
.

Per 30 april 2018 bent u bij SCA Hygiene Products Suameer B.V. gestopt met werken. Dat brengt allerlei
veranderingen met zich mee. Het betekent ook iets voor uw pensioen. Hierover willen wij u informeren met
deze brief. Op het overzicht bij deze brief laten wij u zien hoeveel pensioen u tot nu toe hebt opgebouwd.
.
Uw situatie bepaalt uw mogelijkheden
Elke situatie betekent iets anders voor uw pensioen. Bij deze brief vindt u de folder 'uw baan beëindigd - en
uw pensioen?'. Hierin vindt u meer informatie.
.
Uw opgebouwde kapitaal in de Beschikbare Premieregeling (premieovereenkomst)
U hebt ook kapitaal opgebouwd op één of meer beleggingsrekeningen. Op het overzicht bij deze brief laten
wij u zien hoeveel kapitaal u tot nu toe hebt opgebouwd. Het kapitaal blijft u beleggen tot de datum waarop
u met pensioen gaat.
Verder wordt u door ABN-AMRO Pension Services per kwartaal geïnformeerd over de actuele waarde van
uw pensioenkapitaal. Op de (vervroegde) pensioendatum wordt uw pensioenkapitaal omgezet in
pensioenaanspraken.
.
Hebt u vragen?
Meer informatie over pensioen vindt u op onze website, www.mijnessitypensioen.nl. U kunt ons bellen op
088 - 116 3035. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar mijnessitypensioen@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,
.
.
Milco Langen
namens Stichting Pensioenfonds Essity

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming
Folder: uw baan beëindigd - en uw pensioen?
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Pensioenoverzicht 2018

Hierbij zenden wij u een pensioenoverzicht per 30 april 2018, dat gebaseerd is op de gegevens in onze administratie per deze
datum. Een globaal overzicht van uw pensioensituatie treft u hieronder aan. Een uitgebreide toelichting op dit overzicht is verderop
opgenomen.
.
In de bijlagen treft u een uitsplitsing aan van de pensioenen in vorenstaande overzichten naar de verschillende regelingen en zijn
tevens de gebruikte gegevens opgenomen, waarop uw pensioenoverzicht is gebaseerd.
.
.

Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?
.

Voor u A.B. Voorbeeld
geboren op 1 januari 1900
Burgerservicenummer: 123456789

Voor uw partner I. Partner
geboren op 2 januari 1900

.

.
Welk totaalpensioen kunt u verwachten?
.
Aan opgebouwd pensioen per 30 april 2018 ontvangt u
.

Bruto pensioen per jaar Vanaf 68 jaar, zolang u leeft

Pensioen uit Basisregeling
ABN-AMRO regeling (beleggingskapitaal)
Totaal

.

.

Wat is er geregeld bij uw overlijden? (totaal partnerpensioen)
.
Bij overlijden ontvangt uw partner
.

Bruto pensioen per jaar
Tot zijn/haar 68- jarige
leeftijd

Vanaf zijn/haar 68-jarige
leeftijd, zolang hij/zij leeft

Pensioen uit Basisregeling
ABN-AMRO regeling (beleggingskapitaal)
Totaal

.

.
Wezenpensioen
Het jaarlijkse wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot het einde van
de maand waarin het kind de 18-jarige leeftijd bereikt. Voor een kind dat na de 18-de verjaardag studeert of invalide is, wordt het
wezenpensioen uitgekeerd tot het einde van de maand, waarin de studie of de invaliditeit beëindigd wordt, doch uiterlijk tot de
27-jarige leeftijd.
.
.
.
.



.



Pensioenoverzicht 2018
Einde deelneming

Stichting Pensioenfonds Essity
Stand per: 30 april 2018
Pensioenovereenkomst: Uitkeringsovereenkomst
Uw voormalige werkgever: SCA Hygiene Products Suameer B.V.
Klantnummer: 079-0123456789-01

.
Uw deelneming aan deze pensioenregeling is beëindigd, omdat u uit dienst bent gegaan bij SCA Hygiene Products Suameer B.V..
Daarom krijgt u dit pensioenoverzicht einde deelneming. Hierin vindt u belangrijke informatie over de gevolgen van de beëindiging
van uw deelneming voor uw pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity.
.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET
PENSIOENOVERZICHT.

.

.
Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?
.

Voor u A.B. Voorbeeld
geboren op 1 januari 1900
Burgerservicenummer: 123456789

Voor uw partner I. Partner
geboren op 2 januari 1900

.

.

