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Uw pensioenregeling wijzigt in 2015
De sociale partners hebben besloten de 
 pensioenregeling van Pensura per 1 januari 2015 
aan te passen, onder invloed van wetswijzigin-
gen. Bent u in dienst bij Sealed Air? Dan ontving 
u al informatie van uw werkgever. In februari 
wordt het aangepaste reglement ook op onze 
website www.pensioenfondspensura.nl 
 geplaatst. We  zetten de wijzigingen voor u op 
een rij. 

Pensioenleeftijd naar 67 jaar
De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Dat 
 betekent dat u twee jaar langer pensioen opbouwt. 
De  periode dat u pensioen ontvangt, begint twee jaar 
 later. Uw eerder opgebouwde pensioenaanspraken 
 worden omgerekend naar een pensioenleeftijd van 67 jaar. 
Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u dit jaar 
van  Pensura ontvangt, ziet u wat dat voor u betekent. 
Het  pensioenreglement blijft de mogelijkheid  bieden om 
 eerder met pensioen te gaan. Die keuze is aan u.

Met deze verhoging naar 67 jaar kunnen we de 
start datum van uw pensioen eenvoudig laten 
aansluiten bij uw  overige  oudedagsvoorzieningen. 
Het pensioen dat u bij Bpf Schoonmaak opbouwt, 
gaat ook in op 67 jaar en de AOW-leeftijd schuift 
steeds verder naar de leeftijd van 67. 

Premiepercentage blijft gelijk
Voor 2015 gelden dezelfde  premiepercentages 
als voor 2014. Op specifieke momenten in 
uw  carrière, bijvoorbeeld als u uit dienst of 
met pensioen gaat, berekent Pensura of uw 
 pensioenopbouw binnen de fiscale grenzen valt. 

Als dat niet zo is, wordt uw opbouw op dat moment naar 
 beneden bijgesteld. Gezien de huidige economie lijkt deze 
kans klein. 

Pensioenopbouw boven € 100.000,-
De wetgever schrijft voor dat u boven een salaris van 
€100.000,- geen pensioen meer mag opbouwen. U betaalt 
over dit salarisdeel geen premie meer, maar bouwt ook 
geen pensioen op. Bovendien daalt ook uw overlijdens-
risicodekking. Het is aan de werkgever om een oplossing 
te zoeken voor de werknemers die hiermee te maken 
krijgen.

Afschaffen vrijwillige bijspaarregeling
De fiscale grenzen voor vrijwillig bijsparen zijn de 
 afgelopen jaren naar beneden bijgesteld. In 2015 dalen ze 
nog verder. Daarom hebben de sociale partners besloten 
om de vrijwillige bijspaarregeling per 1 januari 2015 af te 
schaffen. Hierover hebben wij u in het derde kwartaal van 
2014 al geïnformeerd.

Wilt u iets betekenen voor Pensura? 
Er is plaats voor een deelnemer in het bestuur van het pensioenfonds en voor twee deelnemers in het verantwoor-
dingsorgaan. Bouwt u pensioen op bij Pensura? Dan kunt u zich kandidaat stellen voor één van deze functies. Stelt 
u zich kandidaat voor het bestuur, dan toetst De Nederlandsche Bank of u voldoende deskundig bent en over de 
juiste vaardigheden beschikt. Via cursussen kunt u die opdoen. DNB eist verder dat u voldoende tijd vrij kunt maken: 
gemiddeld een halve dag per week voor een bestuursfunctie en een halve dag per maand voor het verantwoordings-
orgaan.

Meer informatie of kandidaat stellen?
E-mail naar zoey.rondas@azl.eu. Bij Zoey Rondas kunt u ook het functieprofiel voor beide functies opvragen. O
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Financiële situatie 
redelijk stabiel
In 2014 is de financiële situatie van Pensioen-
fonds Pensura redelijk stabiel gebleven. 
Eind december 2014 was de dekkingsgraad 
110,2%. Dat is lager dan de 112,8% van 
december 2013. 

De oorzaak van de daling van de dekkingsgraad is 
de lagere rente waarmee pensioenfondsen moeten 
 rekenen. Ook het rendement dat op beleggingen 
gehaald wordt, speelt mee. 

