alle
vertrouwen in de toekomstbestendigheid van Volo Pensioen.
Gedeelde collectiviteitskring; andere passende fondsen kunnen toetreden
Volo pensioen heeft meerdere kringen met een afgescheiden vermogen waarbinnen
pensioenregelingen kunnen worden uitgevoerd. ORTEC en Ortec Finance zullen binnen Volo
pensioen toetreden tot een gedeelde collectiviteitskring voor de middelloonregeling en tot
een gedeelde collectiviteitskring voor de beschikbare premieregeling. Hierin worden ook de
bestaande rechten van SOP ondergebracht. Een gedeelde collectiviteitskring betekent dat
ook andere passende partijen kunnen toetreden en daarmee open staat voor andere
pensioenfondsen en werkgevers. Volo pensioen gaat in overleg met ORTEC actief op zoek
naar partijen die kunnen toetreden.
Erik Goris, voorzitter bestuur Volo pensioen: “Wij zijn er trots op dat ORTEC en Ortec
Finance voor Volo pensioen hebben gekozen. Het bevestigt dat wij door het bieden van
continuïteit, kwaliteit en duurzaamheid kunnen inspelen op de wensen van de klant. We
heten de deelnemers en gepensioneerden van ORTEC en Ortec Finance van harte welkom
bij Volo pensioen. Zij kunnen ervan op aan dat we goed zorgen voor hun inkomen voor
later.”

Gerrit Timmer, voorzitter Stichting ORTEC Pensioenfonds: “Wij zijn blij in Volo pensioen
een partij te hebben gevonden waarin we met veel vertrouwen ons pensioenfonds kunnen
onderbrengen. Het bevrijdt ons van de nodige zorg en werklast, zonder dat
noemenswaardige concessies nodig waren m.b.t. de door ons gewenste pensioenregeling
en investment beliefs.”
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Achtergrond informatie
Stichting ORTEC Pensioenfonds
De Stichting ORTEC Pensioenfonds (SOP) is in 2000 als ondernemingspensioenfonds door
ORTEC opgericht. Dit was vanuit de wens om voor haar medewerkers een eigentijdse
pensioenregeling te organiseren met een goede afweging van solidariteit en individualiteit
en een bijpassend risicoprofiel. Inmiddels (ultimo 2016) kent het fonds 737 actieve
deelnemers, 543 gewezen deelnemer en 13 pensioengerechtigden. De sterk toegenomen
regeldruk en complexiteit in combinatie met de relatief geringe omvang van het fonds,
maakt dat gezocht is naar een toekomstbestendige oplossing, die nu in Volo is gevonden.
Meer informatie is te vinden via www.ortecpensioenfonds.nl.
Volo pensioen
Volo is Latijn voor: “ik wil, ik wens“. De keuze voor deze naam is verbonden aan het feit
dat deelnemers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen ten aanzien van hun
oudedagsvoorziening. Volo pensioen begeleidt hen naar die veranderende rol. Volo
pensioen richt zicht op pensioenfondsen en grotere werkgevers die een pensioenoplossing
wensen. Ze gaat daarbij uit van het belang van de individuele deelnemer.
Volo pensioen biedt continuïteit vanuit haar coöperatieve oorsprong. Daarnaast kiest Volo
pensioen voor een duurzaam beleggingsbeleid en voor een gezond financieel
maatschappelijk rendement.
Volo pensioen is een initiatief van de coöperatie PGGM die voor diverse pensioenfondsen
een vermogen beheert van meer dan EUR 200 miljard. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf
of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg,
wonen en werken met elkaar te verbinden.
Meer informatie is te vinden via www.volopensioen.nl.

Onafhankelijk bestuur
Volo pensioen is een onafhankelijke stichting, onder toezicht van DNB, met een fulltime
professioneel bestuur waarbij vermogensbeheer en pensioenbeheer zijn uitbesteed aan
PGGM.
Belanghebbendenorgaan en intern toezicht
Deelnemers en werkgever(s) zijn bij Volo pensioen verenigd in een belanghebbendenorgaan per collectiviteitskring met zeggenschap over hun eigen beleid. Via een centraal
belanghebbendenorgaan hebben ze ook invloed op het algemeen beleid van Volo pensioen.
Het bestuur staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Toezicht.

