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 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE PENSIOENREGELING 

COLDENHOVE PAPIER B.V. 

 

 

Tussen de ondergetekenden: 

 

Coldenhove Papier B.V.     te Eerbeek; 

 

 

en 

 

 

FNV         te Utrecht; 

 

 

CNV Vakmensen      te Utrecht; 

 

 

 

zijn op 3 november 2014 en op 12 oktober 2017 ten aanzien van de pensioenregeling de volgende 

afspraken gemaakt: 

 

De pensioenregeling wordt naar aanleiding van de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2015 als volgt 

aangepast:  

1. De pensioenopbouw bedraagt voor het ouderdomspensioen 1,875% per dienstjaar. 

2. Het partnerpensioen wordt verzekerd op kapitaal-/spaarbasis en bedraagt 70% van het (te 

bereiken) ouderdomspensioen. 

3. De franchise blijft ongewijzigd en is voor 2014 gelijk aan € 16.978. De franchise wordt jaarlijks 

per 1 januari aangepast aan de stijging van de AOW. De franchise zal nooit lager zijn dan het 

fiscaal minimale niveau.  

4. Het tijdelijk partnerpensioen blijft ongewijzigd verzekerd. Voor zover niet in deze overeenkomst 

benoemd blijven de overige onderdelen van de pensioenovereenkomst zoals deze op 31 december 

2014 geldt ongewijzigd van toepassing.  

5. De vaste toeslagverlening van minimaal 1% per jaar voor actieve deelnemers vervalt per 31 

december 2014. De toeslagverlening voor actieven wordt voorwaardelijk en afhankelijk op basis 

van toekomstig te genereren overrente en het reeds gevormde toeslagendepot. 

6. De eigen bijdrage bedraagt voor niet-CAO-ers, in dienst op 31 december 2014 èn op 1 januari 

2015 10,68% van de pensioengrondslag met ingang van 1 januari 2015. Werknemers in dienst 

vanaf 1 januari 2015, die  worden aangenomen in de groep niet-CAO, betalen bij aanvang 

dienstverband een eigen bijdrage van 12,72% van de pensioengrondslag met ingang van 1 januari 

2015.  

7. De eigen bijdrage bedraagt voor de CAO-ers, in dienst op 31 december 2014 èn op 1 januari 2015  

12,72% van de pensioengrondslag vanaf 1 januari 2015. 

8. De werknemers in dienst op 31 december 2014 èn op 1 januari 2015 behouden het recht op de 

maandelijkse extra uitkering van € 23 bruto. Voor werknemers in dienst met ingang van 1 januari 

2015 vervalt deze uitkering.  

9. De werkgeversbijdrage bedraagt 25,95% van de pensioengrondslag onder aftrek van de 

werknemersbijdrage van de CAO werknemers en niet-CAO werknemers .  

10. De teveel betaalde premie in contractjaar 2014 wordt geoormerkt als pensioengeld en zal worden 

aangewend om de pensioenkosten in de komende contractduur van 5 jaar te financieren. Hiervan 

zal sprake zijn als de totale pensioenkosten, inclusief de € 23 extra uitkering, het pensioenbudget 

van 25,95% van de pensioengrondslag in enig jaar overschrijdt. Mochten de pensioenkosten 

desondanks gedurende de contractperiode van 5 jaar (1 januari 2015 tot 1 januari 2020) de 

25,95% overschrijden zijn de meerkosten gedurende de contractperiode  voor de werkgever.  
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11. De werkgever zal aan de pensioencommissie inzichtelijk maken hoeveel de teveel betaalde 

premie in contractjaar 2014 exact bedraagt en inzicht geven in de aanwending van dit bedrag. 

12. De uitvoeringsovereenkomst met AEGON wordt verlengd met ingang van 1 januari 2015 voor de 

duur van 5 jaar. 

13. Partijen spreken af om een gezamenlijke schriftelijke communicatie uiting naar de werknemers te 

doen. Ook vinden er op 1 december presentaties aan werknemers plaats die worden afgesloten 

met een ledenraadpleging. 

14. Partijen behouden zich het recht voor om de volgende onderwerpen in de toekomst te agenderen: 

 verschil in bijdrage tussen de groep cao-ers en niet cao-ers; 

 € 23 extra uitkering per maand; 

 Premieverdeling werkgever-werknemer. 

15. Op 12 oktober 2017 hebben partijen de volgende aanvullende afspraken gemaakt over de 

pensioenregeling van Coldenhove Papier: 

 De pensioenrichtleeftijd voor toekomstige pensioenopbouw zal met ingang van 1 januari 2018 

68 jaar bedragen; 

 De pensioenopbouw blijft op het niveau van 1,875% per jaar; 

 De verhoging van de pensioenrichtleeftijd leidt tot het einde van de contractsperiode tot 

premievrijval. Partijen zijn akkoord om deze premievrijval toe te voegen aan de buffer zoals 

beschreven onder punt 10; 

 Partijen spreken af dat zij 1 jaar voor het eind van de contractsperiode (1 januari 2020) 

ondersteund door deskundigen een gezamenlijke studie starten over het vervolg van de 

pensioenregeling bij Coldenhove; 

 In de loop van 2018 zal Coldenhove voor de pensioencommissie van de ondernemingsraad 

een aanvullende pensioencursus (laten) verzorgen. 

16. De duur van deze cao blijft ongewijzigd en loopt van 1 januari 2015 tot 1 januari 2020. 

17. Deze cao is van toepassing op een ieder die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 

in dienst is van Coldenhove Papier en voldoet aan de voorwaarden voor deelname in de zin van 

het Pensioenreglement en eindigt op de wijze als in het Pensioenreglement bepaald, op de 

pensioeningangsdatum of door eerdere uitdiensttreding of eerder overlijden. 

18. Eerdere afspraken, overeengekomen tussen werkgever en werknemers met betrekking tot 

pensioen, komen met de inwerkingtreding van deze cao te vervallen. In plaats daarvan gelden de 

rechten voortvloeiend uit deze cao. De huidige cao heeft, voor zover deze mindere aanspraken 

geeft, voorrang op de eerdere afspraken overeengekomen tussen werkgever en de werknemers 

met betrekking tot pensioen. 

 

 

Aldus overeengekomen, 3 november 2014 en 12 oktober 2017 te Eerbeek 

 
 
namens Coldenhove Papier B.V.         namens FNV  

 

 

J. Alkemade      A. Kamta  

 

       namens CNV Vakmensen 

 

        

J. Kraan 


