
Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Jaarbericht 2014

AUGUSTUS 2015

> Ontwikkelingen in 2014

In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording 
af voor het in 2014 gevoerde beleid. Hierbij worden eerst de ontwikkelingen in 2014 besproken. Daarna wordt 
het intern toezicht toegelicht dat wordt ingevuld door het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. 
Vervolgens worden de kerngegevens – vermogen, voorziening pensioenverplichtingen en dekkingsgraad 
– vermeld. En tot slot wordt aandacht besteed aan de onderwerpen: toeslagbeleid, premiebeleid, pensioen
uitvoeringskosten, pensioenbeleid en actualiteit.

De belangrijkste ontwikkelingen bij het pensioenfonds in 

2014 hadden betrekking op het verloop van de financiële 

positie, de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling 

per 1 januari 2015, de uitwerking van het korte termijn 

herstelplan, de overgang van het vermogensbeheer naar 

PGGM én de implementatie van de Wet versterking bestuur 

pensioenfondsen.

Verloop van de financiële positie
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2014 gestegen 

van 104,2% naar 104,8%; een stijging van 0,6 procentpunt. 

De stijging is met name het gevolg van het positieve 

rendement van 20,1% op de beleggingen.
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Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 is de wetgeving gewijzigd ten aanzien 

van wat maximaal mag worden opgebouwd aan pensioen. 

Dit had ook invloed op de pensioenregelingen die werden 

uitgevoerd door het pensioenfonds, zodat sociale partners 

afspraken hebben gemaakt over de pensioenregeling per 

1 januari 2015.

Herstelplan – bijstorting en korting
Doordat ultimo 2013 de dekkingsgraad volgens het korte 

termijn herstelplan 3,5 procentpunten lager was dan de 

minimale dekkingsgraad van 104,2%, heeft het pensioenfonds 

helaas in 2014 een korting van de pensioenen door moeten 

voeren van 2,3%. De werkgever heeft het resterende tekort 

voor zijn rekening genomen door een eenmalige bijstorting.

Overgang naar PGGM
Het besluit van het bestuur om de organisatie van het 

vermogensbeheer te wijzigen is in 2014 uitgevoerd. Vanaf 

1 juli 2014 beheert PGGM het vermogen. Ook ondersteunt 

en adviseert PGGM het pensioenfonds bij het financieel 

management en het beleggingsbeleid.

Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Met ingang van 1 juli 2014 moest de Wet versterking bestuur 

pensioenfondsen zijn geïmplementeerd. Het pensioenfonds 

heeft – na overleg met het verantwoordingsorgaan en de 

sociale partners – besloten om het huidige bestuursmodel 

te handhaven. Het bestuur blijft daarom bestaan uit 8 leden, 

4 namens de werkgever en 4 namens de werknemers, 

waarvan 1 namens de pensioengerechtigden. Het aantal 

aanpassingen voor het pensioenfonds was daardoor beperkt.

Functie Naam Namens Aftredend (ultimo)
Voorzitter Frits Beurskens werkgever 2016

Algemeen lid Peter van Dijk werkgever 2016

Algemeen lid Steven Stoffer werkgever 2016

Algemeen lid Ed Vervoort werkgever 2016

Secretaris Ton van Gestel pensioengerechtigden 2016

Algemeen lid Harm Siebring werknemer 2016

Algemeen lid Marc van den Heuvel werknemer 2016

Algemeen lid Richard Houben werknemer 2016

Het bestuur heeft eind 2014 de volgende samenstelling.

De heer Steven Stoffer heeft per 23 april 2015 de rol van voorzitter van het bestuur overgenomen van de heer Frits Beurskens.

> Intern toezicht
Het interne toezicht wordt uitgevoerd door het verantwoordings

orgaan en de visitatiecommissie.

