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BELANGRIJKE KERNCIJFERS VOOR UW PENSIOEN 

 

Franchise 

Het pensioenfonds moet rekening houden met het feit dat u later – behalve pensioen van het Smurfit 

Kappa Nederland pensioenfonds – ook AOW van de overheid ontvangt. Daarom wordt bij de berekening 

van uw pensioen eerst een bedrag afgetrokken van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dat 

is de franchise. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of deze wordt aangepast. Per 

1 januari 2023 is de franchise bij een fulltime salaris € 16.322. Deze franchise wordt toegepast in de 

Module Basispakket. 

Maximum pensioengevend jaarsalaris 

In de Module Basispakket geldt een bovengrens. Dat is het maximum pensioengevend jaarsalaris. Bij het 

Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds is dat in 2023 € 46.764. Boven deze grens geldt de Module 

Beleggingspakket tot een maximum van € 128.810. Daarboven kunt u deelnemen in de nieuwe netto 

pensioenspaarregeling via de werkgever. 

Pensioenpremie 

U en uw werkgever betalen pensioenpremie voor de opbouw van uw pensioen. De totale premie 

bedraagt 31,1%. De premie is momenteel een percentage van de gemaximeerde pensioengrondslag in 

het Basispakket, zoals die van toepassing was in de pensioenregeling die gold tot en met 2014. De 

pensioengrondslag is het salaris minus de franchise van € 16.200, waarbij een maximum salaris geldt van 

€ 54.200. Er gelden in 2023 dus – net als in 2015 tot en met 2022 – verschillende salarisgrenzen en 

franchises voor wat betreft de vaststelling van de pensioenopbouw en de vaststelling van de premie.  

Als deelnemer bent u een deelnemersbijdrage verschuldigd, die door de werkgever – eventueel in 

overleg met de vakverenigingen – wordt vastgesteld. Voor 2023 is de deelnemersbijdrage gelijk aan 

7,5% van de premiegrondslag, waarbij deze grondslag gelijk is aan het pensioengevend jaarsalaris (met 

een maximum van € 54.200) verminderd met een bedrag van € 16.200. De door u verschuldigde 

deelnemersbijdrage wordt op uw bruto maandsalaris ingehouden. 

Afkoopgrens klein pensioen 

Uw pensioenfonds kan uw pensioen afkopen (= in één keer uitbetalen) als uw pensioen in 2023 lager is 

dan € 594,89 bruto per jaar. 


