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Eveline Smeets

Head of Actuarial Affairs

Uitvoerend bestuurslid SNPS
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Wie zijn wij? Shell Pensioenbureau Nederland

Wendy Brugman

Pension Plan & Communication Advisor
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Agenda

• Huisregels

• Korte toelichting verschil vast en variabel pensioen

• Keuze en gevolgen voor beleggingen

• Keuze bij klein pensioen

• Overige vragen

• Hoe maak ik mijn keuze
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Huisregels

• Zet microfoon op stil

• Stel vragen in de chat

• Like vragen die je beantwoord wil hebben

• Stel vragen wanneer je ze hebt

• Indien nodig parkeren we het stellen van vragen tot het eind
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Gevraagde keuze

Vast of variabel pensioen
U maakt nu een (voorlopige) keuze voor een vast of een variabel pensioen. Als u met pensioen gaat, kiest u 
definitief. 

Kiest u voor vast:

• Pensioenkapitaal blijft belegd conform gekozen risicoprofiel.

• Afbouw risicovolle beleggingen naarmate pensioendatum dichterbij komt.

• Op pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een uitkering aan bij een externe 

pensioenverzekeraar. 

Kiest u voor variabel: 

• Uw pensioenkapitaal wordt geleidelijk omgezet naar variabele pensioenaanspraken bij SNPS.

• Ook na uw pensionering blijft uw pensioen belegd in een collectieve beleggingsmix. 

• Uw uitkering wordt ieder jaar aangepast aan de hand van de behaalde resultaten. 

• Naar verwachting kunt u meer koopkracht behouden dan bij de vaste uitkering. 

• Daar staat tegenover dat uw uitkering of en toe ook naar beneden kan gaan. 

• Deelnemers delen risico's op overlijden en langleven met elkaar. 
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Opzet lifecycles vaste uitkering
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LCP Rendement
Doel: behalen rendement

Beleggingen: return-seeking assets
Omvang: € 330 mln

LCP Rente
Doel: rentegevoelig en beperkt 

rendement
Beleggingen: credits
Omvang: € 35 mln

LCP Matching
Doel: mitigering renterisico

Beleggingen: staatsobligaties
Omvang: € 0.9 mln

Rend 90% / Rente 10% Rend 70% / Rente 30% Rend: 10% / Rente 45% / Matching 45%

Op pensioendatum
Deelnemer koopt levenslange annuïteit aan bij 

externe partij
Renterisico voor circa 90% gemitigeerd
Beleggingsrisico grotendeels afgebouwd
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Van lifecycle naar variabele uitkering (CVP)
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Individueel DC

Variabele uitkering

CVP portefeuille Verplichtingen

€ 100 € 100

CVP balans

Vanaf 58 jaarlijks deel 

kapitaal omzetten 

naar aanspraak

58 jaar 68 jaar

IDC en CVP Collectief variabel pensioen

Beleggingsbeleid collectieve fase:
◼ 40% zakelijke waarden

◼ Renterisico voor 90% afgedekt
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Vraag: Keuze bij een klein pensioen

• Stel voorbeeldberekening geeft een verwacht pensioen van € 10,- per 

maand. Is de keuze interessant voor mij?

• Afkoopgrens van ruim € 500,- per jaar. 

• Kapitaal in 1 keer uitgekeerd. Geen levenslange maandelijkse 

uitkering.

• Afkopen mag, hoeft niet.
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Algemene vragen

• Voor welk deel van het pensioen moet ik een keuze maken?

De keuze geldt voor het gehele pensioen bij SNPS. Dus niet voor het pensioen bij SSPF. Kijk in het 

portaal om te zien in welk fonds je pensioen opbouwt.

• Voor de meeste van jullie geldt dat de keuze alleen je netto pensioen betreft. 

• Alleen mensen die in dienst zijn gekomen na 1-7-2013 maken de keuze (ook) voor hun bruto 

pensioen. 

• Wat wordt bedoeld met een voorlopige keuze?

Je maakt de voorlopige keuze in het jaar dat je 58 wordt. De definitieve keuze maak je wanneer je met 

pensioen gaat. In de tussentijd is het niet mogelijk de keuze te wijzigen.

• Zijn de consequenties van de voorlopige zijn onomkeerbaar?

Het is mogelijk om op pensioendatum een andere keuze te maken. Die wijziging wordt dan op 

pensioendatum uitgevoerd. En niet met terugwerkende kracht naar het moment van de voorlopige keuze.
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Voorlopige keuze en beleggen?

