
UW SNPS PENSIOEN
als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

Direct doen:

Straks doen:

Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling 

geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De SNPS regeling 

is een Individueel Beschikbare Premieregeling. In deze regeling bouwt u een eigen 

pensioenkapitaal op door maandelijkse premiestortingen die voor uw rekening 

en risico worden belegd. Bij pensionering kiest u voor een vast of een variabel 

pensioen. Daarnaast bevat de regeling een aantal risicodekkingen. Om u weg-

wijs te maken in de pensioenregeling, zetten wij de belangrijkste onderdelen 

voor u op een rij. 

1. Inloggen op ‘Mijn SNPS pensioen’.  Pensioen is inkomen voor later. Maar ook voor nu is een aantal zaken geregeld. 

Alle informatie over uw pensioenregeling vindt u op uw persoonlijke online portaal. Hier bepaalt u hoeveel risico 

u wilt lopen bij het beleggen van uw premies en kunt u uw risicoprofiel aanpassen. Standaard zet SNPS uw risico-

profiel op ‘Neutraal’. Via uw DigiD logt u snel en veilig in op www.shellpensioen.nl/mijnpensioen. 

2. Wilt u uw pensioen meenemen?  Hebt u bij een vorige werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u de waarde 

van dat pensioen meenemen naar SNPS. Dit noemen we waardeoverdracht. Dit kunt u doen via www.shellpensioen.nl/

mijnpensioen. U ont vangt dan enige tijd later een offerte. In deze offerte staat hoeveel pensioenkapitaal kan worden 

overgedragen naar SNPS. De offerte is vrijblijvend. Als u akkoord gaat met de offerte dan wordt het pensioenkapitaal 

overgedragen en belegd. SNPS is afhankelijk van de informatie van vorige pensioenuitvoerders. De gehele  

procedure kan daardoor enkele maanden duren. 

3. Woont u ongehuwd samen?  Als u overlijdt dan heeft uw partner onder bepaalde voorwaarden recht op  

partnerpensioen. Partnerpensioen is een inkomen dat uw achterblijvende partner krijgt na uw overlijden. Als  

u ongehuwd samenwoont dan moet u uw partner aanmelden bij SNPS. Hiervoor hebben wij een notariële  

samenlevingsovereenkomst nodig of een door de notaris gewaarmerkt uittreksel. Zonder aanmelding heeft  

uw ongehuwde/niet geregistreerde partner geen recht op partnerpensioen.

Een aantal gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen: bijvoorbeeld als u gaat trouwen, samenwonen of een 

geregistreerd partnerschap aangaat, als u gaat scheiden of arbeidsongeschikt wordt, of als u gebruik wilt maken van 

een van de mogelijkheden die de pensioenregeling biedt. Kijk voor meer informatie op www.shellpensioen.nl/

mijnpensioen of neem contact op met de servicedesk. Let op: Woont u in het buitenland, dan krijgt SNPS wijzigingen in 

uw persoonlijke situatie niet automatisch door. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen aan SNPS doorgeeft.



Er worden ook premies afgedragen voor de verzekering van 

het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden tijdens 

uw dienstverband. Ook is geregeld dat de maandelijkse 

premie-inleg wordt voortgezet gedurende de periode dat u 

onverhoopt arbeidsongeschikt zou worden, zodat uw premie-

opbouw doorloopt. Al deze premies worden volledig door 

uw werkgever betaald.

Collectief Variabel Pensioen (CVP)
Alle deelnemers aan een beschikbare premieregeling heb-

ben de keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Als u 

58 jaar wordt, maakt u een voorlopige keuze. Als u met pen-

sioen gaat, kiest u definitief. SNPS voert als onderdeel van 

uw pensioenregeling het variabele pensioen (CVP) uit. Een 

vast pensioen moet u als u met pensioen gaat zelf aankopen 

bij een andere pensioenuitvoerder van uw keuze. Meer  

informatie over het CVP vindt u op www.shellpensioen.nl.

Verwacht inkomen voor later
Het uitgangspunt in de regeling is het geven van inzicht  

in het verwachte inkomen nadat u met pensioen gaat.  

Dit is duidelijk te zien in het deelnemersportaal,  

www.shellpensioen.nl/mijnpensioen. Zoals aangegeven, 

wordt uw premie belegd. Beleggen betekent risico nemen. 