Welk pensioen kunt u verwachten?
.

Let op: alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden
betaald. Uw pensioen wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd.
.
Dit overzicht bevat geen informatie over uw AOW-uitkering. Wilt u meer weten over uw AOW? Kijk op
www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van uw pensioenen en uw AOW.

.

.
Bij pensionering
.

Opgebouwd pensioen per 30 april 2018
U ontvangt

        vanaf 68 jaar zolang u leeft

.

.
Bij overlijden

Bij uw overlijden

Uw partner ontvangt
700,09vanaf uw overlijden tot zijn/haar leeftijd van 68 jaar
700,09vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft

.
Uw kind(eren) ontvang(t)(en) per kind

140,02vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd
of als uw kind studeert of invalide is tot 27-jarige leeftijd
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.

.
Bij arbeidsongeschiktheid
.

Als u arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u geen aanvulling op de WIA-uitkering.
.

.

.
Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioen?
.

Uw opgebouwde pensioen blijft bij Stichting Pensioenfonds Essity. Als u bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen aan
zijn pensioenregeling kunt u de waarde van uw opgebouwde pensioen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.
Dit heet waardeoverdracht. U kunt nadat u bent gaan deelnemen aan een nieuwe pensioenregeling waardeoverdracht
aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.
.
.
Kijk in de toelichting voor meer informatie over waardeoverdracht.

.

.
Houdt uw pensioen zijn waarde?
.

.
Kijk in de toelichting voor meer informatie over de toeslagverlening.

.

.
Bijzondere omstandigheden
.

Vanwege het reservetekort is een herstelplan opgesteld.
.
Kijk in de toelichting voor meer informatie.
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.
Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
.

Indiensttreding 01-01-2016
Uitdiensttreding 30-04-2018
Pensioendatum 01-05-2033
.
In dit overzicht is rekening gehouden met eventuele waardeoverdracht. Met een scheiding is rekening gehouden indien
wij u hierover hebben geïnformeerd.

.

.
Factor A (voor uw belastingaangifte)
.

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan hebt u het bedrag
van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig.

217,21Pensioenaangroei (factor A) in 2018
.
Kijk in de toelichting voor meer informatie.

.

.
Hebt u vragen?
.

Neem voor meer informatie contact op met Stichting Pensioenfonds Essity, bereikbaar op telefoonnummer
088 - 116 3035 en via e-mailadres mijnessitypensioen@azl.eu.
Op onze website www.mijnessitypensioen.nl kunt u terecht voor meer informatie.

.

.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen, AOW-aanspraken en een netto
pensioenindicatie. Dat is handig als u bij andere werkgever(s) bent gaan deelnemen of hebt deelgenomen aan een
pensioenregeling.

.

.

Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw
pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.
U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen of downloaden van www.mijnessitypensioen.nl.
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Toelichting Pensioenoverzicht 2018
Einde deelneming

Uitkeringsovereenkomst
.
Wat hebt u aan het Pensioenoverzicht?
.

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht
staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.
Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat u uit dienst bent gegaan bij SCA Hygiene Products Suameer B.V..
.
Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt.
Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen van de
verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over pensioen.

.

.
Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?
.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en uw
overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden
en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of het nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in uw
pensioenreglement. Dat kunt u bij ons opvragen of downloaden via www.mijnessitypensioen.nl. Hebt u vragen? Neem
dan contact op met Stichting Pensioenfonds Essity.

.

.
Aan wat voor pensioenregeling nam u deel?
.

Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Daarbij is afgesproken dat er vanaf de pensioendatum een
pensioenuitkering is. Er is vastgelegd hoe hoog deze pensioenuitkering is.
.
Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling
bouwde u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddelde salaris dat u hebt verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren die u hebt
deelgenomen aan deze pensioenregeling.

.

.
Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?
.

In dit pensioenoverzicht gaan wij uit van uw gegevens (bijvoorbeeld uw burgerlijke staat) op 30 april 2018. Uw gemeente
geeft uw persoonlijke gegevens automatisch door aan het pensioenfonds. Bij onjuiste persoonsgegevens neemt u
contact op met uw gemeente. Alleen indien u in het buitenland woont geeft u de wijzigingen rechtstreeks aan het
pensioenfonds door.
.
Onder 'partner' verstaan wij:
- De persoon met wie u gehuwd bent;
- De persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
- De persoon met wie u samenwoont. U moet uw partner dan wel aanmelden bij Stichting Pensioenfonds Essity. Ook
moet u een kopie van het samenlevingscontract (vastgelegd bij de notaris) meesturen.
.
Gaat u samenwonen? Laat ons dat dan weten. Zo zorgt u dat uw partner partnerpensioen kan ontvangen als u overlijdt.
Gaat u uit elkaar? Geef ook dit aan ons door. Uw ex-partner heeft wellicht recht op het tot de beëindigingsdatum
opgebouwde partnerpensioen.
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.

