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DEZE COLLECTIEVE AIU)EIDSOVEREENKOMST, tevens Inhoudende een
vaststeulngsovereenkomst (“CAO”) is aangegaan op 6mei2014

TUSSEN:

(1) Smurfit Kappa Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Pinilhnven en kantoorhoudende te Oosterhout aan
de Warandelaan 2 (4904 PC), in deze tevens handelend namens de overige door haar
aangewezen gelieerde ondernemingen, hierna tezamen aan te duiden als “Werkgever”; en

(2) FNV Bondgenoten, statutair gevestigd te Utrecht aan de Varrolaan 100 (3584 BW); en

(3) CNV Vakmensen, statutair gevestigd te Utrecht aan de Tiberdreef 4 (3561 GO); en

(4) De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening, statutair gevestigd te Culemborg
aan de Multatulilaan 12(4103 N1~1).

Partijen 2 t/m 4 hierna gezamenlijk aan te duiden als de “Vakbonden”.

De Partijen bij deze CAO zullen hierna ook wel gezamenlijk worden aangeduid als Partijen en
ieder afzonderlijk als een Partij.

OVERWEGENDE DAT:

(A) De Werkgever en de Vakbonden op 10 juni 2009 een pensioenprotocol overeengekomen
zijn, ook voor gezien ondertekend door Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland
(het ‘Pensioenfonds”), waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de Weiicgever
en de werknemers werkzaam bij de Werkgever - en daarvan afgeleid de andere
belanghebbenden, te weten de voormalige deelnemers en gepensioneerden (de
“Inactieven”) - zouden bijdragen aan het herstel van de financiële positie van het
Pensioenfonds, zodanig dat het Pensioenfonds binnen de wettelijke termijnen weer zou
kunnen voldoen aan de vereisten voor het (minimaal) vereiste eigen vermogen, welke
overeenkomst ook aangemeld is als onderdeel van de Werkgevers-CAO tussen de
Werkgever en de Vakbonden (het “Pensloenprotocol”).

(B) Op basis van artikel 2 Pensioenprotocol het herstel van de financiële positie van het
Pensioenfonds per 31 december 2013 geëvalueerd dient te worden en indien vastgesteld
wordt dat de dekkingsgraad van het Pensioenfonds per die datum onder het minimaal
vereiste eigen vermogen blijft (een “Dekldngstekort”), het Peasioenprotocol een
procedure bevat om het De.kkingstekort aan te zuiveren tot het minimaal vereiste eigen
vermogen.

(C) Het Pensioenfonds inmiddels heeft vastgesteld dat op 31 december 2013 het dekkingstekort
3,5 % bedraagt (het “Tekort”). Om dit Tekort aan te zuiveren tot het minimaal vereist
eigen vermogen op 31 december2013, is een bedrag vereist van €16.535.720.

(D) Tussen de Werkgever en de Vakbonden een geschil is ontstaan over de juiste toepassing
van artikel 2 Pensioenprotocol en de vraag in welke mate de Werkgever, de Werknemers
en/of de Inactieven op basis van dat artikel gehouden zijn een bijdrage te leveren aan de
aanzuiverin van het Tekort. Dit geschil heeft ertoe geleid dat Partijen, op instigatie van het
Pensioenfonds, een tweetal rechtsvragen voorgelegd heeft aan het College van
Kantonrechters van de Rechtbank Amsterdam ex artikel 96 Rv.



(E) Het Pensioen~nds in afwachting van duidelijkheid over toepassing van artikel 2
Pensioenprotocol gelet op het Tekort inmiddels het voorwaardelijke besluit heeft moeten
nemen om de peesioenaanspraken en pensioenrechten van (gewezen) deelnemers en
gepensioneerden te korten ex artikel 134 PW.

(F) De Werkgever op 27 februari 2014 vrijwillig alvast een bedrag van € 5.359.272 heeft
voldaan aan het Pensioenfonds als vooruitbetaling op het deel van het Tekort dat door de
Werkgever aangezuiverd zou moeten worden (de “Voorultbetallng”).

(G) Het Pensioenfonds en de Werkgever op of rond de datum van deze CAO een separate
vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend ter beëindiging van het geschil dat tussen
hen was ontstaan omtrent de verplichtingen van de Werkgever voortvloeiende uit de tussen
hen geldende uitvoeringsovereenkomst en verband houdende niet het Tekort (de
“Vastslnfllngsovereenkomst”

CH) Partijen in het kader van de vermelde artikel 96 Rv - procedure opnieuw met elkaar in
overleg zijn getreden en thans, ter beëindiging van de voomoemde geschillen en procedure
deze geschillen in de onderhavige CAO wensen te beëindigen.

PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. OPSCRORTENDE VOORWAARDE

1.1. Deze CAO is aangegaan en treedt in werking onder de opschortende voorwaarden (i) dat de
Vaststellingsovereenkoinst onherroepelijk en onvoorwaardelijk ondertekend is door zowel
de Werkgever als het Pensioenfonds en (ii) DNB schriftelijk onvoorwaardelijk en
onherroepelijk aan het Pensioenfonds heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de
uitvoering door het Pensioenfonds van de in de onderhavige CAO en de
Vaststellingsovereenkomst neergelegde oplossing aangaande de verdeling van het Tekort
tussen de Werkgever, de Werknemers en de Inactieven.

2. TOEPASSING ARTIKEL 2 PENSIOENPROTOCOL

2.1. Partijen stellen hierbij vast dat op basis van artikel 2 Pensioenprotocol het Tekort voor 1/3
deel toegerekend dient te worden aan de Werkgever en voor het overige 2/3 deel aan de
Werknemers es de Inactieven. Dit betekent dat de Werkgever een bedrag van €
5.511.906,67 zal bijdragen ter aanzuivering van het Tekort en de Werknemers en
Inactieven. gezamenlijk een bedrag van €11.023.813,34.

2.2. Gelet op de Voomitbetaling door de Werkgever, zal de Werkgever nog slechts
€152.634,67 (zijnde het verschil tussen de Vooruitbetaling en het door haar aan te zuiveren
bedrag ad €5.511.906,67) aan het Pensioenfonds hoeven te voldoen, welke betaling de
Werkgever zal verrichten binnen 14 dagen na het moment waarop (i) zowel is voldaan aan
alle opschortende voorwaarden ex art. 1.1, (li) als deze CAO door beide Partijen
onvoorwaardelijk en onherroepelijk is ondertekend.

2.3. Partijen stellen vast dat uit artikel 2 Pensioenprotocol geen verdere betalingsverplichting
voor de Werkgever, waaronder begrepen enige voorfinancieringsverplichting voor de
bijdrage van de Werknemers en/of Inactieven, voortvloeit.

2.4. De bijdrage tot aanzuivering van het Tekort door de Werknemers en Inactieven zal indirect
plaatsvinden, doordat het Pensioenfonds hun pensioenaanspraken en pensioenrechten met



inachtneniing van de vereisten voortvloeiend uit artikelen 105 lid 2 en 134 BW zal korten.
zodanig dat sprake zal zijn van een eenmalige uniforme korting ter grootte van 2,3% van de
pensioenaanspraken en pensioenrechten (in afwijking van artikel 2.4 Pensioenprotocol).

2.5. Binnen 1 werkdag na ondertekening van deze CAO, verzoeken Partijen het Pensioenfonds
overte gaan totuitvoering van hetgeen is bepaald inparagraaf 2.1 tIm2Â van deze CAO.

2.6. De Werkgever en de Vakbonden zullen deze CAO binnen 14 dagen na ondertekening van
deze CAO als zodanig aanmelden conform artikel 4 Wet op de Loonvorming. De Bonden
verlenen hierbij de Werkgever een onherroepelijke volmacht om ook namens hen
voonioemde aanmelding te realiseren.

3. DOORLOPENDE VERPLIcaUNGEN PENSIOENPROTOCOL

Met de toepassing van artikel 2 Pensioenprotocol zoals vastgesteld in deze CAO, eindigen
de veiplichtingen van Partijen op basis van artikel 2 Pensioenprotocol en blijft het
Pensioenprotocol voor het overige ongewijzigd van kracht

4. INTREKK[NG ARTIKEL 96 RV PROCEDURE

Binnen twee dagen na ondertekening van deze CAO zullen Partijen via hun raadslieden elk
het College van Kantonrechters van de Rechtbank Amsterdam berichten dat de aanhangige
artikel 96 Rv-procedure wordt ingetrokken, waarbij Partijen elk hun eigen kosten dragen.

5. VOLLEDIGE MEDEWERKING

Naast het gestelde onder punt 2.5, doen de Vakbonden alles wat nodig is om er voor te
zorgen dat individuele Werknemers en. Inactieven gebonden zijn aan deze CAO en de
daarin neergelegde afspraken.