Het is daarom van belang om de beleggingen te spreiden 

over de verschillende beleggings categorieën (o.a. aandelen 

en obligaties). Hiermee is rekening gehouden bij de  

samenstelling van de Life cycle profielen.

Gedurende de tijd dat u werkt bij Shell wordt 
maandelijks een premie aan u beschikbaar 
gesteld. Met de premie-inleg belegt u om  
op pensioendatum een pensioenuitkering  
te kopen. 

De premie en het beleggingsresultaat vormen samen het 

bedrag waarmee u uiteindelijk een pensioenuitkering aan - 

koopt bij SNPS of een andere pensioenuitvoerder. Van te 

voren is niet bekend hoeveel pensioen deze premie oplevert. 

De hoogte van de pensioenuitkering hangt voornamelijk af 

van de premie-inleg, de beleggingsresultaten en de rente 

op het moment dat u het pensioen inkoopt.

Hoe hoog is de premie?
De premie is leeftijdsafhankelijk en wordt berekend over de 

pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioen-

gevend salaris minus een bedrag waarover geen pensioen 

wordt opgebouwd omdat u later ook een AOW-uitkering 

ontvangt. De premietabel vindt u op www.shellpensioen.nl. 

Naarmate u ouder wordt, wordt de premie hoger. De 

periode tot de pensioendatum wordt immers steeds korter, 

waardoor de premie minder lang kan renderen. 

Wie betaalt de premie?
U betaalt 2% van de pensioengrondslag, uw werkgever 

betaalt de rest.

Wat u moet weten 
over uw pensioen 



Life cycle profielen
Er zijn 3 Life cycle profielen: Offensief, Neutraal en Defensief. 

De kenmerken van deze Life cycle profielen zijn verschillend. 

Zo wordt in het Life cycle profiel Offensief meer belegd in  

aandelen dan in het Life cycle profiel Defensief. Elk Life 

cycle profiel is opgebouwd uit een aantal beleggings-

portefeuilles. 

Naarmate u ouder wordt, wordt er minder belegd in aan-

delen. De gevoeligheid van uw beleggingen voor stijging 

en daling van de rente neemt toe. Omdat de inkoop van  

de pensioenuitkering ook gevoelig is voor dezelfde rente- 

ontwikkeling leidt dit tot minder grote schommelingen in 

het verwachte inkomen voor later. Het beleggen van uw 

premie staat hiermee geheel in dienst van het te verwachten 

pensioeninkomen voor later. Uw premie wordt bij SNPS 

standaard belegd op basis van het Life cycle profiel ‘Neutraal’.  

U hebt de mogelijkheid om uw beleggingen in lijn te 

brengen met uw risicoprofiel. Kijk voor meer informatie over 

de opbouw van de Life cycle profielen en onder liggende 

beleggingsportefeuilles op www.shellpensioen.nl/ 

mijnpensioen.

U kunt kiezen om vanaf 58 jaar deel te nemen aan het 

Collectief Variabel Pensioen (CVP) bij SNPS. Dan wordt 

uw pensioen belegd volgens een vaste beleggingsmix. 

Deze mix is speciaal ingericht voor het collectief en de 

fase waarin u (bijna) met pensioen bent.

Kosten
SNPS maakt kosten om uw pensioen te regelen. Kosten 

voor de uitvoering van de IDC-regeling betaalt uw werk-

gever tot uw pensionering. Vanaf uw pensionering zijn 

alle administratiekosten voor uw rekening. Deze worden 

verwerkt in uw levenslange vaste uitkering. Elke pensioen-

uitvoerder hanteert daarvoor eigen tarieven. 

De administratiekosten voor het CVP zijn voor uw eigen 

rekening. Meer informatie over deze kosten vindt u in de 

brochure ‘Collectief Variabel Pensioen’ op www.shellpen-

sioen.nl.

De kosten om uw pensioenkapitaal te beleggen betaalt u 

zelf. Deze kosten worden afgetrokken van de waarde van 

uw beleggingen. Bij het vaststellen van de beleggings-

mogelijkheden streeft SNPS ernaar om deze kosten zo 

laag mogelijk te houden.

Kijk voor meer informatie over de kosten op  

www.shellpensioen.nl/mijnpensioen.