Ondanks de lagere dekkingsgraad is de financiële 
 situatie van het fonds redelijk stabiel. Dat is voor-
namelijk te danken aan de herstelpremie die Sealed 
Air als werkgever bijdraagt. Deze bijdrage zorgt ervoor 
dat de dekkingsgraad boven het voor het fonds 
 minimaal vereiste niveau ligt. 

Pensioenen omhoog?
Begin februari 2015 besluit het bestuur of de 
 pensioenen verhoogd kunnen worden. Op dit 
 moment is de dekkingsgraad hoger dan de 104,2% 
die De Nederlandsche Bank eind 2014 minimaal eist 
en ook hoger dan de 110% waarboven het mogelijk is 
om pensioenen te verhogen. Helder is in elk geval dat 
de  pensioenen niet verlaagd hoeven te worden.
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Dekkingsgraad: verhouding tussen het kapitaal 

van Pensura en het kapitaal dat nodig is 
om op termijn alle opgebouwde 
pensioenen te kunnen uitbetalen.

Weetjes  
uit het 
jaarverslag 2013
Rendement
In 2013 haalde Pensura een rendement van 6,0% op de 
beleggingen. Dat is lager dan het rendement van 2012 
(12,3%). Dit komt door ontwikkelingen op de beleggings-
beurzen en in de rentestand. Eind 2013 bedroeg het 
belegd vermogen van Pensura € 119,4 miljoen.

Ontwikkeling dekkingsgraad 
De dekkingsgraad steeg. Startten we met een dekkings-
graad van 101,1% op 1 januari, op 31 december 2013 was 
deze 112,8%.

Pensioenen verhoogd in 2013
Door de verbeterde financiële situatie, kon Pensura per 
1  januari 2013 de pensioenen voor pensioengerechtigden 
en slapers verhogen met 0,3%. 

Meer gepensioneerden
In 2013 kregen 88 mensen pensioen van Pensura, tegen 
83 in 2012. Het aantal werknemers dat in 2013 pensioen 
opbouwde bij ons fonds, daalde van 572 in 2012 naar 539 
in 2013.

Het hele jaarverslag lezen?
Dat kan. U vindt het op www.pensioenfondspensura.nl 
als u kiest voor ‘Over het fonds’ en vervolgens voor 
‘De  jaarverslagen’.

Pensura gaat 
 digitaal
Nieuwsbrief blijven ontvangen? Geef ons uw 
 e-mailadres door!

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief van 
 pensioenfonds Pensura. De volgende editie  verschijnt 
alleen nog in een digitale vorm.  
Ga naar www.pensioenfondspensura.nl en geef ons 
uw e-mailadres door! Voor medewerkers van Sealed 
Air geldt dat de werkgever het pensioenfonds van 
zakelijke e-mailadressen zal voorzien. Wenst u de 
nieuwsbrief op een ander e-mailadres te  ontvangen, 
dan kunt u dat via het aanmeldformulier op de 
 website aan ons doorgeven. 



In gesprek met ... Mark Layton 

Feiten op een rij
ABN AMRO belegt uw pensioenpremie.
De kosten: 0,2% van de pensioenpremie.

Hoe hoog is uw kapitaal?
 – Log in op de website van ABN AMRO
 – Lees de overzichten van ABN AMRO die u elk 
kwartaal krijgt.

Hoeveel kunt u fiscaal voordelig bijsparen?
Bijvoorbeeld in een verzekeringsproduct?
Kijk op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/ 
lijfrentepremie. 

Wat krijgt u aan AOW en ander pensioen?
Check het op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  
Daar hebt u wel een DIGID voor nodig.

Mark vervolgt: ‘Om een goed beeld te krijgen van het 
inkomen na pensionering telt meer mee dan  alleen 
het pensioen van Pensura. Ook het pensioen van 
Bpf  Schoonmaak draagt bij, de AOW, en misschien 
 hebben deelnemers bij een andere werkgever nog 
 pensioen opgebouwd.’ 

Hij is zich bewust van de complexiteit van de pensioen-
regelingen. ‘Des te belangrijker om je erin te verdiepen. 
Doe dat op tijd. Kijk ernaar als je nog jong bent; dan is er 
nog tijd om bij te sturen.’