Verantwoordingsorgaan
Sinds 1 januari 2008 kent het pensioenfonds een 

verantwoordings orgaan dat bestaat uit leden namens 

de werkgever, de actieve deelnemers en de pensioen

gerechtigden. Zij beoordelen ieder jaar hoe het bestuur het 

heeft gedaan. En dan vooral of goed rekening is gehouden 

met de belangen van alle betrokken partijen.

Functie Naam Namens Aftredend (ultimo)
Voorzitter Erik van den Bos werkgever 2016

Algemeen lid Frank Machiels werknemer 2016

Algemeen lid Henk Nieuwbeerta pensioengerechtigden 2016

Het verantwoordingsorgaan heeft eind 2014 de volgende samenstelling.
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> Kerngegevens
Vermogen
Het belegd vermogen van het pensioenfonds is in het 

verslagjaar gestegen met € 104,9 miljoen van € 476,5 miljoen 

naar € 581,4 miljoen. Het belegd vermogen is met name 

toegenomen door positieve ongerealiseerde koersresultaten 

van de beleggingscategorie vastrentende waarden (obligaties) 

en, maar in mindere mate, van de beleggingscategorie 

zakelijke waarden (aandelen). Het totale portefeuillerendement 

bedraagt in 2014 circa 20,1% (inclusief rente en valutaoverlay). 

De samenstelling van de beleggingen was in 2014 als volgt: 

het gewicht van de vastrentende waarden (obligaties) bedroeg 

56,5%, zakelijke waarden (aandelen) 38,5% en grondstoffen 

5,0%. In de grafiek staat het beleggingsrendement over de 

afgelopen vijf jaren.

Voorziening pensioenverplichtingen
Als gevolg van de gedaalde rente werden niet alleen de 

beleggingen meer waard, maar ook de (toekomstige) 

verplichtingen stegen hierdoor in waarde. De totale voorziening 

pensioenverplichtingen steeg namelijk van € 461,6 miljoen 

naar € 553,9 miljoen.

Dekkingsgraad
De verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds 

en de (toekomstige) verplichtingen noemen we de 

dekkingsgraad. Het afgelopen jaar is de dekkingsgraad met 

0,6% gestegen van 104,2% per eind 2013 naar 104,8% per 

eind 2014. In onderstaande grafiek staat de dekkingsgraad 

over de afgelopen vijf jaren.

Visitatiecommissie
Ook wordt het functioneren van het bestuur door de 

onafhankelijke deskundigen van een visitatiecommissie 

beoordeeld. Vanaf boekjaar 2014 is het pensioenfonds 

verplicht een jaarlijkse visitatie uit te laten voeren. Het 

bestuur heeft daarom besloten om dit jaarlijks gelijktijdig 

met de jaarverslaglegging uit te laten voeren. De visitatie is 

uitgevoerd door het visitatiebureau “VCHolland”.

Bevindingen intern toezicht
De bevindingen van het verantwoordingsorgaan en de 

visitatiecommissie zijn besproken met het bestuur en 

vastgelegd in het jaarverslag. De bevindingen zijn overwegend 

positief. In de rapportages is een aantal aanbevelingen 

gedaan aan het pensioenfonds, die – indien het bestuur 

daartoe besluit – in de loop van 2015 door het pensioenfonds 

worden geïmplementeerd.

2011 2012 2013 2014
90%

92%

94%

96%

98%

Dekkingsgraad

2010

100%

102%

104%

106%



S M U R F I T K A P P A N E D E R L A N D J A A R B E R I C H T > P. 4

> Toeslagbeleid

> Premiebeleid

> Pensioenuitvoeringskosten

Het pensioenfonds streeft er naar om de pensioenen 

aan de stijging van de lonen of prijzen aan te passen; het 

zogenaamde ambitieniveau. Voor actieve deelnemers 

betekent dat de loonstijging. Voor ouddeelnemers en 

gepensioneerden betekent dat de prijsstijging. Dit kan alleen 

als het pensioenfonds daar voldoende geld voor heeft. Het 

betreft een voorwaardelijke toeslagverlening en het is dus 

geen garantie! Het bestuur besluit jaarlijks welke verhoging 

van de pensioenen zij op dat moment verantwoord vindt. 