Uw risicoprofiel
Voordat uw premie belegd wordt, is het belangrijk om te weten 

hoeveel risico u daarbij wilt lopen. In uw  persoonlijke pensioen-

portaal op www.shellpensioen.nl/mijnpensioen bepaalt u zelf 

uw risico profiel. Dit risicoprofiel bepaalt volgens welk Life cy-

cle profiel uw premie wordt belegd. Standaard zet SNPS uw 

risicoprofiel op ‘Neutraal’. Als u na verloop van tijd anders 

denkt over de risico’s die u wilt lopen, dan kunt u uw risicopro-

fiel altijd aanpassen via www.shellpensioen.nl/mijnpensioen.

Uw pensioen, geen vast eindbedrag

De premies worden voor eigen rekening en risico belegd. 

De waarde van uw beleggingen kan stijgen of dalen. We 

noemen dit beleggingsrisico. 

De levensverwachting in Nederland kan sneller of meer 

stijgen dan verwacht. We noemen dit langlevenrisico. 

Daarnaast kennen we nog het renterisico. Op het moment 

dat u het opgebouwde kapitaal op uw pensioendatum omzet 

naar een pensioenuitkering, bent u afhankelijk van de hoogte 

van de rente op dat moment.

U draagt deze risico’s totdat u met pensioen gaat zelf. Echter, bij 

de samenstelling van de Life cycle profielen is zo veel mogelijk 

rekening gehouden met deze risico’s. Daarna ligt het risico bij de 

pensioenuitvoerder waar u uw pensioen inkoopt. Binnen het CVP 

in SNPS wordt het pensioen collectief belegd en delen deelnemers 

een aantal risico’s met elkaar.

Pensioen via SNPS of een andere pensioenuitvoerder naar keuze

Ongeveer drie maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van  

SNPS een brief, waarin de procedure rond uw pensioeningang 

wordt toegelicht. U ontvangt daarbij een schatting van het pensioen-

kapitaal dat op de pensioendatum beschikbaar is voor het aankopen 

van uw pensioen. Als u kiest voor een variabel pensioen, ontvangt 

u dit na pensionering van SNPS. Als u kiest voor een vast pensioen 

koopt u dit zelf aan bij een pensioenuitvoerder naar keuze. Een 

financieel adviseur kan u hierbij eventueel helpen.

Op www.shellpensioen.nl vindt u meer informatie.

Shell netto pensioenregeling
Als uw pensioengevend salaris boven het fiscale maximum uitkomt, 

kunt u deelnemen aan de Shell netto pensioenregeling. De Shell 

netto pensioenregeling maakt optimaal gebruik van de mogelijk-

heden die de fiscale wetgeving biedt om pensioen te sparen uit 

uw netto inkomen. Deelname aan de regeling is vrijwillig. Meer 

informatie vindt u in de brochure ‘netto pensioenregeling’ en op 

www.shellpensioen.nl.

Wat biedt de 
pensioenregeling van SNPS?

bent. U hebt dan recht op vrijstelling van uw eigen premie-

inleg. De pensioenpremie wordt bij volledige en duurzame 

arbeidsongeschiktheid dus gewoon doorbetaald. U hoeft 

hiervoor geen aanmelding bij het pensioenfonds te doen,  

uw werkgever meldt u hiervoor aan. 

Met pensioen 
De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar. U kunt tussen 55 en  

65 jaar met pensioen gaan. Maar met toestemming van  

uw leidinggevende kunt u er ook voor kiezen om uw pen-

sioen juist uit te stellen (tot uiterlijk de leeftijd van 70 jaar). 

Of deze mogelijkheden specifiek voor u van toepassing zijn, 

hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. U kunt de finan-

ciële gevolgen van de verschillende mogelijkheden zelf doorre-

kenen op mijnsnsp.nl. De hoogte van uw pensioen is aan fiscale 

regels gebonden. Bij de uitvoering van uw keuze wordt daarom 

rekening gehouden met de daarvoor geldende fiscale maxima.

Op uw gekozen pensioendatum, koopt u van 
het op dat moment opgebouwde kapitaal een 
ouderdomspensioen aan bij een pensioen-
verzekeraar naar keuze. De waarde van het  
pensioenkapitaal valt tijdens de opbouw-
periode buiten de heffing van inkomstenbelas-
ting (vermogensrendementsheffing in box 3).  
U hoeft deze dus niet op te geven bij uw aan-
gifte inkomstenbelasting. Vanaf uw pensioen-
datum ontvangt u van de door u gekozen 
pensioenverzekeraar een pensioenuitkering. 
Hierover betaalt u inkomstenbelasting. Deze 
uitkering stopt wanneer u komt te overlijden.