.
Welk pensioen kunt u verwachten?
.
.
Bij pensionering
.

Opgebouwd pensioen tot en met 30 april 2018
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot en met 30 april 2018 hebt opgebouwd. Het is de uitkering die u kunt
verwachten als u met pensioen gaat. Uw pensioen gaat in op de eerste dag na de maand dat u de pensioenleeftijd
bereikt.
.
Scheiding
Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerde partnerschap kan het zijn dat u met uw
ex-partner afspraken hebt gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Als de gewenste verdeling aan ons is
doorgegeven en wij hebben de verdeling bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner van ons vanaf uw pensionering het
overeengekomen deel. Dit deel wordt bij uitbetaling in mindering gebracht op het getoonde pensioen bij pensionering. U
zult dan dus minder pensioen ontvangen dan op het overzicht staat vermeld.
.
Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een
eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat
bestemd is voor uw ex-partner in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat vermeld
wordt dan geheel aan u uitbetaald.
.
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op www.pensioenkijker.nl.

.

.
Bij overlijden
.

Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering.

.

.
Bij arbeidsongeschiktheid
.

U bent bij ons niet aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.
.
U kunt wel in aanmerking komen voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid als u langer dan twee jaar ziek (wettelijk
104 weken) bent en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard. Deze uitkering wordt door het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) namens de overheid uitgekeerd op grond van de Wet Werk en inkomen naar
Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw
inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.

.

.
Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioen?
.

Uw pensioen blijft bij Stichting Pensioenfonds Essity
Uw deelneming aan de pensioenregeling is beëindigd. Dit betekent dat uw opgebouwde pensioen door Stichting
Pensioenfonds Essity wordt beheerd. Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u van Stichting Pensioenfonds Essity een
ouderdomspensioen. Als u overlijdt ontvangen uw partner en/of kinderen een uitkering. U ontvangt één keer in de vijf jaar
een pensioenoverzicht met uw opgebouwde pensioen.
.
Waardeoverdracht
Als u bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen aan zijn pensioenregeling, kunt u uw pensioen meenemen naar uw
nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan handig zijn, want u krijgt dan uw hele
pensioenuitkering van één pensioenuitvoerder. Let op: waardeoverdracht kan in sommige situaties nadelig zijn voor de
hoogte van uw pensioenuitkering. Dit is onder andere afhankelijk van het karakter van uw oude en nieuwe
pensioenregeling en de waardevastheid van uw opgebouwde pensioen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de
pensioenregeling van uw nieuwe werkgever eruitziet voordat u besluit tot waardeoverdracht. Waardeoverdracht moet u
aanvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder nadat u begonnen bent met pensioen opbouwen in een nieuwe
pensioenregeling. Als u waardeoverdracht hebt aangevraagd, krijgt u van uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte.
Daarna kunt u beslissen of u wel of geen waardeoverdracht wilt.
.
Kijk voor meer informatie op www.pensioenkijker.nl.
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.

.
Houdt uw pensioen zijn waarde?
.

Indexatie of toeslagverlening is de verhoging van uw pensioen in verband met gestegen prijzen. Zo wordt geprobeerd de
waarde van uw toekomstig pensioen te behouden. De indexatie van uw pensioen is voorwaardelijk en vindt plaats indien
en voor zover de middelen van het pensioenfonds dit toelaten.

.

.
Bijzondere omstandigheden
.

Op grond van de huidige pensioenwetgeving dient een pensioenfonds bepaalde extra financiële reserves aan te houden.
Wanneer de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity onder de 117,6% is gezakt, heeft het fonds een
reservetekort. Een dekkingsgraad van 117,6% betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet
worden, ongeveer € 1,18 in kas zit. Momenteel is er bij Stichting Pensioenfonds Essity sprake van een reservetekort.
Herstel naar een dekkingsgraad van 117,6% is nodig om de toegezegde pensioenaanspraken en pensioenrechten ook
voor de zeer lange termijn te kunnen waarborgen. Maar zo lang het fonds een reservetekort heeft, is het mogelijk dat de
pensioenaanspraken en pensioenrechten niet of slechts gedeeltelijk worden geïndexeerd.

.

.

