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> Ontwikkelingen in 2015

In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording 
af voor het in 2015 gevoerde beleid. Hierbij worden eerst de ontwikkelingen in 2015 besproken. Daarna worden de 
wijzigingen in het bestuur toegelicht, alsmede het intern toezicht dat wordt ingevuld door het verantwoordingsorgaan 
en de visitatiecommissie. Vervolgens worden de kerngegevens – vermogen, voorziening pensioenverplichtingen 
en dekkingsgraad – vermeld. Verder wordt aandacht besteed aan de onderwerpen: herstelplan, toeslagbeleid, 
premiebeleid, pensioenuitvoeringskosten, pensioenbeleid en tot slot de actualiteit.

De belangrijkste ontwikkelingen bij het pensioenfonds in  

2015 hadden betrekking op de financiële positie en 

ontwikkeling daarvan, en op het pensioenoverleg tussen de 

sociale partners.

Financiële positie en ontwikkeling
De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 

2015 gedaald van 104,8% naar 97,2%; een daling van 7,6 

procentpunten. De dekkingsgraad geeft de verhouding van 

het pensioenvermogen ten opzichte van de voorziening 

pensioenverplichtingen weer. De dekkingsgraad is met 

name gedaald door het negatieve rendement op het 

belegd vermogen én door de stijging van de voorziening 

pensioenverplichtingen door de gedaalde rente.

Naast de actuele dekkingsgraad moet het pensioenfonds 

aan De Nederlandsche Bank ook de beleidsdekkingsgraad 

publiceren. Dit betreft het gemiddelde van de actuele 

dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De 

beleidsdekkingsgraad per ultimo 2015 bedraagt 100,6%.

Pensioenoverleg tussen sociale partners
In maart 2015 hebben de sociale partners – de werkgever 

en de vakverenigingen – een akkoord gesloten dat in 

principe gold voor het jaar 2015. In het “Pensioenoverleg 

2015” zijn sociale partners opnieuw met elkaar om tafel 

gegaan om te spreken over de arbeidsvoorwaarde pensioen 

binnen Smurfit Kappa. Het was de bedoeling te komen 

tot de invoering van een structureel toekomstbestendige 

pensioenregeling per 1 januari 2016, rekening houdend 

met het Financieel Toetsingskader, de uitkomsten van de 

Nationale Pensioendialoog en nadere wensen van partijen. 

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn:

• Pensioenregeling per 1 januari 2016; en

• Premiebeleid per 1 januari 2016.

Eind 2015 is de werkgever echter een onderzoek 

gestart naar de mogelijkheden voor de uitvoering van de 

arbeidsvoorwaarde pensioen in de toekomst. Aangezien dit 

mogelijk wijzigingen met zich mee gaat brengen, is besloten 

om voor 2016 de inhoud van de pensioenregeling en het 

premiebeleid vooralsnog ongewijzigd te laten.
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In 2015 heeft het bestuur besloten om van acht naar zes 

bestuursleden over te gaan, waarbij de volgende mutaties 

hebben plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur:

•  De heer Frits Beurskens is op 17 december 2015 

afgetreden als bestuurslid.

•  In verband met de verkoop van een aantal ondernemingen 

waaronder Smurfit Kappa Solid Board B.V. zijn de 

heren Harm Siebring en Richard Houben afgetreden op 

23 april 2015.

•  Begin 2016 is de heer Peter Fleurkens toegetreden als 

aspirant bestuurslid namens de werknemers vanuit 

Smurfit Kappa Paper Services B.V. Op 2 juni 2016 is door 

De Nederlandsche Bank kenbaar gemaakt dat de heer 

Peter Fleurkens geschikt wordt geacht als bestuurder van 

het pensioenfonds.

Op 31 december 2015 bestond het bestuur derhalve uit de 

volgende leden:

Functie Naam Namens Aftredend (ultimo)
Voorzitter Steven Stoffer werkgever 2016

Algemeen lid Peter van Dijk werkgever 2016

Algemeen lid Ed Vervoort werkgever 2016

Secretaris Ton van Gestel pensioengerechtigden 2016

Algemeen lid Marc van den Heuvel werknemer 2016

Algemeen lid Vacature werknemer 2016

> Intern toezicht

> Bestuur

Het interne toezicht wordt uitgevoerd door het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie.

Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit leden namens de werkgever, de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden. 

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.

Visitatiecommissie
Ook wordt het functioneren van het bestuur door de on

afhankelijke externe deskundigen van een visitatie commissie 

beoordeeld. Het pensioenfonds is verplicht om een jaarlijkse 

visitatie uit te laten voeren. Het bestuur heeft besloten om  

dit jaarlijks gelijktijdig met de jaarverslaglegging te laten  

doen. 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 2016 door het pensioenfonds 

worden geïmplementeerd.