• Wat is de consequentie van de keuze die ik nu maak?

Afhankelijk van de keuze gaan we het pensioenkapitaal op een andere manier beleggen.

• Kies je voor Vast?

Dan zul je van je kapitaal op pensioendatum een pensioenuitkering aankopen bij een externe partij. Om 

nare verrassingen in de hoogte te voorkomen, bouwen we het beleggingsrisico in de tussentijd zoveel 

mogelijk af (zie plaatje op sheet 6). We bouwen meer risico af dan wanneer je kiest voor een variabele 

pensioen (zie plaatje op sheet 7).

• Kies je voor Variabel?

Dan kopen we jaarlijks van een deel van je kapitaal een ouderdomspensioen aan. Dit kapitaal beleggen 

we volgens een vaste beleggingsmix (40% zakelijke waarden en 60% vastrentend). Het resultaat van de 

beleggingen wordt jaarlijks aan het ouderdomspensioen toegevoegd (positief of negatief). Het resterende 

kapitaal blijven we beleggen conform het gekozen profiel.

• Welke keuze op pensioendatum tot meer of minder kapitaal of tot een hogere pensioenuitkering leidt  is 

niet vooraf te zeggen.
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Verandering van keuze

• Wat als ik op pensioendatum een andere keuze maak?

• Was je voorlopige keuze Vast en kies je uiteindelijk voor Variabel? 

Op pensioendatum zullen we dan je pensioenkapitaal in 1 keer omzetten in een variabel 

ouderdomspensioen uitkering. Deze uitkering zal daarna jaarlijks worden aangepast aan de behaalde 

beleggingsresultaten.

• Wat je voorlopige keuze Variabel en kies je uiteindelijk voor vast?

Dan heb je op pensioendatum een variabel ouderdomspensioen ingekocht. We zullen dit 

ouderdomspensioen dan weer omzetten naar een kapitaal. Met het volledige kapitaal kun je 

vervolgens bij een derde partij een ouderdomspensioen aankopen.
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Invloed gekozen beleggingsprofiel

• In hoeverre speelt het gekozen risicoprofiel (defensief – neutral – offensief) een rol met betrekking tot de 

keuze vast of variabel?

Het gekozen risicoprofiel wordt gebruikt voor de beleggingen van het pensioenkapitaal dat nog niet is 

omgezet in ouderdomspensioen. 

• Kies je voor Vast, dan blijft het gehele kapitaal belegd conform het gekozen profiel.

• Kies je voor Variabel, dan kopen we jaarlijks een deel van je ouderdomspensioen in. Het resterende 

deel blijft belegd conform het gekozen profiel.

12Oktober 2022



Copyright of SPN CONFIDENTIAL

Beleggen met huidige omstandigheden

• Waar wordt in belegd? De huidige marktomstandigheden zijn heel slecht (hogere rente, inflatie en lage 

economische verwachtingen.

Waar we in beleggen is zichtbaar op het portaal. De omstandigheden zijn inderdaad uitzonderlijk op dit 

moment. We proberen de risico’s zoveel mogelijk te spreiden om eventuele klappen zo goed mogelijk op 

te kunnen vangen. De hoge rente is niet per definitie slecht. Met een hoge rente kun je met minder 

kapitaal meer pensioen inkopen.

• Hoe is het rendement over de laatste 10 jaar geweest?

Onze regeling bestaat sinds 2013. In de life cycles is sinds die tijd is gemiddeld zo’n 5% tot 8% 

rendement gemaakt. Het daadwerkelijk op jou van toepassing zijnde rendement is afhankelijk van de 

door jouw gemaakt keuze in de life cycles en je leeftijd. 
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Vragen over vast pensioen?

• Hoe wordt het bedrag bepaald bij een vast pensioen?

Middels een offerte krijg je te horen welke pensioen je per maand gaat ontvangen van een externe 

partij. Je kunt hierbij nog aanvullende keuzes maken (hoog / laag of partnerpensioen aankopen). 

Kenmerk is dat je bij pensioeningang weet welk bedrag je wanneer krijgt.

• Krijgen we advies bij het kiezen van een uitvoerder voor een vaste pensioenuitkering?

Nee, wij mogen geen advies geven over financiële keuzes. Ook Achmea mag dit niet. 

Je kunt gebruik maken van vergelijkende websites zoals Moneywise. Ook is het nuttig om een financieel 

adviseur in te schakelen. Het is mogelijk hiervoor gebruik te maken van het Persoonlijk Ontwikkelings en 

Zorg Budget van Shell HR (alleen voor actieve deelnemers).

