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ONDERWERP: OVERDRACHT VAN UW PENSIOEN BIJ HET SMURFIT NEDERLAND PENSIOENFONDS 
 
 
 

Geachte <naam>, 
 
U hebt in het verleden pensioen opgebouwd bij het Smurfit Nederland pensioenfonds. Vorig jaar 
lieten wij u al weten dat het bestuur van het Smurfit Nederland pensioenfonds het pensioenfonds 
wil gaan opheffen. Afgelopen jaar heeft het fonds hard gewerkt om alle randvoorwaarden daarvoor 
geregeld te krijgen. In december 2019 hebben de sociale partners (werkgever en vakbonden) een 
akkoord bereikt over het pensioenfonds. Daarmee is de weg nu vrij om het pensioenfonds 
daadwerkelijk op te gaan heffen.  
 
Wij gaan toestemming vragen aan De Nederlandsche Bank om uw pensioen definitief over te 
dragen. Dat heet een collectieve waardeoverdracht. Omdat het pensioenfonds uiteindelijk wordt 
opgeheven, kunt u als deelnemer geen bezwaar maken tegen deze overdracht.  
 
In deze brief geven wij u meer informatie over de achtergronden van de overdracht, het proces en 
de wijzigingen die daarmee gepaard gaan. Vergeet niet om ook de bijlage te lezen, daarin vindt u 
de details.  
 
Hoge kosten, ingewikkelde wet- en regelgeving en strengere eisen 
Sinds 1 januari 2017 bouwt u geen pensioen meer op bij het pensioenfonds. Het bestuur is na een 
grondige afweging tot de conclusie gekomen dat het in het belang van u en alle andere 
deelnemers van het pensioenfonds is om het pensioenfonds op te heffen. Het 
verantwoordingsorgaan is het eens met ons besluit. Het besluit is met name genomen vanwege: 
 
• de aanzienlijke kosten om het pensioenfonds in stand te houden; 
• de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving; en 
• de steeds strengere eisen die aan bestuurders worden gesteld. 
 
Tot 1 januari 2017 opgebouwd pensioen in het Basispakket naar Nationale-Nederlanden 
Wij dragen de pensioenaanspraken die u tot 1 januari 2017 heeft opgebouwd over aan Nationale-
Nederlanden. Als er na de overdracht van uw pensioenaanspraken én het opheffen van het 
pensioenfonds een bedrag overblijft in het pensioenfonds, dan wordt dat gebruikt om uw 



 

 

pensioenaanspraken éénmalig te verhogen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 
rente verwachten wij dat deze laatste eenmalige verhoging enkele procentpunten zal bedragen. 
 
Na deze eenmalige verhoging worden uw pensioenaanspraken niet meer aangepast, tenzij met de 
sociale partners anders wordt overeengekomen. Dat is een belangrijk verschil met de huidige 
situatie, waarin uw pensioenaanspraken verhoogd worden als de financiële situatie van het 
pensioenfonds dat toelaat. Het pensioenfonds heeft de afgelopen jaren geen verhogingen kunnen 
doen, en het is waarschijnlijk dat de pensioenen na de laatste eenmalige verhoging niet meer 
aangepast worden. 
Verder verandert er niets. Zo blijft de garantie van Nationale-Nederlanden gelden dat uw 
pensioenaanspraken niet kunnen worden verlaagd. 
 
Tot 1 januari 2017 opgebouwd pensioen in het Beleggingspakket naar het Smurfit Kappa 
Nederland pensioenfonds 
Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd in het Beleggingspakket ("Nationale-Nederlanden Mijn 
Pensioen") dragen we over aan het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds. Dat betekent onder 
andere dat u straks als u met pensioen gaat, uw pensioenkapitaal eenvoudig kunt laten omzetten 
naar pensioenaanspraken in de pensioenregeling van het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds. 
Het Beleggingspakket blijft overigens uitgevoerd worden door "Nationale-Nederlanden Mijn 
Pensioen", zodat er voor u geen veranderingen zijn. 
 
Wijzigingen in pensioen dat u opbouwt vanaf 1 januari 2020 
U bouwt al sinds 1 januari 2017 pensioen op bij het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds. Tot 1 
januari 2020 bouwde u pensioen op volgens de pensioenregeling van het Smurfit Nederland 
pensioenfonds. De sociale partners hebben besloten dat u vanaf 1 januari 2020 pensioen opbouwt 
in de pensioenregeling van het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds. Dat betekent dat uw 
pensioenregeling op een aantal punten wijzigt. 
 