Op basis van de dekkingsgraad en het nieuwe Financiële 

Toetsingskader, kan het pensioenfonds de pensioenen helaas 

niet verhogen per 1 januari 2015. 

De bijdrage van de deelnemers en van de werkgever is 

afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. 

De bijdrage wordt berekend over de pensioengrondslag in 

de basispensioenregeling, dat wil zeggen het salaris tot een 

maximum van € 54.200 verminderd met de franchise van 

€16.200 (cijfers 2014).

Wanneer de dekkingsgraad hoger is dan de minimaal vereiste 

dekkingsgraad van 104,2% maar lager dan de vereiste 

dekkingsgraad, zoals dat nu het geval is, bedraagt de bijdrage

van de werknemers 7,5% van de gemaximeerde pensioen

grondslag.

De bijdrage van de werkgever bedraagt dan 24,8% van de 

som van de gemaximeerde pensioengrondslagen. Deze 

bijdrage bevat een extra herstelpremie van 1,2% die vervalt

indien de dekkingsgraad boven de minimaal vereiste 

dekkingsgraad komt. Voor 2014 is afgesproken dat de 

werkgever de extra herstelpremie ook nog zal betalen.

De premies voor de aanvullende spaarregelingen Beleggings

pakket en Extra Beleggingspakket, zijn in 2014 volledig door 

de werkgever betaald.

De Pensioenfederatie heeft aanbevelingen opgesteld hoe 

pensioenfondsen hun uitvoeringskosten in beeld moeten 

brengen en daarover moeten rapporteren. Goed inzicht 

in alle kostencomponenten stelt een bestuur in staat om 

daarover helder te communiceren en verantwoording af te 

leggen. Hierna wordt een uiteenzetting gegeven omtrent de 

gemaakte kosten in 2014.

Pensioenbeheer
De pensioenuitvoerings en administratiekosten voor 

2014 bedragen € 370 (2013: € 278) per deelnemer. Hierbij 

is het aantal deelnemers gelijk aan het aantal actieve 

deelnemers en pensioengerechtigden eind 2014. De stijging 

van de kosten pensioenbeheer per deelnemer wordt met 

name veroorzaakt door de stijging van de incidentele 

juridische kosten met betrekking tot het Pensioen protocol 

in 2014.

Vermogensbeheer
Kosten van het vermogensbeheer kunnen in twee 

categorieën worden onderscheiden. De eerste categorie (A) 

betreft de beheervergoeding van de vermogensbeheerder(s) 

en overige beheervergoedingen. Dit betreft een bedrag 

van € 1.720 duizend (2013: € 1.708 duizend). De tweede 

categorie (B) betreft kosten die rechtstreeks ten laste van het 

beleggingsrendement zijn gebracht. Deze kosten zijn dus 

niet inbegrepen in de kosten van de vermogensbeheerder(s) 

en zijn op basis van de richtlijnen van de Pensioenfederatie 

gelijk aan € 1.099 duizend (2013: € 170 duizend).

De totale kosten vermogensbeheer komen daarmee uit op 

circa € 2.819 duizend (2013: € 1.878 duizend). Als percentage 

van het gemiddeld belegd vermogen komt dit overeen met 

0,32% (2013: 0,37%) voor categorie (A); een daling van 

0,05%. Voor categorie (B) geldt 0,20% (2013: 0,04%) waarbij 

deze (eenmalige) stijging wordt veroorzaakt door de transitie 

van de beleggingen per 1 juli 2014 naar PGGM.
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> Pensioenbeleid
In december 2014 hebben de sociale partners een Principe 

Akkoord gesloten over de nieuwe pensioenregeling 

per 1 januari 2015, dat vervolgens is voorgelegd aan 

de achterbannen en in maart 2015 is er een definitief 

akkoord bereikt.

