
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.

HOE  
WERKT PENSIOEN 
OOK ALWEER? 
 
In een middelloonregeling is de 
hoogte van het pensioen  
gebaseerd op uw gemiddeld  
verdiende salaris tijdens uw loop-
baan. U bouwt elk jaar een stukje 
pensioen op. Voor de pensioen- 
opbouw wordt een pensioenpre-
mie betaald die wordt  
toegevoegd aan het totale  
pensioenvermogen van  
Pensioenfonds Yara. Wij 
beleggen dit pensioenvermogen 
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 heeft ook effect op het 
pensioenvermogen van Pensioenfonds Yara.  
Onze financiële positie (dekkingsgraad) is 
hierdoor fors verslechterd. Deze publiceren wij 
maandelijks op onze website. 
 
De onzekerheden in de markt zorgen ook voor 
een schommeling van de rente. Een lagere 
rente zorgt er voor dat Pensioenfonds Yara 
meer geld in kas moet hebben om de 
pensioenen te betalen. 

PENSIOEN IN  
GEVAL VAN  
OVERLIJDEN OF 
ZIEKTE 
 
Binnen de pensioenregeling is  
ook voorzien in een nabestaan-
denpensioen. Dit nabestaanden- 
pensioen wordt aan uw partner  
uitgekeerd in geval van uw  
overlijden. Daarnaast ontvangen 
uw kinderen mogelijk een 
wezenpensioen. Dit geldt ook als 
u komt te overlijden als gevolg 
van het COVID-19 virus, ook als 
u het opliep bij een reis naar een 
gebied met een ‘negatief  
reisadvies’.

Raakt u arbeidsongeschikt door 
het COVID-19 virus? Dan loopt 
uw pensioenopbouw door. Ook de 
dekking van de vrijwillige regeling 
voor aanvullend arbeidsonge-
schiktheidspensioen (AAOP) is 
gewoon geldig.

WAT BETEKENT 
DIT? 
 
Als de onrust op de financiële 
markten aanhoudt, dan kan dat 
betekenen dat de pensioenen de 
komende jaren niet of nauwelijks 
verhoogd kunnen worden met 
een toeslag. Werkgever Yara stort 
geld bij als de dekkingsgraad te 
laag is. Zolang die 
afspraak er is, worden 
de pensioenen bij 
Pensioenfonds Yara 
niet verlaagd.

UITKERINGEN 
 

Pensioenfonds Yara blijft  
gewoon de pensioenen uitkeren, 
ook in deze uitzonderlijke tijden. 

U kunt gewoon met pensioen 
gaan zoals u gepland heeft.

Knowledge grows

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.

 


