
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum: 23 maart  2018 Klantnummer: 241-00xxxx0-01 

 
OVERGANG EXCEDENT PENSIOENREGELING NAAR ABN AMRO PENSIOEN 
 
Beste <naam>, 
 
Van 1 januari 2015 tot 1 september 2017 bouwde u pensioen op bij Pensura. Vanaf 1 september 2017 
bouwt u pensioen op bij ABN AMRO Pensioen. Daarover hebt u inmiddels van uw werkgever informatie 
ontvangen.  
 
Wat gebeurt er met uw pensioen bij Pensura? 
Uw werkgever heeft aan Pensura gevraagd om uw opgebouwde pensioenkapitaal over te dragen aan ABN 
AMRO Pensioen. Dat heet een collectieve waardeoverdracht. Het bestuur van Pensura heeft besloten aan 
de overdracht mee te werken. U kunt bezwaar maken tegen deze collectieve waardeoverdracht. Dan blijft 
het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd achter bij Pensura. 
 
Overwegingen 
Wij geven u graag een overzicht van de overwegingen die we bij het besluit tot collectieve 
waardeoverdracht hebben meegenomen. Deze overwegingen kunnen van belang zijn voor uw keuze om al 
dan niet bezwaar te maken tegen de overdracht van uw pensioenkapitaal.   
 Overzicht: het pensioenkapitaal dat u tijdens uw dienstverband bij Sealed Air B.V. hebt opgebouwd staat 

op één plek; 
 Keuzemogelijkheden blijven behouden: U krijgt meer mogelijkheden om uw pensioen te laten aansluiten 

op uw persoonlijke situatie. Zo kunt u na overdracht kiezen om uw pensioen uit te stellen, in deeltijd 
met pensioen te gaan of om het pensioenkapitaal dat u al hebt opgebouwd anders te beleggen dan uw 
toekomstige opbouw. Die mogelijkheden hebt u bij Pensura niet. 

 Shoprecht blijft bestaan: Als u met pensioen gaat, dan moet u met uw bij Pensura opgebouwde kapitaal 
een pensioenuitkering aankopen bij een verzekeraar of bank naar keuze. Dit wordt ook wel ‘shoprecht’ 
genoemd. U kunt bij meerdere partijen offertes opvragen om een zo gunstig mogelijk pensioen aan te 
kopen. De pensioenregeling van ABN AMRO Pensioen kent dit shoprecht ook; 
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 Gemakkelijker pensioen aankopen: U kunt met een klein pensioenkapitaal moeilijker pensioen aankopen 
bij een bank of een verzekeraar. Bij overdracht van uw pensioenkapitaal naar ABN AMRO Pensioen 
worden uw pensioenkapitalen samengevoegd. Dat kan het makkelijker maken om op uw 
pensioendatum een pensioen aan te kopen. Ook wordt het risico op afkoop van pensioen kleiner. Dit 
geldt vooral als u bij Pensura een klein pensioenkapitaal hebt opgebouwd; 

 Uw life cycle wijzigt: Wij informeerden u onlangs dat de life cycle waarin u belegt, is gewijzigd. De life 
cycle waarin uw pensioenkapitaal na de overdracht wordt overgebracht, wijkt af van de life cycle van die 
Pensura nu biedt. Na overdracht loopt u minder beleggingsrisico over uw kapitaal. De kans op lage of 
zelfs negatieve rendementen is daardoor kleiner dan bij Pensura. Aan de andere kant is de kans op 
hogere rendementen ook kleiner. De verschillen tussen de life cycles zijn overigens niet groot. In bijlage 
1 hebben wij de life cycles van Pensura en van ABN AMRO Pensioen opgenomen;   

 De overdracht kost u niets: ABN AMRO Pensioen brengt geen transactiekosten in rekening voor de 
samenvoeging van uw pensioenkapitalen. 

 
Doen of niet doen? 
Wij kunnen u niet vertellen wat voor u de juiste keuze is. U kunt de zelf pensioenregelingen van Pensura en 
ABN AMRO Pensioen vergelijken door gebruik te maken van de pensioenvergelijker. Die vindt u op de 
documentenpagina van de website van Pensura. Met die vergelijking kunt u afwegen wat voor u het 
belangrijkste is. 
 
Geen bezwaar? Dan hoeft u niets te doen 
Als u geen bezwaar hebt tegen de collectieve waardeoverdracht, dan hoeft u niets te doen.  
 
Bezwaar? Retourneer het formulier vóór 4 mei! 
In bijlage 2 bij deze brief vindt u een formulier. Als u bezwaar wilt maken tegen de collectieve 
waardeoverdracht, ontvangen wij het ingevulde formulier graag vóór 4 mei retour. De adresgegevens vindt u  
op het formulier. Uw keuze is éénmalig. Als u bezwaar maakt is het daarna niet meer mogelijk uw pensioen 
over te dragen van Pensura naar ABN AMRO Pensioen. Verandert u van baan, dan is waardeoverdracht wél 
weer mogelijk, namelijk naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.  
 