Risico’s bij de deelnemer
‘De werkgever en de deelnemers betalen voor de 
 Excedent-regeling pensioenpremie binnen de fiscale 
 grenzen. Hoe ouder de deelnemer, hoe hoger de premie. 
Het geld wordt door ABN AMRO belegd,’ legt Mark uit. 

‘Het risico ligt bij de deelnemer. Vallen de beleggings-
resultaten tegen, of is de rente heel laag als het  pensioen 
ingekocht wordt, dan krijgt de deelnemer een lager 
 pensioen. Met die rente wordt immers berekend hoe 
hoog het kapitaal naar verwachting nog wordt in de tijd dat 
het pensioen uitbetaald wordt. Met een lage rente is er 
een lager kapitaal en dus een lagere maanduitkering. Het 
kan natuurlijk ook positief uitvallen, dan wordt het kapitaal 
groter en de maanduitkering hoger.’

Beleggingen afhankelijk van leeftijd
‘Wel belegt ABN AMRO met minder risico als een 
 deelnemer ouder wordt. Zijn kapitaal is dan groter, 
 waardoor een eventueel verlies ook harder aantikt. 

B ovendien is er nog maar weinig tijd meer om een verlies 
weer met winst te  compenseren. Hiermee beschermen 
we de deelnemer wel.’

‘Spaar zelf bij’
‘Pensura bood een vrijwillige bijspaarregeling; wegens 
een wijziging in de fiscale regels is dat niet meer  mogelijk. 
Deelnemers kunnen misschien wel zelf gaan bijsparen. 
Wie nog fiscale ruimte heeft, hoeft over de inleg geen 
belasting te betalen. Ook deze ruimte wordt door de wet-
gever verder beperkt. Toch kan het lucratief zijn.’ 

‘Wordt uw pensioen hoog genoeg? Bekijk het op 
tijd!’ Die oproep doet Mark Layton, Global 
Treasury Manager, sinds 2012 bestuurder bij 
Pensura. ‘De premie, het beleggingsresultaat en 
de rente bepalen uw Excedent-pensioen. Maar u 
kunt zelf ook iets doen.’

‘Kijk eens serieus  
naar uw pensioen’
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Uw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen?
U vindt veel informatie op www.pensioenfondspensura.nl. U kunt ons ook bellen: 045 - 5763 490  
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen: pf-pensura@azl.eu. Wij helpen u graag.

Wat is mijn AOW-leeftijd? 
In 2012 is besloten dat de AOW-leeftijd in  stappen stijgt 
van 65 naar 67 jaar en daarna afhankelijk wordt van 
de levensverwachting. De wet regelt dat de regering 
vanaf 2019 jaarlijks moet vaststellen wat over vijf jaar 
de AOW-leeftijd is. Daarbij gaat de regering uit van de 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ´Wijzer 
in geldzaken´ heeft een tool die op basis van uw geboorte datum uw AOW-leeftijd berekent. Als de voor spellingen 
van de levensverwachting veranderen, dan zal de AOW-leeftijd sneller of minder snel stijgen. De tool houdt nog 
geen  rekening met de versnelling van de verhoging van 65 naar 67 jaar, omdat de wet die dit regelt nog niet is 
 vastgesteld. Meer informatie op www.wijzeringeldzaken.nl.

Moulay Yakoubi beantwoordt uw vragen over pensioen.

Wanneer wordt mijn 
pensioen u itbetaald in 
2015?
21 januari, 20 februari, 
20 maart, 21 april, 21 mei, 
19 juni, 21 juli, 21 augustus, 
21 september, 21 oktober, 
20 november, 21 december.
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Hoe krijg ik een totaaloverzicht van mijn  pensioen?
Het UPO biedt geen totaaloverzicht van uw  aanspraken. Het kan  bijvoorbeeld zijn 
dat u ook pensioenaanspraken heeft opgebouwd bij een andere werkgever. Boven-
dien krijgt u straks ook AOW van de overheid. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
krijgt u dat totaalplaatje wél. Log in met uw DigiD en bekijk wat u straks van wie 
krijgt en hoe hoog uw inkomen naar verwachting zal zijn na uw pensionering. Hier 
ziet u de nettobedragen. Die kunt u vergelijken met uw huidig inkomen.
 
Geen DigiD
Nog geen DigiD? Vraag dan een code aan via www.digid.nl. Het is gratis en 
 verplicht u tot niets.