In uw pensioenoverzicht staat het pensioen dat u straks ontvangt. U leest dat u dit pensioen ontvangt 'zolang u leeft'. Dat
is ook de bedoeling van het bestuur van uw pensioenfonds. Soms lukt dit niet.
.
Het pensioen kan lager worden. Redenen hiervoor:

een lage rente;
tegenvallende resultaten op de beleggingen;
het feit dat mensen steeds langer leven.

.
Het fonds kan dan te weinig geld hebben om alle toegezegde pensioenen uit te betalen. De pensioenen kunnen dan
verlaagd worden.
.
Is dat bij uw pensioenfonds het geval, dan hebt u hierover bericht gekregen. Wij zijn verplicht om u dit minstens een
maand voordat de verlaging ingaat, te laten weten.

.

.
Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
.

De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het pensioenoverzicht staan.
.
Indiensttreding
Dit is de datum waarop u bij uw voormalig werkgever in dienst bent gekomen.
.
Uitdiensttreding
Dit is de datum waarop u uit dienst bent gegaan.
.
Pensioendatum
De datum waarop u met pensioen gaat.

.

.
Factor A (voor uw belastingaangifte)
.

Het bedrag op het pensioenoverzicht kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte over het jaar 2018. Hebt u meerdere
pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u
een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst. Deze
vindt u op www.belastingdienst.nl.
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.

.
Keuzemogelijkheden
.

Uitruil
Op uw pensioendatum hebt u eenmalig het recht de volledige aanspraak op het vanaf 1 januari 2002 opgebouwde
partnerpensioen onherroepelijk om te zetten in een extra ouderdomspensioen. Dit is vooral aantrekkelijk als u geen
partner hebt, of als uw partner geen behoefte heeft aan een partnerpensioen. U hoeft dus niet ongehuwd te zijn om (op
de pensioendatum) voor deze uitruil te kiezen. Ingeval van uitruil komt de aanspraak op het aangewende partnerpensioen
te vervallen en wordt de aanspraak op ouderdomspensioen verhoogd.
.
Pensioenvervroeging
Normaal gesproken gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U kunt er ook voor kiezen deze aanspraken eerder te laten
ingaan. Dit kan vanaf de eerste van de maand waarin u de 60-jarige leeftijd bereikt. Het opgebouwde ouderdomspensioen
wordt dan verlaagd met een vervroegingsfactor.
.
De Hoog/Laag- of de Laag/Hoog-regeling
U hebt op pensioendatum eenmalig het recht om uw jaarlijks uit te keren ouderdomspensioen (inclusief de eventuele
extra aanspraak als gevolg van uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen + alle overige aanspraken op extra
ouderdomspensioen) bij ingang op een variabel bedrag te stellen. Hierbij geldt dat de laagste uitkering niet minder mag
bedragen dan 75% van de hoogste uitkering.

.

.
Hebt u vragen?
.

Neem dan contact op met AZL:
- U kunt schrijven naar: Stichting Pensioenfonds Essity, p/a AZL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen;
- Telefonisch contact opnemen (tijdens kantooruren): 088 - 116 3035;
- Een e-mail sturen naar: mijnessitypensioen@azl.eu.
Op onze website www.mijnessitypensioen.nl kunt u de antwoorden vinden op veelgestelde vragen.
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Pensioenoverzicht 2018
Einde deelneming

Stichting Pensioenfonds Essity
Stand per: 30 april 2018
Pensioenovereenkomst: Premieovereenkomst ABN-AMRO Pension Services
Uw voormalige werkgever: SCA Hygiene Products Suameer B.V.
Klantnummer: 079-0123456789-01

.
Uw deelneming aan deze pensioenregeling is beëindigd, omdat u uit dienst bent gegaan bij SCA Hygiene Products Suameer B.V..
Daarom krijgt u dit pensioenoverzicht einde deelneming. Hierin vindt u belangrijke informatie over de gevolgen van de beëindiging
van uw deelneming voor uw pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity.
.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET
PENSIOENOVERZICHT.

.

.
Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?
.

Voor u A.B. Voorbeeld
geboren op 1 januari 1900
Burgerservicenummer: 123456789

Voor uw partner I. Partner
geboren op 2 januari 1900

.

.
Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen?

U hebt een premieovereenkomst waarbij voor uw pensioen belegd wordt. Op uw pensioendatum wordt met de
beleggingswaarde een pensioenuitkering aangekocht. Het is nu nog niet duidelijk wat de beleggingswaarde is op uw
pensioendatum.
.
Beleggingswaarde op 30 april 2018 € 2.771,77
.
Mogelijke beleggingswaarde op 68-jarige leeftijd bij een voorbeeldrendement van 4,0% € 4.799,81

.