• Waarom kunnen we bij SNPS geen vast pensioen krijgen?

Als het pensioenfonds een vast pensioen zou gaan aanbieden, dan moet het pensioenfonds bepaalde 

buffers gaan aanhouden. In het verleden is ervoor gekozen om dat niet te doen.
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Overige vragen

• Als je met 55 met pensioen wil, wordt dat het hele bedrag in 1 keer omgezet naar CVP?

Wettelijk gezien mag je pas geleidelijk pensioen aankopen maximaal 10 jaar voor de pensioendatum. 

Bij Shell is de pensioendatum 68 jaar en dus mogen we vanaf 58 jaar pensioen inkopen.

Als je met 55 jaar met pensioen wil, dan wordt inderdaad het hele pensioenkapitaal in een keer 

omgezet naar een variabele pensioenuitkering

• Als ik eerder uit dienst ga, kan ik dan na vertrek blijven inleggen?

Wanneer je uit dienst gaat, dan stopt de pensioeninleg. Wel blijft SNPS het pensioenkapitaal beleggen 

volgens het door jou gekozen profiel. Ook na uitdiensttreding is het altijd mogelijk om je profielkeuze te 

wijzigen. Je doet dit eenvoudig via het portaal (www.shellpensioen.nl/mijnxxx)

Het is dus niet mogelijk om na uitdiensttreding premie te blijven inleggen.

• Kan een LOR uitkering in het pensioenfonds worden ingelegd?

Nee, dat is niet mogelijk.
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Overige vragen

• Is er een minimum pensioen dat is zeker gesteld/gegarandeerd bij een variabel pensioen?

Nee, een variabel pensioen kent geen zekerheid of minimum. Bij een vast pensioen (zoals bij SSPF) is 

dat wel het geval.

• Hoe werkt het afkopen van een klein pensioen?

Wanneer met het pensioenkapitaal een jaarlijks pensioen van minder dan EUR 520,- kan worden 

aangekocht, dan mag het pensioenfonds de deelnemer aanbieden om het pensioen af te kopen. In dat 

geval krijg je het gehele kapitaal in1 keer uitgekeerd. Je krijgt dan geen levenslange uitkering meer.

De keuze is hierbij aan jou. Wanneer je niet wil afkopen, dan zorgt het pensioenfonds alsnog voor een 

levenslange pensioenuitkering. Dit zal dan wel een uitkering zijn die lager is dan EUR 520,- per jaar. 

• Kan de keuze voor vast of variabel van invloed zijn bij het aanvragen van een hypotheek?

Het antwoord op deze vraag weten we niet precies. Vanaf een bepaalde leeftijd wordt bij 

hypotheekverstrekkers ook gekeken naar het te verwachten inkomen na pensioendatum. Voor een meer 

exact antwoord verwijzen we je naar een financieel adviseur.
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Overige vragen

• Heeft de uitwerking van het Pensioenakkoord nog invloed op de keuze? Nog niet alles is zeker.

Het SNPS pensioen is lijkt heel erg op het pensioen zoals dat er na inwerkingtreding van de nieuwe 

pensioenwet uitziet. Op dit moment is de verwachting dat het Pensioenakkoord geen invloed heeft op de 

gemaakte keuze. 

• Als ik 100 wordt, krijg ik dan nog steeds pensioen?

Bij de keuze voor een variabel pensioen ga je deelnemen in het Collectief Variabel Pensioen. In het 

Collectief delen de deelnemers risico met elkaar, waaronder het zogenoemde ‘langlevenrisico’. In een 

collectief zijn er mensen die oud worden en mensen die voortijdig overlijden. Bij voortijdig overlijden 

wordt het kapitaal verdeeld over de overige deelnemers. Dit zorgt ervoor dat iedereen levenslang 

pensioen zal krijgen.
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Zijn er nog vragen
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Persoonlijke communicatie
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Wat moet ik nu doen?
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Hoe gaat het tot nu toe? 
Rendement in de lifecycles
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◼ Publiceren rendementen per leeftijd 

◼ Werking van risico-afbouw naarmate 

pensioenleeftijd nadert

◼ Tot nu toe gemiddeld rendement in 

offensieve lifecycle het hoogst en in 

defensieve lifecycle het laagst

◼ Vanaf 2013 gemiddeld ongeveer 7% 

rendement per jaar toegevoegd
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Hoe gaat het tot nu toe? 
Rendement in de uitkeringsfase
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