Hoe gaat het verder?  
De afwikkeling van deze collectieve waardeoverdracht duurt een aantal maanden. De waardeoverdracht kan 
alleen doorgaan als De Nederlandsche Bank die goedkeurt. Het goedkeuringstraject is onlangs gestart. Het 
is gebruikelijk om de bezwaaraanvraag bij waardeoverdrachten van een groep (oud-)werknemers parallel 
daaraan te laten verlopen.  
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Actueel e-mailadres 
Meer informatie over uw  pensioen bij Pensura vindt u op onze website, www.pensioenfondspensura.nl. Zo 
lang  uw pensioen bij Pensura in beheer is, kunt u ook met DigiD inloggen op de website. Achter de inlog 
vindt u uw persoonlijke pensioeninformatie. Vergeet niet uw e-mailadres te controleren. Alleen als wij een 
actueel e-mailadres van u hebben, kunnen we u snel informeren als er nieuws is over uw pensioen. 
 
Hebt u vragen? 
U kunt ons bellen op 088 - 116 3010. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar 
pf-pensura@azl.eu. Als u uw klantnummer bij de hand houdt of opneemt in uw e-mail, kunnen wij u 
sneller van dienst zijn. U vindt het klantnummer op de voorkant van deze brief. Wij helpen u graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Alexandra Weyts 
namens Stichting Pensioenfonds Pensura 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  

Life cycles Pensura en ABN AMRO Pensioen 

Bezwaarformulier 
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BIJLAGE 1: LIFE CYCLES PENSURA EN ABN AMRO PENSIOEN 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de kosten en de samenstelling van de life cycle van Pensura en de life 
cycle van ABN AMRO Pensioen. 
 
Kosten 
Een deel van de kosten wordt automatisch verrekend in de koers van het beleggingsfonds. Dat zijn de 
fondskosten. Daarnaast brengt de beheerder van uw kapitaal beheerkosten in rekening. Die worden direct in 
mindering gebracht op uw pensioenkapitaal. De kosten bij Pensura en ABN AMRO Pensioenen zien er als 
volgt uit: 
 
 Pensura ABN AMRO Pensioenen 
Totale fondskosten 0,14% 0,15% 
Beheerkosten 0,15% 0,15% 
Totaal 0,29% 0,30% 
 
Samenstelling  
De samenstelling van de life cycle bij Pensura is als volgt: 
ISIN Fondsnaam 

NL0011225305 Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund  

NL0010948220 Northern Trust Eu Eq Idx UCITS FGR A EUR 

LU1162503145 Amundi Fds Index Eq Emerging Mkts A3E-D 

NL0010948246 Northern Trust DeRlEs Idx UCITSFGR A EUR 

LU0916238545 BlackRock Euro Aggregate Bond Idx N7 EUR 

IE00B1FZS913 iShares Euro Government Bond 15-30yr 
 
Bij ABN AMRO Pensioenen is de life cycle als volgt samengesteld: 
ISIN Fondsnaam 

LU0852472983 iShares World Equity index fund 

NL0010948220 Northern Trust Europe Equity Index UCITS FGR Fund 

LU1162503145 Amundi Index Equity Emerging Markets Fund 

NL0010948246 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund 

IE00B7M53N55 Barclays Roll Yield Commodities Fund 

LU0916237901 iShares EM Gov Bond Index Fund 

LU0916238545 iShares Euro Aggregate Bond Index Fund 

IE00B1FZS913 iShares II EUR Gov Bond 15-30 
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BIJLAGE 2: BEZWAARFORMULIER  
 
Als u bezwaar maakt tegen de collectieve waardeoverdracht van uw pensioenkapitaal van Pensura naar  
ABN AMRO Pensioen, ontvangen wij dit formulier graag vóór 4 mei retour op onderstaand adres: 
 
Pensioenfonds Pensura 
Postbus 4471 
6401 CZ Heerlen 
 
Wij kunnen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen. 
 
Ik maak bezwaar tegen de collectieve waardeoverdracht van mijn bij Pensura opgebouwde pensioenkapitaal 
naar ABN AMRO Pensioen. Ik ben me ervan bewust dat dit een éénmalige keuze is. Ik kan er op een later 
moment niet voor kiezen mijn opgebouwde pensioenkapitaal alsnog over te dragen van Pensura naar  
ABN AMRO Pensioen.  
 
Algemene gegevens  
  
Voorletters, Achternaam <naam> 
  
Burgerservicenummer <BSN> 
  
Klantnummer <klantnummer> 
  
E-mailadres* 
* Naar dit e-mailadres wordt de 

bevestiging van ontvangst gestuurd. 

 

  
Ondertekening  
  
Datum (dd/mm/jjjj)  
  
Ondertekening verzekerde  
  
 
 
 
 
 