Nabestaandenpensioen 
Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, dan ontvangen 

uw eventuele partner en/of uw kinderen een nabestaan-

denpensioen. Uw partner ontvangt levenslang partner-

pensioen en tijdelijk partnerpensioen tot de pensioendatum 

ter overbrugging van het ‘gemis’ aan AOW. Uw kinderen 

ontvangen tot hun 18e verjaardag wezenpensioen.  

Studerende kinderen hebben langer recht op wezenpen-

sioen (uiterlijk tot 24 jaar). 

Arbeidsongeschiktheid 
Bent u langer dan twee jaar ziek en daarna volledig en 

duurzaam arbeidsongeschikt verklaard door het UWV? 

Meld dit bij SNPS. U komt dan in aanmerking voor een 

uitkering bij arbeidsongeschiktheid van SNPS. 

Ook wordt uw premie-inleg voortgezet gedurende de 

periode dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 

U kunt op verschillende punten uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke 

wensen. U hebt de volgende keuzes:

u kunt eerder met pensioen gaan

u kunt later met pensioen gaan

u kunt met deeltijdpensioen gaan

u kunt uw pensioen in hoogte variëren

u kunt van uw pensioenkapitaal alleen een ouderdomspensioen aankopen  

of een ouderdomspensioen in combinatie met een partnerpensioen.

Kijk voor meer informatie op mijnsnps.nl of neem contact op met de servicedesk.



Pensioen en de overheid
ANW

Als u overlijdt hebben uw partner of kinderen mogelijk 

recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is 

geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw 

achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een 

Anw-uitkering als hij of zij aan bepaalde voorwaarden vol-

doet. De Sociale Verzekeringsbank regelt de Anw namens 

de overheid. Kijk voor meer informatie op svb.nl/anw. 

AOW-leeftijd

Het pensioen van uw pensioenfonds ontvangt u bovenop 

de AOW. Uw AOW-uitkering krijgt u van de overheid. Sinds 

2013 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks. Zo zal in 2022 de 

AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden zijn. Wanneer uw 

AOW-uitkering ingaat, is afhankelijk van uw geboortedatum. 

Wilt u weten op welke leeftijd uw AOW-uitkering ingaat? 

Kijk dan op svb.nl.

AOW en het buitenland

Hebt u buiten Nederland gewoond en gewerkt? Dan is het 

mogelijk dat u minder AOW ontvangt. Kijk op svb.nl voor 

meer informatie.

Wilt u weten op welke  

leeftijd uw AOW-uitkering  

ingaat? Kijk dan op svb.nl



Wat biedt de 
pensioenregeling van SNPS?

u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid 

van SNPS. Ook wordt uw premie-inleg voortgezet gedurende de 

periode dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en uw dienst-

betrekking geheel of gedeeltelijk is beeindigd. U hebt dan recht op 

vrijstelling van uw eigen premie-inleg. De pensioen premie wordt 

bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid dus gewoon door betaald. 

Met pensioen 
De pensioenrichtleeftijd is momenteel 68 jaar. U kunt tussen 55 

en 68 jaar met pensioen gaan. Maar met toestemming van uw 

leidinggevende kunt u er ook voor kiezen om uw pensioen juist uit 

te stellen (tot uiterlijk de leeftijd van 70 jaar). 

Of deze mogelijkheden specifiek voor u van toepassing zijn, hangt 

af van uw persoonlijke omstandigheden. U kunt de financiële 

gevolgen van de verschillende mogelijkheden zelf doorrekenen 

op www.shellpensioen.nl/mijnpensioen. De hoogte van uw 

pensioen is aan fiscale regels gebonden. Bij de uitvoering van 

uw keuze wordt daarom rekening gehouden met de daarvoor 

geldende fiscale maxima.

Kijk voor meer informatie op www.shellpensioen.nl/mijnpensioen 

of neem contact op met onze servicedesk: info@shellpensioen.nl. 

U kunt ook bellen: +31 (0) 88 462 34 56, op werkdagen tussen 

8:30 uur en 17:00 uur CET.

Ouderdomspensioen 
U kiest bij pensionering voor een vast of een variabel pensioen. 