Hieronder vindt u een kort overzicht van die wijzigingen. Een uitgebreidere toelichting vindt u in de 
bijlage bij deze brief. 
 
• Het pensioengevend salaris wijzigt; 
• De opbouw van uw partnerpensioen wijzigt; 
• De eigen bijdrage aan uw pensioen wordt lager. 
 
Er wordt verder bij het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds een potje geld gereserveerd voor 
de toekenning van extra verhogingen van uw pensioenaanspraken die u opbouwt bij het Smurfit 
Kappa Nederland pensioenfonds.  
 
Wij zorgen voor de overdracht 
Wij zorgen voor een goede overdracht van uw pensioen, maar De Nederlandsche Bank dient 
uiteindelijk hier toestemming voor te geven. De Nederlandsche Bank toetst onder andere of we 
alle belangen evenwichtig hebben afgewogen. Een eventueel bezwaar moet De Nederlandsche 
Bank binnen drie maanden aan ons kenbaar maken. Wij streven er naar om in 2020 groen licht te 
krijgen van De Nederlandsche Bank. 
 
  



 

 

Hebt u vragen?  
Hebt u een vraag over deze brief of uw pensioenregeling? Neem dan contact op met Marco 
Kiewiet (e-mail: Marco.Kiewiet@smurfitkappa.com). Daarnaast kunt u veel algemene informatie 
over uw pensioenregeling vinden op de websites van de beide pensioenfondsen: 
 

• www.pensioenfondssmurfitnederland.nl voor het Smurfit Nederland pensioenfonds, en 
• www.smurfitkappapensioen.nl voor het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds. 

 
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marco Kiewiet 
Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland (in liquidatie) 
  

http://www.pensioenfondssmurfitnederland.nl/
http://www.smurfitkappapensioen.nl/


 

 

Bijlage: Wijzigingen in uw pensioenregeling 
 
Het pensioengevend salaris wijzigt 
Het pensioengevend salaris is, zoals de term al doet vermoeden, het salaris waarover wij uw 
pensioen berekenen. Dat bestaat uit verschillende onderdelen. Bij het Smurfit Kappa Nederland 
pensioenfonds verschillen die onderdelen van het Smurfit Nederland pensioenfonds. Hieronder 
een vergelijking. 
 
Smurfit Nederland pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds 
12 x vaste maandsalaris Bruto jaarsalaris  
Vakantietoeslag Vakantietoeslag 
Eindejaar toeslag  
Ploegentoeslag  
Overige structurele toeslagen In de cao of arbeidsovereenkomst aangewezen 

extra elementen 
 
De opbouw van uw partnerpensioen wijzigt  
U bouwde een partnerpensioen op, dat 70% van uw ouderdomspensioen bedroeg. In de nieuwe 
regeling blijft dat percentage staan, maar de verdeling verandert. U bouwt dan namelijk 60% 
partnerpensioen op, en daarnaast is 10% partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Als u overlijdt 
tijdens uw dienstverband bij Smurfit Kappa, ontvangt uw partner "gewoon" 70% partnerpensioen. 
Gaat u uit dienst en u komt te overlijden, dan ontvangt uw partner 70% partnerpensioen over de 
periode tot 1 januari 2020 én 60% partnerpensioen over de periode na 1 januari 2020. 
 
De eigen bijdrage aan uw pensioen wordt lager 
U gaat minder betalen voor uw pensioen. Dat scheelt ongeveer 3,25% van uw salaris. Hoeveel het 
verschil voor u precies is, ziet u op uw loonstrook. 
 
Potje voor extra verhogingen 
De sociale partners hebben afgesproken dat de werkgever per 1 januari 2020 een extra storting 
doet bij het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds van ongeveer € 2,4 miljoen. Dat geld wordt 
gereserveerd voor deelnemers die tot 1 januari 2017 pensioen opbouwden bij het Smurfit 
Nederland pensioenfonds en daarna pensioen hebben opgebouwd bij het Smurfit Kappa Nederland 
pensioenfonds. Dit geld wordt gestort in het "toeslagdepot". Als er bij het Smurfit Kappa Nederland 
pensioenfonds in de toekomst een verhoging toegekend kan worden, krijgt u een extra verhoging 
over de pensioenen die u dan bij het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds heeft opgebouwd in 
de middelloonregeling (basisregeling). Dit wordt gefinancierd uit dat potje. Dat duurt uiteraard 
totdat het potje leeg is. Mocht de financiële situatie van het Smurfit Kappa Nederland 
pensioenfonds zodanig verslechteren dat pensioenen verlaagd moeten worden, dan moet echter 
eerst dit potje worden ingezet. 
 


