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Geachte heer, mevrouw, 
 
Inleiding 
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele recente ontwikkelingen bij de pensioen-
fondsen van Hewlett-Packard (HP) en u schetsen wat er de komende periode te gebeuren staat. 

Nieuwe pensioenregeling voor de werknemers bij HP 
Na intensieve onderhandelingen in de afgelopen maanden zijn HP en de Ondernemingsraad een 
nieuwe pensioenregeling overeengekomen voor werknemers bij HP. Deze nieuwe regeling is 
ingegaan op 1 januari 2014 en geldt voor alle werknemers bij HP, ook voor hen die voorheen bij EDS 
werkzaam waren en nu in dienst zijn van HP. De details van de nieuwe regeling zijn inmiddels 
bekendgemaakt aan alle medewerkers.  
De bedoeling is dat de uitvoering van deze nieuwe regeling in zijn geheel wordt ondergebracht bij de 
Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. 
Een direct gevolg van bovenstaande is dat er geen nieuwe opbouw meer zal plaatsvinden in de 
huidige EDS en HP pensioenregelingen. Die oude regelingen worden dan zogenaamde gesloten 
regelingen.  
De reeds gepensioneerden en de gewezen deelnemers blijven uiteraard onder die regelingen vallen, en 
voor hen verandert er dus niets. Alle HP medewerkers behouden de door hen tot 1 januari 2014 
opgebouwde rechten en worden in feite voor dat deel gewezen deelnemers in de oude regelingen. 
HP heeft in het verlengde hiervan een nieuwe uitvoeringsovereenkomst afgesloten met het HP 
pensioenfonds. Hiermee komen de bestaande uitvoeringsovereenkomsten met het HP pensioenfonds 
en het EDS pensioenfonds te vervallen.  
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Om eventuele negatieve gevolgen in deze nieuwe situatie voor alle deelnemers zoveel mogelijk te 
voorkomen is samengaan van beide fondsen een voor de hand liggende oplossing. 

Fusie van de pensioenfondsen  
In de overeenkomst tussen HP en de Ondernemingsraad wordt uitgegaan van een fusie tussen het HP 
en het EDS Pensioenfonds. Beide fondsen hebben in het recente verleden al eens een samenwerking 
verkend en de recente ontwikkelingen vragen om een versnelling van dit proces. Een 
integratiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van beide fondsbesturen, heeft dit samengaan 
voorbereid en een fusiedocument opgesteld dat inmiddels de goedkeuring heeft gekregen van beide 
besturen. Ook de deelnemersraden van beide fondsen zijn hier nauw bij betrokken. Dit document 
wordt binnenkort ter beoordeling aan De Nederlandsche Bank verzonden, welke als toezichthouder 
op de Nederlandse pensioenfondsen een belangrijke speelt rol in deze. 

Waarom een fusie? 
Naar de mening van alle partijen (de fondsen, HP en de Ondernemingsraad) biedt de fusie voor alle 
belanghebbenden de meeste zekerheid op een efficiënte en effectieve uitvoering van alle regelingen, 
zowel de nieuwe als de oude. Dit is belangrijk voor u als deelnemer, ongeacht of u nu werknemer, 
pensioengerechtigde of gewezen deelnemer bent. Door een dergelijke fusie worden de kosten per 
deelnemer ook lager. 

In de komende periode zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland.
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