Deze keuze geldt voor zowel het ouderdoms- als het partner-

pensioen. SNPS voert als onderdeel van uw pensioenregeling 

het variabele pensioen (CVP) uit. Een vast pensioen koopt 

u op het moment dat u met pensioen gaat zelf aan bij een 

pensioenuitvoerder van uw keuze. Tijdens de opbouw-

periode is uw pensioen bij SNPS onbelast. Vanaf uw gekozen 

pensioendatum ontvangt u maandelijks een vast of een 

variabel ouderdomspensioen. U betaalt hierover inkomsten-

belasting. Uw ouderdomspensioen stopt wanneer u komt  

te overlijden.

Nabestaandenpensioen 
Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, dan ontvangen uw 

eventuele partner en/of uw kinderen een nabestaanden-

pensioen. Uw partner ontvangt levenslang partnerpensioen  

en tijdelijk partnerpensioen tot de pensioendatum ter over-

brugging van het ‘gemis’ aan AOW. Uw kinderen ontvangen  

tot hun 18e verjaardag wezenpensioen. Studerende kinderen 

hebben langer recht op wezenpensioen (uiterlijk tot en met 

augustus na hun 24e verjaardag). Bij pensionering wordt 

naast een ouderdomspensioen standaard een partnerpensioen 

aangekocht. Dat gebeurt alleen als u een partner heeft. Dit 

partnerpensioen wordt maandelijks uitgekeerd aan uw partner 

als u na pensionering overlijdt. U kunt samen besluiten om  

geen partnerpensioen te kopen. Daarmee wordt uw ouder-

domspensioen hoger, maar ontvangt uw partner niets als u 

na pensionering overlijdt.

Arbeidsongeschiktheid 
Bent u langer dan twee jaar ziek en daarna (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt verklaard door het UWV? Vanaf het 

moment dat uw dienstbetrekking vanwege de arbeidson-

geschiktheid geheel of gedeeltelijk wordt beeindigd, komt 

U hebt verschillende mogelijkheden om uw pensioen af te stemmen op uw 

persoonlijke wensen. Zo kunt u:

eerder of later met pensioen gaan

met deeltijdpensioen gaan

kiezen voor een vast of voor een variabel pensioen. 

kiezen voor een vaste stijging of daling van uw variabele pensioen

samen met uw partner besluiten om af te zien van partnerpensioen.

Meer informatie over pensioenkeuzes vindt u in op www.shellpensioen.nl.



 

U ontvangt 1x per jaar een Uniform Pensioenoverzicht 

(UPO). Daarop staat welk bedrag u voor uw pensioen  

hebt opgebouwd. U kunt dit UPO raadplegen op  

www.shellpensioen.nl/mijnpensioen. U krijgt elke 3 maan-

den een overzicht van de actuele waarde van uw pensioen-

kapitaal en de behaalde resultaten op de beleggingen.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen over 

uw pensioen bij SNPS? Op www.shellpensioen.nl vindt u de 

belangrijkste informatie en antwoorden op veelgestelde 

vragen.  

U kunt uw vraag ook mailen naar info@shellpensioen.nl.  

Bellen kan ook, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur CET 

naar +31 (0) 88 462 34 56. Wij helpen u graag!

Klachten?
Hebt u klachten over de uitvoering van uw pensioenregeling? 

Maak dan gebruik van de klachtenregeling van SNPS.  

Kijk voor meer informatie in de statuten van het fonds.  

De statuten en de klachtenregeling kunt u down loaden via 

www.shellpensioen.nl.

Het bestuur van Shell Pensioen heeft de administratie en het vermogensbeheer van 
de pensioenregeling uitbesteed aan Achmea Pensioenservices. Het bestuur van Shell 
Pensioen blijft echter eindverantwoordelijk voor de goede en tijdige uitvoering van de 
pensioenregeling. 

U kunt geen rechten ontlenen aan deze brochure. Ons pensioenreglement gaat altijd 
voor. Het pensioenreglement kunt u downloaden via shellpensioen.nl. 

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect deelnemingen heeft, 
zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In deze brochure wordt het 
collectieve begrip ‘Shell’ gebruikt om de verschillende bij Shell Pensioen aangesloten 
Shell werkgevers en joint ventures aan te duiden. 
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Meer informatie of vragen? 

www.shellpensioen.nl/mijnpensioen
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