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SNPS in het kort
61 jaar

+18,1%

€20,-

€ 2,4 mln

7.274 2014

SNPS 

2019

248.215  .000euro

Bij SNPS gaan deelnemers gemiddeld op de 
leeftijd van 61 jaar met pensioen.

De uitvoeringskosten die voor rekening 
van de deelnemers zijn, bestaan volledig 
uit vermogensbeheerkosten. Deze 
worden verrekend met de persoonlijke 
pensioenrekeningen. Voor een 40-jarige 
deelnemer met een gemiddeld 
pensioenkapitaal van € 10.000,- en 
het risicoprofiel neutraal, waren de 
uitvoeringskosten in 2019 ongeveer €20,-.

De uitvoeringskosten die voor rekening van 
SNPS zijn, bestaan uit pensioenbeheer- en 
vermogensbeheerkosten. In 2019 kwamen 
deze kosten in totaal uit op € 2,4 miljoen. 
Dat is een kostendaling van € 100.000,- 
ten opzichte van 2018. 

De plus voor de CVP Bruto-regeling en CVP 
Netto-regeling was: 18,1%

In totaal 7.274 Shell-medewerkers. Hiervan 
doen 2.975 werknemers mee aan de 
verplichte bruto-regeling (salaris onder de 
98.000 euro bruto per jaar) en 4.299 aan 
de netto-regeling (vrijwillig, salaris boven de 
98.000 euro bruto per jaar).

Actief sinds 2014. Voorloper in het 
Nederlandse pensioenlandschap door 
persoonlijke pensioenrekeningen, eigen keuze 
beleggingsprofiel (meer of minder risico) en 
daarmee invloed op beleggingen.

-  Om de beleggingsrisico’s te minimaliseren, 
is er in 2019 een Asset-Liability- 
Management-studie (ALM) uitgevoerd. 
Deze studie geeft het SNPS-bestuur inzicht 
in mogelijke financiële ontwikkelingen en 
risico’s in combinatie met het gevoerde 
beleggingsbeleid. Uit de resultaten blijkt 
dat SNPS een bestendige koers vaart. 
Alleen op detailniveau kwamen er enkele 
verbeterpunten naar voren. Deze heeft het 
pensioenfonds opgepakt. 

-  SNPS is een voorloper in het 
pensioenlandschap. Om belangrijke 
partijen in de Nederlandse pensioenwereld 
te laten zien hoe dat in de praktijk werkt, 
delen experts van het Shell Pensioen 
Bureau regelmatig hun ervaringen met 
belangstellenden.

-  In 2019 heeft het Pensioenbureau van 
SNPS diverse crisisoefeningen uitgevoerd. 
Op basis van de uitkomsten heeft 
SNPS de bestaande procedures verder 
geoptimaliseerd.

-  Om vragen van deelnemers op maat te 
kunnen beantwoorden, lanceerde SNPS 
in 2019 mijn-Flexplanner. De tool is alleen 
toegankelijk met DigiD.

Gemiddelde  
pensioenleeftijd:

Uitvoeringskosten
per deelnemers:

Gemaakte kosten:

Belegd vermogen:

Totaal aantal deelnemers:Karakteristieken SNPS:

Strategische initiatieven:

Missie: Onze deelnemers mogelijkheden bieden voor het 
realiseren van persoonlijke pensioendoelen.

Visie: In het belang van onze deelnemers de pensioenregelingen 
op innovatieve, transparante en competitieve wijze uitvoeren. 
Onze deelnemers in staat stellen geïnformeerde beslissingen te 
nemen over hun inkomen voor later.

33

2014

In 2019 gingen 33 deelnemers  
met pensioen.



SNPS boekte rendementen oplopend tot wel 22 
procent.

Voor alle gekozen risicoprofielen (neutraal, offensief 
en defensief) is het pensioenkapitaal gegroeid door 
de goede beleggingsresultaten. 

Let op: de impact van de coronacrisis - in het 
eerste kwartaal van 2020 - heeft deze effecten 
tenietgedaan. Omdat SNPS een lange termijn 
belegger is, wordt rekening gehouden met pieken 
en dalen in de markt.

Er is geen sprake van een gemiddeld rendement 
voor het pensioenfonds, omdat iedere deelnemer 
een persoonlijke pensioenrekening heeft. 

Bij SNPS bouwt elke deelnemer kapitaal 
op met een persoonlijke pensioenrekening. 
Hiermee wordt op de pensioenleeftijd 
pensioen aangekocht. Het pensioenkapitaal 
groeit dankzij de maandelijkse inleg van 
werknemer en werkgever - plus het rendement 
uit beleggingen. 

Hoe werkt het?

deelnemers offensief

defensief

neutraal

1.313 

67 

7.559 

Verdeling beleggings -
profielen bij SNPS:

22%

Bij SNPS hebben deelnemers een persoonlijke 
pensioenrekening, waarmee ze meer of 
minder beleggingsrisico kunnen nemen. Dit 
gebeurt binnen de zogeheten SNPS Life Cycle-
profielen, waarmee offensief, defensief dan 
wel neutraal kan worden belegd. Bij elk profiel 
is duidelijk welke risico’s eraan zijn verbonden. 
Hierdoor kan worden gekozen voor een 
beleggingshouding die past bij de levensfase 
en de risicobereidheid van dat moment.

Pensioen opbouwen  
bij SNPS
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