
 
 
Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds verhoogt pensioenleeftijd naar 68 jaar.  

Wat betekent dit voor u?  

 

U bouwt pensioen op bij het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds. De pensioenregeling van het 

pensioenfonds is per 1 januari 2018 gewijzigd. De belangrijkste aanpassing is de pensioenleeftijd. 

Deze gaat omhoog naar 68 jaar.  

 

Waarom verandert de pensioenleeftijd? 

We leven in Nederland gemiddeld steeds langer. Dat betekent dat de pensioenen ook langer 

uitgekeerd worden. Dat is erg duur. De overheid verhoogt daarom de leeftijd waarop mensen voor 

het eerst AOW-pensioen ontvangen. De leeftijd waarop u AOW krijgt, stijgt de komende jaren, tot 67 

jaar in 2021. Daarna wordt die stijging afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting. Die 

levensverwachting stijgt sneller dan voorzien. Daarover hebt u misschien al iets gezien in de media. 

Wat voor het AOW-pensioen geldt, geldt ook voor pensioenfondsen. De overheid heeft de 

belastingregels voor pensioenfondsen aangepast. 

  

Per 1 januari 2018 moeten pensioenfondsen zorgen dat hun pensioenregeling voldoet aan deze 

nieuwe belastingregels. Dat kan op verschillende manieren; bijvoorbeeld door het verlagen van het 

opbouwpercentage, of het verhogen van de pensioenleeftijd. Bij een pensioenleeftijd van 68 jaar 

hoort het huidige opbouwpercentage van 1,875%. Uw pensioenfonds heeft hier voor gekozen zodat 

het opbouwpercentage niet verlaagd hoeft te worden. 

 

Wat betekent dat voor het pensioen dat u nog gaat opbouwen? 

De stijging van de pensioenleeftijd betekent dat u in de toekomst een jaar langer pensioen opbouwt. 

De jaarlijkse opbouw wijzigt daarbij niet. Hierdoor zal de uitkering vanaf pensioenleeftijd 68 hoger 

zijn dan bij pensioenleeftijd 67. De wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen heeft 

overigens geen nadelige invloed op de hoogte van het partnerpensioen. Dat is pensioen voor uw 

partner als u komt te overlijden. 

 

Wat betekent dat voor het pensioen dat u al hebt opgebouwd?  

Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, heeft nu een pensioenleeftijd van 67 jaar. Het bestuur van 

het pensioenfonds zal binnenkort besluiten of dit pensioen wordt omgerekend naar de nieuwe 

pensioenleeftijd van 68 jaar. In dat geval gaat het pensioen omhoog dat u ziet op uw 

pensioenoverzicht. De omrekening kost u geen geld en levert u geen geld op. De wijziging van de 

pensioenleeftijd heeft dus geen gevolgen voor de waarde van het pensioen dat u al hebt 

opgebouwd. 

 

  



 
 
Wat betekent dat voor de ingangsdatum van uw pensioen? 

U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. U hoeft niet te wachten tot u 68 jaar bent. Wat kunt u 

doen? 

  

 U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Uw pensioen wordt dan lager. U bouwt 

immers minder lang pensioen op en uw pensioen moet naar verwachting langer worden 

uitgekeerd; 

 U kunt ervoor kiezen om de hoogte van uw pensioen te laten variëren, bijvoorbeeld de eerste 

jaren meer en daarna minder. Zo kunt u eventueel de periode totdat u AOW ontvangt 

(gedeeltelijk) overbruggen. 

 

Let op: aan deze keuzemogelijkheden zijn voorwaarden verbonden. Uw pensioenregeling biedt nog 

meer keuzemogelijkheden. Zorg dat u goed geïnformeerd bent voordat u een keuze maakt en 

overleg tijdig met uw werkgever. 

 

Waar vindt u meer informatie? 

 U kunt met vragen over uw pensioen altijd terecht bij uw collega’s van HR. Als dat nodig is, 

kunnen zij eventueel voor u schakelen met de helpdesk van het pensioenfonds.  

 Natuurlijk staat het u vrij om zelf contact op te nemen met de helpdesk via 088-116 3015 of via 

pf-smurfitkappa@azl.eu.  

 U vindt veel informatie op de website van het pensioenfonds: www.smurfitkappapensioen.nl; 

 U kunt voor een overzicht ook inloggen op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van onze 

website www.smurfitkappapensioen.nl (klik rechtsboven op de pagina op ‘inloggen’) of op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl. Voor het inloggen maakt u in beide gevallen gebruik van uw 

DigiD.  

 In het Uniform Pensioenoverzicht dat u ontvangt in 2019 (met de stand per 31 december 2018) 

ziet u wat de wijzigingen betekenen voor uw pensioen.  
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