.
Welk pensioen kunt u verwachten?

Let op: alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden
betaald. Uw pensioen wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd.
.
Dit overzicht bevat geen informatie over uw AOW-uitkering. Wilt u meer weten over uw AOW? Kijk op
www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van uw pensioenen en uw AOW.
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.

.
Bij pensionering

De hier vermelde bedragen zijn voorbeelden. We weten nu nog niet wat de beleggingswaarde op uw pensioendatum is
en hoeveel pensioen u daarmee kunt aankopen. Bij de pensioenindicaties is uitgegaan van de huidige aankooptarieven en
rentestand op de pensioendatum.
.
Pensioenindicatie
Met de mogelijke beleggingswaarde op 68-jarige leeftijd van € - kan, naast de uitkering voor uw partner bij
overlijden, onderstaand jaarlijks pensioen worden aangekocht:
vanaf 68 jaar zolang u leeft € 223,51
.
.
Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.
.
De hoogte van deze pensioenen is niet zeker. Uw pensioen kan hoger of lager zijn. Kijk in de toelichting voor
meer informatie.

.

.
Bij overlijden

Pensioenindicatie bij uw overlijden vóór uw pensioendatum

Als u voor uw pensioendatum overlijdt, komt een kapitaal beschikbaar. De hoogte van het kapitaal is afhankelijk van de
waarde van de beleggingen op het moment van uw overlijden en bedraagt per 30 april 2018 €- Met dit kapitaal
kan uw partner onderstaande uitkering(en) ontvangen. Daarbij is uitgegaan van de aankooptarieven op 30 april 2018. Bij
uw overlijden ontvangen uw kinderen een uitkering. In onderstaand overzicht is hier nog geen rekening mee gehouden.
Hoe hoog de uitkering voor uw kinderen zal zijn bij uw overlijden kunnen wij u niet aangeven. De uitkering is afhankelijk
van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen wanneer u overlijdt. Kijk in de toelichting voor meer informatie.
Met dit kapitaal van €- kunnen uw partner en kinderen onderstaande uitkering(en) ontvangen. Daarbij is
uitgegaan van de huidige aankooptarieven en een rentestand van 2,2%.
.
Uw partner ontvangt

110,65vanaf uw overlijden tot zijn/haar leeftijd van 68 jaar €
96,82vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft €

.

Bij uw overlijden ontvangen uw kinderen geen uitkering.

.
De hoogte van deze pensioenen is niet zeker. Het pensioen kan hoger of lager zijn. Kijk in de toelichting voor
meer informatie.

Pensioenindicatie bij uw overlijden ná uw pensioendatum

Met de mogelijke beleggingswaarde van €- kan uw partner onderstaande uitkering ontvangen. Daarbij is
uitgegaan van de huidige aankooptarieven en rentestand op de pensioendatum.
.
Uw partner ontvangt

156,45vanaf uw overlijden tot zijn/haar leeftijd van 68 jaar €
156,45vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft €

.

Bij uw overlijden ontvangen uw kinderen geen uitkering.

.
De hoogte van deze pensioenen is niet zeker. Het pensioen kan hoger of lager zijn. Kijk in de toelichting voor
meer informatie.

.

Let op: een scheiding of beëindiging samenwonen heeft invloed op de hoogte van de uitkering voor uw partner als u
overlijdt. Zie ook de toelichting.
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.
Wat gebeurt er met uw beleggingswaarde
.

De beleggingswaarde blijft bij Stichting Pensioenfonds Essity. Als u bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen aan zijn
pensioenregeling kunt u de beleggingswaarde naar de nieuwe pensioenuitvoerder overdragen. Dit heet
waardeoverdracht. U kunt nadat u bent gaan deelnemen aan een nieuwe pensioenregeling waardeoverdracht aanvragen
bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.
.
Kijk in de toelichting voor meer informatie over waardeoverdracht.

.

.
Houdt uw pensioen zijn waarde?
.

.
Kijk in de toelichting voor meer informatie over de toeslagverlening.

.

.
Bijzondere omstandigheden
.

Vanwege het reservetekort is een herstelplan opgesteld.
.
Kijk in de toelichting voor meer informatie.

.

.
Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
.

Indiensttreding 20-09-2016
Uitdiensttreding 30-04-2018
Pensioendatum 01-05-2032
.
In dit overzicht is rekening gehouden met eventuele waardeoverdracht. Met een scheiding is rekening gehouden indien
wij u hierover hebben geinformeerd.

.

.
Factor A (voor uw belastingaangifte)
.

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan hebt u het bedrag
van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig.

60,53Pensioenaangroei (factor A) in 2018 €
.
Kijk in de toelichting voor meer informatie.

.

.
Hebt u vragen?
.

Neem voor meer informatie contact op met Stichting Pensioenfonds Essity, bereikbaar op telefoonnummer
088 - 116 3035 en via e-mailadres mijnessitypensioen@azl.eu.
Op onze website www.mijnessitypensioen.nl kunt u terecht voor meer informatie.
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.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen, AOW-aanspraken en een netto
pensioenindicatie. Dat is handig als u bij andere werkgever(s) bent gaan deelnemen of hebt deelgenomen aan een
pensioenregeling.

.

.

Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw
pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.
U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen of downloaden van www.mijnessitypensioen.nl.
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Toelichting Pensioenoverzicht 2018
Einde deelneming

Premieovereenkomst

.
Wat hebt u aan het Pensioenoverzicht?
.

U hebt bij ons deelgenomen aan een pensioenregeling. Daarom ontvangt u één keer per vijf jaar een pensioenoverzicht.
Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering.
.
Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt.
Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen van de
verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over pensioen.

.

.
Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?
.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld overlijden. Wat de invloed daarvan
is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en veranderen van baan hebben
gevolgen voor uw pensioen of het nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in uw pensioenreglement. Dat kunt u
bij ons opvragen of downloaden via www.mijnessitypensioen.nl. Hebt u vragen? Neem dan contact op met Stichting
Pensioenfonds Essity.

.

.
Aan wat voor pensioenregeling nam u deel?
.

Uw pensioenregeling is een premieovereenkomst. Elk jaar werd een percentage van de pensioengrondslag als premie
betaald. Hiermee bouwde u uw eigen pensioenkapitaal op. Wij belegden de premies onder aftrek van kosten en
risicopremies in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het
pensioenkapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

.

.
Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld?
.

In dit pensioenoverzicht gaan wij uit van uw gegevens (bijvoorbeeld uw burgerlijke staat) op 30 april 2018. Uw gemeente
geeft uw persoonlijke gegevens automatisch door aan het pensioenfonds. Bij onjuiste persoonsgegevens neemt u
contact op met uw gemeente. Alleen indien u in het buitenland woont geeft u de wijzigingen rechtstreeks aan het
pensioenfonds door.
.
Onder 'partner' verstaan wij:
- De persoon met wie u gehuwd bent;
- De persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
- De persoon met wie u samenwoont. U moet uw partner dan wel aanmelden bij Stichting Pensioenfonds Essity. Ook
moet u een kopie van het samenlevingscontract (vastgelegd bij de notaris) meesturen.
.
Gaat u samenwonen? Laat ons dat dan weten. Zo zorgt u dat uw partner partnerpensioen kan ontvangen als u overlijdt.
Gaat u uit elkaar? Geef ook dit aan ons door. Uw ex-partner heeft wellicht recht op het tot de beëindigingsdatum
opgebouwde partnerpensioen.
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.
Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen?
.

Beleggingswaarde op 30 april 2018
Bij een beleggingsverzekering wordt de premie onder aftrek van kosten en risicopremies belegd in fondsen. In die
fondsen worden beleggingseenheden aangekocht. De waarde van een beleggingseenheid wordt bepaald door de
koersontwikkeling van het onderliggende fonds. Meer informatie over de waarde van de beleggingen vindt u in de
waardeoverzichten die u elk jaar ontvangt.
.
Mogelijke beleggingswaarde op 68-jarige leeftijd
Dit is een berekening van de mogelijke beleggingswaarde op basis van het rendement dat op het pensioenoverzicht
staat. Dit is een voorbeeldrendement. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de koersontwikkelingen van de
beleggingen. De uiteindelijke beleggingswaarde kan dus hoger of lager zijn. Bij deze berekening zijn wij ervan uitgegaan
dat vanaf einde deelneming geen premies meer zijn betaald.

.

.
Welk pensioen kunt u verwachten?
.
.
Bij pensionering
.

Pensioenindicatie
Dit is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks pensioen dat u met de mogelijke beleggingswaarde kunt ontvangen. Daarbij is
gerekend met de tarieven die nu gelden en de rentestand die op het pensioenoverzicht staat. Deze rentestand is een
voorbeeldrente die jaarlijks in oktober vastgesteld wordt en zoveel mogelijk aansluit bij de rentestand in de markt op dat
moment. Als de jaarlijkse rente schommelt, leidt dat jaarlijks tot andere pensioenindicaties.
.
Ook de tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Bij de daadwerkelijke aankoop van pensioen gaan we uit van
de tarieven en rentestand die op dat moment gelden. Uw pensioen gaat in op de eerste dag na de maand dat u de
pensioenleeftijd bereikt.
.
Belangrijke wijziging in de pensioenindicaties
Aangezien u niet alleen de mogelijkheid hebt om met uw mogelijke beleggingswaarde bij uw pensioenfonds pensioen in
te kopen maar ook bij een verzekeraar, is in dit overzicht gerekend met een rente van 2,2%. Deze rente kan jaarlijks
anders zijn. De pensioenindicatie in dit overzicht kan daarom afwijken van de pensioenindicatie in eerdere overzichten.
Het voorbeeldrendement waarmee de mogelijke beleggingswaarde op de pensioendatum wordt berekend blijft 4,0%.
.
Scheiding
Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerde partnerschap kan het zijn dat u met uw
ex-partner afspraken hebt gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Als de gewenste verdeling aan ons is
doorgegeven en wij hebben de verdeling bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner van ons vanaf uw pensionering het
overeengekomen deel. Dit deel wordt bij uitbetaling in mindering gebracht op het getoonde pensioen bij pensionering. U
zult dan dus minder pensioen ontvangen dan op het overzicht staat vermeld.
.
Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een
eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat
bestemd is voor uw ex-partner in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat vermeld
wordt dan geheel aan u uitbetaald.
.
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op www.pensioenkijker.nl.

.

.
Bij overlijden
.

Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen.
.
Als u geen partner en/of kinderen hebt vervalt het beleggingskapitaal aan het pensioenfonds.
.
Er is een kapitaal beschikbaar voor een uitkering bij uw overlijden. Uw partner en kinderen hebben recht op een uitkering.
Ook als u niet meer deelneemt aan deze pensioenregeling wanneer u overlijdt. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd
vanaf de eerste dag van de maand van overlijden tot en met de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt. Het
wezenpensioen wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand van overlijden tot en met de laatste dag van de
maand, waarin de desbetreffende wees ophoudt wees te zijn in de zin van het pensioenreglement of eerder overlijdt.
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.
Wat gebeurt er met uw beleggingswaarde
.

De beleggingswaarde blijft bij Stichting Pensioenfonds Essity
Uw deelneming aan deze pensioenregeling is beëindigd. De beleggingswaarde blijft bij Stichting Pensioenfonds Essity.
Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u van Stichting Pensioenfonds Essity ouderdomspensioen en uw partner ontvangt
een uitkering als u overlijdt. U ontvangt één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht met uw beleggingswaarde.
.
Waardeoverdracht
Als u bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen aan zijn pensioenregeling, kunt u uw pensioen meenemen naar uw
nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan handig zijn, want u krijgt dan uw hele
pensioenuitkering van één pensioenuitvoerder. Let op: waardeoverdracht kan in sommige situaties nadelig zijn voor de
hoogte van uw pensioenuitkering. Dit is onder andere afhankelijk van het karakter van uw oude en nieuwe
pensioenregeling en de waardevastheid van uw opgebouwde pensioen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de
pensioenregeling van uw nieuwe werkgever eruitziet voordat u besluit tot waardeoverdracht. Waardeoverdracht moet u
aanvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder nadat u begonnen bent met pensioen opbouwen in een nieuwe
pensioenregeling. Als u waardeoverdracht hebt aangevraagd, krijgt u van uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte.
Daarna kunt u beslissen of u wel of geen waardeoverdracht wilt.

.

.
Houdt uw pensioen zijn waarde?
.

Hoeveel pensioen u op grond van de premieovereenkomst in de toekomst krijgt, hangt vooral af van:
- hoeveel pensioenpremie is betaald;
- hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies;
- hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt kopen.

.

.
Bijzondere omstandigheden
.

Op grond van de huidige pensioenwetgeving dient een pensioenfonds bepaalde extra financiële reserves aan te houden.
Wanneer de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity onder de 117,6% is gezakt, heeft het fonds een
reservetekort. Een dekkingsgraad van 117,6% betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet
worden, ongeveer € 1,18 in kas zit. Momenteel is er bij Stichting Pensioenfonds Essity sprake van een reservetekort.
Herstel naar een dekkingsgraad van 117,6% is nodig om de toegezegde pensioenaanspraken en pensioenrechten ook
voor de zeer lange termijn te kunnen waarborgen. Maar zo lang het fonds een reservetekort heeft, is het mogelijk dat de
pensioenaanspraken en pensioenrechten niet of slechts gedeeltelijk worden geïndexeerd.

