
MEER WETEN? 
 
Als u vragen heeft over uw  
pensioen en COVID-19, houd 
dan onze website in de gaten. 
We zullen u daar geregeld op de 
hoogte houden over de impact op 
het pensioen.

 

COVID-19 & PENSIOEN
Er is op dit moment veel nieuws over het Covid-19 virus (Corona).  
Hieronder leest u welk effect Covid-19 kan hebben op uw pensioen in  
de DC-regeling bij SNPS. 

HOE  
WERKT EEN  
DC-REGELING  
OOK ALWEER? 
 
In een DC-regeling worden de  
betaalde pensioenpremies belegd. 
De ingelegde pensioenpremies  
samen met het rendement,  
vormen een pensioenvermogen. 
Met dat pensioenvermogen  
koopt u op uw pensioendatum  
een uitkering aan (een vast  
pensioen). Of u kiest ervoor om  
ook na uw pensioendatum te blijven 
beleggen. We noemen dat variabel 
pensioen. 

BLIJF KALM 
 
Pensioenen worden voor de lange 
termijn belegd. Flinke dalingen  
komen vaker voor, de beurzen 
hebben zich in het verleden altijd 
hersteld.  
 
Velen verwachte dat de aandelen- 
markt zich later herstelt en  
weer in rustiger vaarwater  
terechtkomt.  

Hoe lang dat  
duurt is niet  
bekend.

WAT IS ER PRECIES AAN 
DE HAND? 
 
Het coronavirus heeft gevolgen voor de  
aandelenmarkt, die momenteel een enorme 
daling ondergaat. Dit zal ook effect hebben op 
de koersen van de pensioenbeleggingsfondsen. 
Koersen van risicovolle beleggingen zijn (sterk) 
gedaald. Waarschijnlijk is uw pensioenvermogen 
ook hierdoor beïnvloed. 

Verder schommelt de rente ook. Een lagere rente 
zorgt er voor dat het pensioenvermogen kan 
stijgen. Maar aan de andere kant wordt het dan 
ook duurder om op de pensioendatum een  
pensioen in te kunnen kopen.

BIJNA MET  
PENSIOEN? 
 
Als u binnenkort met pensioen  
gaat dan heeft u last van de  
dalende aandelenmarkten. Ook 
zorgt de lage rente ervoor dat u 
minder pensioen kunt aankopen. Als 
u op de pensioendatum kiest voor 
een vastgesteld pensioen, kunt u 
niet meer profiteren van een latere 
stijging van de aandelenmarkt. U 
kunt ook kiezen voor  een ‘variabel 
pensioen’. Uw pensioen blijft dan 
belegd waardoor u langer de kans 
heeft om weer te profiteren van de 
gestegen aandelen of als de rente 
na de pensioendatum gaat stijgen. 
Aan de andere kant kan het  
pensioen ook verder in waarde 
dalen.

BELEGGEN VOOR 
JONG EN OUD 
 
Hoe jonger u bent en hoe 
risicovoller u belegt, hoe groter de 
impact. U belegt dan immers meer 
in aandelen. Maar u heeft dan nog 
een lange tijd om te beleggen en 
een daling weer goed te maken  
– waardoor de impact op het te  
verwachten pensioeninkomen  
beperkt is. Hoe dichter u tegen uw 
pensioen aan zit, hoe kleiner de 
impact op het pensioenvermogen.  
U belegt dan meer in risicovrije  
beleggingen die u grotendeels 
beschermen tegen een dalende 
rente.

PENSIOEN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN 
 
Binnen de pensioenregeling tijdens dienstverband is ook voorzien in een  
nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen wordt aan uw partner 
uitgekeerd in geval van uw overlijden. Daarnaast ontvangen uw kinderen een 
wezenpensioen. 



HOE  
WERKT PENSIOEN 
OOK ALWEER? 
 
In een middelloonregeling is de 
hoogte van het pensioen gebaseerd 
op uw gemiddeld verdiende salaris 
tijdens uw loopbaan. U bouwt elk 
jaar een stukje pensioen op. Voor 
de pensioenopbouw wordt een 
pensioenpremie betaald die wordt 
toegevoegd aan het totale  
pensioenvermogen van uw  
pensioenuitvoerder. Uw pensioen- 
uitvoerder belegt dit pensioen- 
vermogen vervolgens.  

BLIJF KALM 
 
Pensioenen worden voor de lange 
termijn belegd. Flinke dalingen  
komen vaker voor, de beurzen 
hebben zich in het verleden altijd 
hersteld.  
 
Ook nu is het te verwachten dat de  
aandelenmarkt zich later herstelt en  
weer in rustiger vaarwater  
terechtkomt.  

Hoe lang dat duurt is niet bekend.

WAT IS ER PRECIES AAN 
DE HAND? 
 
Het coronavirus heeft gevolgen voor de  
aandelenmarkt, die momenteel een enorme  
daling ondergaat. Dit zal ook effect hebben op 
het pensioenvermogen van veel pensioenfondsen.  
De financiële positie van veel pensioenfondsen is 
hierdoor verslechterd.  
 
Verder schommelt de rente ook. Een lagere rente 
zorgt er voor dat de pensioenuitvoerder meer 
geld in kas moet hebben om de pensioenen van 
te betalen. 

PENSIOEN IN  
GEVAL VAN  
OVERLIJDEN 
 
Binnen de pensioenregeling is  
ook voorzien in een nabestaanden- 
pensioen. Dit nabestaanden- 
pensioen wordt aan uw partner  
uitgekeerd in geval van uw  
overlijden. Daarnaast ontvangen uw 
kinderen een wezenpensioen.  

WAT BETEKENT 
DIT? 
 
Als de onrust op de financiële 
markten aanhoudt dan kan dat 
betekenen dat er de komende jaren 
niet of nauwelijks toeslagen  
worden verleend. Dat is dit jaar 
echter nog niet aan de orde. Er kan  
nog niet worden voorspeld 
wat er volgend jaar  
gebeurt. 

MEER WETEN? 
 
Als u vragen heeft over uw  
pensioen en COVID-19, houd 
dan onze website in de gaten. 
We zullen u daar geregeld op de 
hoogte houden over de impact op 
het pensioen.

 

COVID-19 & PENSIOEN
Er is op dit moment veel nieuws over het Covid-19 virus (Corona).  
Hieronder leest u welk effect Covid-19 kan hebben op uw pensioen in  
de DB-regeling bij SSPF. 


