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Staples kiest voor beschikbare premie

Deze werknemers van Staples bouwden tot nu toe pensioenrechten op bij het

eigen ondernemingspensioenfonds Staples, in een middelloonregeling, plus een

(kleine) dc-excedentregeling voor inkomen boven €82.700. Voor deze regelingen

werd in 2017 €6,6 mln premie betaald.

Het kantoorartikelenbedrijf had voor Nederlandse medewerkers al langer een

regeling lopen bij LifeSight ppi. Die was voor werknemers die sinds 1 januari 2015

in dienst zijn getreden. Nu gaan alle overige medewerkers ook over.

De informatie is te vinden in onder

meer het jaarverslag van het

pensioenfonds en notulen van de

vereniging van gepensioneerden. Het

fonds bevestigt de datum van de

overgang per 1 juli.

De werkgever Staples wil niet ingaan

op de beweegredenen om naar

beschikbare premie over te stappen.

Het bedrijf is sinds begin

grotendeels 2017 eigendom van

private-equity-investeerder Cerberus.

Het pensioenfonds laat desgevraagd weten, dat het in gesloten toestand gewoon

denkt te kunnen voortbestaan.

‘Met een beleidsdekkingsgraad van ruim 123% verkeren wij een bevoorrechte

positie’, aldus secretaris Peter Martens. ‘Het fonds kan haar toeslagambitie

De pensioenopbouw van ruim zevenhonderd
werknemers bij kantoorartikelenbedrijf
Staples is per 1 juli 2018 overgegaan naar ppi
LifeSight van Willis Towers Watson.
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momenteel volledig waarmaken.’

Pensioenfonds Staples had eind 2017 in totaal 9668 deelnemers. Na beëindigen

van de nieuwe opbouw heeft het fonds ongeveer 4500 gepensioneerden en ruim

vijfduizend slapers in de boeken. De kosten per actieve en gepensioneerde

deelnemer waren dat jaar €311. Uitvoerder voor het fonds is Blue Sky Group.

De totale activa van het fonds waren eind 2017 €894 mln. Vermogensbeheer- en

transactiekosten waren 0,58%.

Het Amerikaanse Staples is het grootste kantoorartikelenbedrijf ter wereld. Het

nam in 2008 het Nederlandse Corporate Express over, het oude Buhrmann.

De Europese activiteiten zijn begin 2017 weer verkocht, aan Cerberus Capital

Management. Het Amerikaanse moederbedrijf behield een aandeel van 15%. Het

Europese bedrijf heeft het hoofdkantoor in Amsterdam en blijft handelen onder

de naam Staples.
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