.

.

In uw pensioenoverzicht staat het pensioen dat u straks ontvangt. U leest dat u dit pensioen ontvangt 'zolang u leeft'. Dat
is ook de bedoeling van het bestuur van uw pensioenfonds. Soms lukt dit niet.
.
Het pensioen kan lager worden. Redenen hiervoor:

een lage rente;
tegenvallende resultaten op de beleggingen;
het feit dat mensen steeds langer leven.

.
Het fonds kan dan te weinig geld hebben om alle toegezegde pensioenen uit te betalen. De pensioenen kunnen dan
verlaagd worden.
.
Is dat bij uw pensioenfonds het geval, dan hebt u hierover bericht gekregen. Wij zijn verplicht om u dit minstens een
maand voordat de verlaging ingaat, te laten weten.
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.
Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?
.

De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het pensioenoverzicht staan.
.
Indiensttreding
Dit is de datum waarop u bij uw voormalig werkgever in dienst bent gekomen.
.
Uitdiensttreding
Dit is de datum waarop u uit dienst bent gegaan.
.
Pensioendatum
De datum waarop u met pensioen gaat.

.

.
Factor A (voor uw belastingaangifte)
.

Het bedrag op het pensioenoverzicht kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte over het jaar 2018. Hebt u meerdere
pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u
een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst. Deze
vindt u op.

.

.
Hebt u vragen?
.

- U kunt schrijven naar: Stichting Pensioenfonds Essity, p/a AZL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen;
- Telefonisch contact opnemen (tijdens kantooruren): 088 - 116 3035;
- Een e-mail sturen naar: mijnessitypensioen@azl.eu.
Op onze website www.mijnessitypensioen.nl kunt u de antwoorden vinden op veelgestelde vragen.
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Nu u bent gestopt met werken bij SCA Hygiene Products Suameer B.V.,
is er veel voor u veranderd. Voor uw pensioen verandert er ook het een
en ander. Wat precies, dat is afhankelijk van uw situatie. Per situatie
vindt u hier de informatie die u nodig hebt.

Uw baan beëindigd - en uw pensioen?

Een nieuwe baan, u gaat ergens anders pensioen opbouwen
.
U kunt het pensioen dat u bij Stichting Pensioenfonds Essity hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of
-verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. De waarde van uw opgebouwde pensioen voegt uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar
toe aan uw nieuwe pensioen.
Wilt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds? Neemt u dan contact op met uw nieuwe pensioenfonds of
-verzekeraar.
.
.

Geen nieuwe baan óf u hebt die wel maar neemt uw (kapitaal voor) pensioen niet mee
.
Het pensioen dat u bij Stichting Pensioenfonds Essity hebt opgebouwd, blijft hier achter. Eens per vijf jaar krijgt u van ons een
pensioenoverzicht. Hierop kunt u zien of uw pensioen in waarde gestegen is. Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, betalen wij
u uw pensioen.
.
Hebt u over enige tijd een nieuwe baan en gaat u daar pensioen opbouwen, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe
pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. De waarde van uw opgebouwde pensioen voegt uw nieuwe
pensioenfonds of -verzekeraar dan toe aan uw nieuwe pensioen.
Wilt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds? Neemt u dan contact op met uw nieuwe pensioenfonds of
-verzekeraar.
.
.

U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
.
Bent u volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kan het zijn dat u pensioen blijft opbouwen zonder dat u daar premie voor
betaalt. U kunt ook recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen. Wij weten niet of u arbeidsongeschikt bent. Is dat zo? Geef het
aan ons door.
.
.

Buitenland?
.
Verhuist u in of naar het buitenland? Geef ons dan zo snel mogelijk uw nieuwe adres door. Ook andere zaken die belangrijk kunnen
zijn voor uw pensioen, horen wij graag. Bijvoorbeeld als u in het buitenland trouwt of gaat scheiden.
.
Verhuist u binnen Nederland, dan krijgen wij uw nieuwe adres automatisch van uw gemeente en hoeft u ons dat niet door te geven.
.
.

Hebt u vragen?
.
Meer informatie over pensioen vindt u op onze website, www.mijnessitypensioen.nl. U kunt ons bellen op 088 - 116 3035. Dat kan op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar mijnessitypensioen@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 de brief. Wij helpen u graag.
.
.
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