De belangrijkste punten uit het akkoord zijn:

•   De pensioenregeling wordt fiscaal maximaal, er is geen 

vrijwillige bijspaarmodule meer;

•   Een ouderdomspensioen vanaf de 67e verjaardag;

•   Een franchise (het deel van het inkomen waarover geen 

pensioen wordt opgebouwd) van € 12.642;

•   Een middelloonregeling vanaf de franchise tot aan 

€ 39.220;

•   Een opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen van 

1,875%;

•   Een opbouwpercentage voor het nabestaandenpensioen 

van 1,125% (wat gelijk is aan 60% van het opbouw

percentage voor het ouderdomspensioen);

•   Over inkomen boven € 39.220 tot een maximum van 

€ 100.000 zal pensioen worden opgebouwd via een 

beschikbare premieregeling; en

•   Voor pensioenopbouw bij een salaris boven de € 100.000 

kan worden deelgenomen aan een regeling voor 

“Netto Pensioen Sparen”.

In april 2015 ontving u een Nieuwsbrief waarin uitgebreid is 

ingegaan op de nieuwe pensioenregeling.

> Actualiteit

De agenda van het pensioenfonds wordt in 2015 met name 

bepaald door het pensioenoverleg dat sociale partners zullen 

hebben. Daarnaast zal het nieuwe Financiële Toetsings

kader geïmplementeerd moeten worden in 2015 én is er 

een aantal aangesloten ondernemingen in 2015 verkocht.

Pensioenoverleg 2015
In het – eerder genoemde – Principe Akkoord is onder meer 

afgesproken dat de betrokken partijen in 2015 opnieuw met 

elkaar in overleg treden over de invoering van een structureel 

toekomstbestendige pensioenregeling per 1 januari 2016, 

rekening houdend met het nieuwe Financiële Toetsingskader, 

de uitkomsten van de Nationale Pensioendialoog en nadere 

wensen van partijen. In dit overleg van partijen zullen ook 

de mogelijkheden worden besproken van een (eventuele) 

samenvoeging van de twee ondernemingspensioenfondsen 

die zijn verbonden aan Smurfit Kappa.

Nieuw Financieel Toetsingskader
Het nieuwe Financiële Toetsingskader omvat de 

financiële eisen waaraan pensioenfondsen moeten 

voldoen. Belangrijkste doel van de nieuwe regels is 

een robuust toekomstbestendig pensioenstelsel waarin 

het pensioenvermogen van de deelnemer stabiel wordt 

beheerd en een evenwichtige verdeling van lusten en 

lasten plaatsvindt tussen generaties. De invloed van het 

nieuwe Financiële Toetsingskader is voor het pensioenfonds 

aanzienlijk en zal bijvoorbeeld leiden tot een nieuw premie, 

toeslag en beleggingsbeleid.

De deelnemers van het pensioenfonds zullen regelmatig 

worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in 2015 

door middel van (bijvoorbeeld) Pensioencommuniqués of 

Nieuwsbrieven.

Aangesloten ondernemingen
In 2015 zijn de ondernemingen “Smurfit Kappa GSF 

Verpakkingen”, “Smurfit Kappa Solid Board B.V.” en “Smurfit 

Kappa Trimbach B.V.” verkocht door de Smurfit Kappa 

Group, waarbij is afgesproken dat deze ondernemingen  in 

ieder geval  in 2015 aangesloten ondernemingen blijven.
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Om de teksten prettig leesbaar te houden, is een aantal zaken vereenvoudigd. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan 

deze publicatie.

>  Waar moet ik zijn?
Als u vragen heeft naar aanleiding van dit Jaarbericht of de overige informatie over uw Smurfit Kappa Nederland 

Pensioen, dan kunt u contact opnemen met Marco Kiewiet. Zijn telefoonnummer is 06  512 61 647. U kunt ook een 

email sturen naar marco.kiewiet@smurfitkappa.com. Indien u in het bezit wilt komen van het volledige jaarverslag, 

dan kunt u dat opvragen. U kunt het ook vinden op onze website www.smurfitkappapensioen.nl. 