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 2015 de volgende samenstelling:
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> Kerngegevens
Vermogen
Het belegd vermogen van het pensioenfonds is in het verslag

jaar gedaald met € 15,3 miljoen van € 581,4 miljoen naar € 566, 

1 miljoen. Het belegd vermogen is met name afgenomen door de 

negatieve afrekening van de valuta afdekking en de negatieve 

ongerealiseerde koersresultaten van de beleggingscategorie 

grondstoffen. Het totale porte feuille rendement bedraagt in 

2015 circa 2,9% negatief (inclusief rente en valutaoverlay). 

De samenstelling van de beleggingen was in 2015 als volgt: 

het gewicht van de vastrentende waarden (obligaties) bedroeg 

55,0%, zakelijke waarden (aandelen) 40,0% en grondstoffen 

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

afgelopen vijf jaren, waarbij het vijfjarig gemiddelde rendement 

gelijk is aan 6,8%.

Voorziening pensioenverplichtingen
Als gevolg van de gedaalde rente stegen de (toekomstige) 

verplichtingen in waarde. De totale voorziening pensioen

verplichtingen steeg namelijk van € 553,9 miljoen naar  

€ 585,6 miljoen.

Dekkingsgraad
Het afgelopen jaar is de actuele dekkingsgraad gedaald 

van 104,8% per eind 2014 naar 97,2% per eind 2015. 

In onderstaande grafiek staat de dekkingsgraad over de 

afgelopen vijf jaren.
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> Toeslagbeleid

> Premiebeleid

Het pensioenfonds streeft er naar om de pensioenen aan 

de stijging van de prijzen aan te passen; het zogenaamde 

ambitieniveau. Voor actieve deelnemers, 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 beleidsdekkingsgraad 

kan het pensioenfonds de pensioenen helaas niet verhogen 

per 1 januari 2016. 

Op verzoek van de sociale partners heeft het bestuur gebruik 

gemaakt van een overgangsregeling en het premiebeleid 

voor 2015 gelijk gelaten aan het beleid in 2014. De bijdrage 

van de deelnemers en van de werkgever is afhankelijk van 

de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. De bijdrage 

wordt berekend over de premiegrondslag, dat wil zeggen het 

salaris tot een maximum van € 54.200 verminderd met de 

franchise van €16.200.

Wanneer de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de minimaal 

vereiste dekkingsgraad van 103,9% maar lager dan de 

vereiste dekkingsgraad, zoals dat in 2015 het geval was, 

bedraagt de bijdrage van de werknemers 7,5% van de 

gemaximeerde pensioengrondslag.

De bijdrage van de werkgever bedraagt dan 23,6% van de 

som van de gemaximeerde pensioengrondslagen. Daarnaast 

worden de premies voor de beschikbare premie regelingen in 

2015 volledig door de werkgever betaald.

> Herstelplan
Een pensioenfonds moet een herstelplan indienen bij De 

Nederlandsche Bank wanneer de beleidsdekkingsgraad 

onder de vereiste dekkingsgraad op basis van het strategisch 

beleggingsbeleid ligt. Aangezien de beleidsdekkingsgraad 

per ultimo 2014 lager was dan de (minimaal) vereiste 

dekkingsgraad heeft het pensioenfonds in juni 2015 een 

herstelplan ingediend. De voornaamste uitkomsten uit het 

herstelplan zijn als volgt:

•  De beleidsdekkingsgraad is naar verwachting per eind  

2016 hoger dan de minimale vereiste dekkingsgraad van 

104,2%;

•  De beleidsdekkingsgraad is naar verwachting per eind 

2017 hoger dan de dekkingsgraad van 110,0%, die als 

ondergrens fungeert bij het toeslagbeleid;

•  De beleidsdekkingsgraad is naar verwachting per eind 

2020 hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 119,4%;

•  Er is geen korting van pensioenen van toepassing; en

•  Het herstel van de financiële positie wordt met name 

veroorzaakt door het verwachte rendement op de 

beleggingen.

De beleidsdekkingsgraad per ultimo 2015 was nog steeds 

lager dan de (minimaal) vereiste dekkingsgraad, zodat 

het pensioenfonds in 2016 een aangepast herstelplan 

heeft ingediend. Het pensioenfonds verwacht binnen de 

gestelde termijn hersteld te zijn, zodat er dan geen korting 

van pensioenen van toepassing zou zijn. Het herstel van 

de financiële positie wordt met name veroorzaakt door het 

verwachte rendement op de beleggingen. Op 18 mei 2016 

heeft het pensioenfonds een brief van De Nederlandsche 

Bank ontvangen waarin wordt aangegeven dat het 

herstelplan is goedgekeurd.
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> Pensioenbeleid
De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn 

per 1 januari 2015:

• Een pensioenleeftijd van 67 jaar;

•  Een minimale franchise (het deel van het inkomen waar

over geen pensioen wordt opgebouwd) van € 12.642;

•  Een middelloonregeling vanaf de minimale 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.

> Pensioenuitvoeringskosten
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 2015.

Pensioenbeheer
De pensioenuitvoerings en administratiekosten voor 

2015 bedragen € 407 (2014: € 370) per deelnemer. 

Hierbij is het aantal deelnemers gelijk aan het aantal 

actieve deelnemers en pensioengerechtigden eind 2015. 

Dit is conform het voorschrift van de Pensioenfederatie. 

Ook wordt wel de methode ‘normdeelnemer’ gehanteerd, 

waarbij elk type deelnemer een weging krijgt in het totale 

aantal deelnemers. Een pensioengerechtigde en gewezen 

deelnemer kosten namelijk minder dan een actieve 

deelnemer. De kosten voor pensioenbeheer bedragen dan 

€ 297 (2014: € 269) per ‘normdeelnemer’. De stijging van 

de kosten pensioenbeheer per deelnemer wordt met name  

 

veroorzaakt door de eenmalige implementatiekosten van 

het nieuwe pensioenreglement in 2015.

Vermogensbeheer
Kosten van het vermogensbeheer kunnen in twee cate

gorieën worden onderscheiden. De eerste categorie (A) 

betreft de beheervergoeding van de vermogensbeheerder(s) 

en overige beheervergoedingen. Dit betreft een bedrag van 

€ 1.843 duizend (2014: € 1.720 duizend). De tweede catego

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

beleggingsrendement zijn gebracht. Deze kosten zijn dus 

niet inbegrepen in de kosten van de vermogens beheerder(s) 

en zijn op basis van de richtlijnen van de Pensioen federatie 

gelijk aan € 544 duizend (2014: € 1.099 duizend).

De totale kosten vermogensbeheer komen daarmee uit op 

circa € 2.387 duizend (2014: € 2.819 duizend). Als 

percentage van het gemiddeld belegd vermogen komt dit 

overeen met 0,31% (2014: 0,32%) voor categorie (A); een 

daling van 0,01%. Voor categorie (B) geldt 0,07% (2014: 

0,20%) een daling van 0,13%.
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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.

> Actualiteit
De agenda van het pensioenfonds wordt in 2016 met name 

bepaald door het onderzoek dat de werkgever is gestart 

naar de toekomstige invulling van de arbeidsvoorwaarde 

pensioen.

Toekomst pensioenfonds
Het aantal pensioenfondsen in Nederland neemt nog steeds 

af. De toegenomen werkdruk en eisen ten aanzien van 

geschiktheid van bestuurders maken het steeds moeilijker 

om zelfstandig en tegen redelijke uitvoeringskosten te 

functioneren. Al jaren wordt gezocht naar mogelijkheden tot 

samenwerking tussen pensioenfondsen. Aan het einde van 

2015 is daarom het Algemeen Pensioenfonds geïntroduceerd. 

Er is veel belangstelling voor deze uitvoeringsvorm aan de 

dag gelegd. Behoud van eigen identiteit binnen een groter 

samenwerkingsverband is een belangrijk aspect.

Gezien het onderzoek dat de werkgever doet naar de 

mogelijkheden voor de toekomstige uitvoering van de 

pensioenregeling, doet ook het pensioenfonds – vanuit 

de eigen verantwoordelijkheid – onderzoek naar de 

verschillende mogelijkheden én wat deze kunnen betekenen 

voor de verschillende groepen belanghebbenden. Het 

pensioenfonds zal zich hierbij ook baseren op de uitkomsten 

van het “Pensioenoverleg 2015” dat de sociale partners in 

2016 zullen hebben met betrekking tot de uitvoering van 

de arbeidsvoorwaarde pensioen. Daarbij dient opgemerkt 

te worden dat het overleg tussen de sociale partners 

met name betrekking heeft op de toekomstige uitvoering 

van de arbeidsvoorwaarde pensioen, waarbij het bestuur 

van het pensioenfonds zich met name richt op een 

zorgvuldige omgang met de in het verleden opgebouwde 

pensioenaanspraken en rechten.

Het bestuur heeft inmiddels uitgebreid onderzoek verricht 

naar (met name) de volgende mogelijkheden voor de 

pensioenuitvoering: introductie van een CDCregeling, 

overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds en aansluiting 

bij een Algemeen Pensioenfonds. De uitkomsten van het 

onderzoek zal het bestuur bespreken met de sociale partners.

>  Waar moet ik zijn?
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze toelichting 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 

e-mail 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.  