6. GEEN PRECEDENT

Partijen bevestigen hierbij over en weer dat deze CAO en de daarin neergelegde afspraken
geen enkel precedent schept voor de vraag hoe Partijen zouden omgaan met eventuele,
toekomstige tekorten.

7. OVERIGE BEPALINGEN

7.1. Partijen zullen gezamenlijk de Werknemers en Inactievea berichten over de in deze CAO
overeengekomen toepassing van artikel 2 Pensioenprotocol en over de gevolgen daarvan
voor de Werknemers en Inactieven. De berichtgeving zal hiertoe in. gezamenlijk overleg
worden opgesteld en verspreid.

7.2. Deze CAO bevat de gehele overeenkomst tussen Partijen omtrent het onderweap daarvan.
Geen aanpassing. wijziging of toevoeging aan deze CAO zal bindend zijn tussen Partijen,
tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door alle Partijen bij deze CAO.

7.3. Indien een of meer bepalingen van deze CAO niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de CAO
voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet
rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel
rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

7.4. Partijen bevestigen dat deze CAO een vaststellingsovereenkomst is zoals bedoeld in artikel



7 900BW

7 5, Deze CAO en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door
Nedetiands recht.

7.6 Alle aeschillen welke mochten ontstaan naar aanleidüi~ van deze CAO. z~~1Ien worden
beslecht door de daartoe bevoegcle rechter te Amsterdam.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND flS’ VILRVOUD OPGEMAAKT E~
ONDERTEKEND DOOR:

der land B~V. FNV Bondgenoten

Door: P.J.A. Koele n-Van Stiphout Door: Albert Kuiper

Titel Directeur Titel:

Datum:~ mei 2014 Datum. mei 2014

CNV Vakmensen Unie Vakbond voor industrie en
Dienstverlening

Door: Jacquelme Twerda Door: Frans Reinier Castelein

Titel: Titel:

Datum: mei 2014 Datum mei 2014
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7 5. Deze CAO cii de tuenni c~nvIoeiende Rxhteu en verphchungen ~ordeu bcheerst door
NederI~nds rechi
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~
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CNV Vakmensen

DaLum met 2014 Dannu mcl 2014



7:9008W.

7.5. Dcze CAO en de hieruit voortvloeiende rechten en vei~hicbtlngen worden beheerst door
Nederlands recht.

7.6. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze CAO. zullen worden
beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDER11~KENI) IN VJERVOUI) OPGEMA,~.KT EN
ONDERT~KEN3) DOOR:

dei’land E.V. L~NV Bondgenoten

Door: P.J.A~~~vi n-Vnn Stiphout

Titel: Directeur

DaL~un:~ mei2014

Uoor Albert Kuiper

Titel:

Datum: mei 2014

Unie Vakbond VOm Indushie en
Dlenstverlenhlg

CNV-Vak~et~~

~ 2~-

iacqucline Twerda Door: Frans Reinier Castelcin

Titel:

Datum: mei 2014

A.A. van Wi n, voorzitter CNV Vakmensen
Titel:
Datum: 6 mei 2014

~P..Fortuln,vlcevoorzEe±~ns
Titel:
Datum: 6 mei 2014



linie Vakbond voor Indusbfr

Door: Frans Reinier Castelein ~I~Cc e~

Titel:

Danun: 1~mei 2014

7:900 BW.

75. Deze CAO en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door
Nederlands recht.

76. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze CAO. zullen worden
beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

ALDUS OVEBEENGEKOMEN EN ONDERIEKEND iN VIERVOUD OPGEMAAKT EN
ONDERTEKEND DOOR:

BV. FNV Boadgena~en

(oor:Pr4~c~~1cf≤V~ia Süphout

Titel: Directeur

Danun:C snel 2014

CNV Vakmensen

Door: Albert Kuiper

Titel:

Dattun: __usei 2014

Door: Jacqueline Twerda

Titel:

Datum: mei2014



7:900 BW.

7.5. Deze CAO en de hiemit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door
Nederlands recht.

7.6. Alle geschillen welke machten ontstaan naar aanleiding van deze CAO, zullen worden
beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND IN VIERVOUD OPGEMAAKT EN
ONDERTEKEND DOOR:

Smurfit Kappa Nederland B.V. FNV Bondgenoten

Door: P.J.A. Koelewijn-Van Stiphout

Titel: Directeur

Datum: _mei 2014

CNV Vakmensen

Door: Jacqueline Twerda

Titel:

Datum: _mei 2014

Door: Albert Kuiper

Titel:

Datum: mei2014

Unie Vakbond voor
Dienstverlening

Datum: mei:


