
Drie componenten
De opbouw van uw pensioen

Over het algemeen bestaat een goed pensioen uit drie 

componenten:

1. Wettelijke voorziening: AOW 

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, ontvangt op 

basis van de huidige wetgeving vanaf zijn 65ste een  

AOW-uitkering van de overheid. Deze kunt u beschouwen 

als basisvoorziening. 

2. Werkgeversvoorziening: ouderdomspensioen 

Verder hebben de meeste werknemers een aanvullende 

pensioenvoorziening via hun werkgever lopen. Deze 

bouwen zij op tot aan de pensioenleeftijd, vaak 65 jaar, 

waarbij rekening wordt gehouden met de AOW. Het is 

over het algemeen de bedoeling dat AOW en pensioen 

samen 70% van uw laatstverdiende salaris vormen.  

Door meerdere redenen wordt dit percentage echter  

vaak niet gehaald. Trouwens, gaat u met pensioen en  

kunt u zelf bepalen wie uw pensioenkapitaal in de  

vorm van pensioentermijnen gaat uitkeren? Dan is het 

mogelijk dat Nationale-Nederlanden dat voor u regelt.

Aanvullend pensioen

Heerlijk, uw (pre)pensioen staat voor de  
deur! Hiervoor heeft u in het verleden geld  
opzij gezet. Dat kapitaal komt nu vrij, maar  
op welke manier? U bepaalt zelf hoe u over  
uw opgebouwde vermogen wilt beschikken.

3. Aanvullend pensioen via lijfrente en gouden handdruk

Voor veel Nederlanders is de voorziening uit de boven-

genoemde twee stappen niet voldoende om hun oude 

levensstandaard voort te zetten. Daarom bouwen zij  

zelf kapitaal op met een lijfrenteverzekering.  

Bij lijfrente is sprake van belastinguitstel: de premies 

waren onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar, de 

uitkering wordt nu belast. Aanvullend pensioen kan 

overigens ook komen uit een gouden handdruk.

Direct of uitstellen
Aanvullend pensioen via een lijfrenteverzekering

Er zijn twee soorten lijfrenteverzekeringen: de direct 

ingaande en de uitgestelde lijfrente. Het verschil hangt  

af van het tijdstip waarop uw verzekering tot uitkering 

moet komen: direct of over een aantal jaren. U kunt  

ook een combinatie afsluiten. 

Direct ingaande lijfrente

Als het kapitaal uit uw lijfrentepolis vrijkomt, bent u 

fiscaal verplicht om met dat kapitaal lijfrentetermijnen 

aan te kopen bij een verzekeraar. Heeft u uw lijfrente- 

polis bij Nationale-Nederlanden lopen? Dan kan  

Nationale-Nederlanden u veelal een aanbod doen dat tot 

de betere aanbiedingen in de markt behoort. Maar ook 

mensen die hun lijfrentepolis bij een andere maatschappij 

hebben afgesloten, kunnen bij Nationale-Nederlanden 

een veelal zeer mooi aanbod krijgen. U heeft keuze uit 

verschillende varianten:

• Wilt u tot uw overlijden een aanvulling op uw  

inkomen, dan kiest u voor een levenslange lijfrente.

• Heeft u liever een hogere uitkering gedurende een 

beperkt aantal jaren, neem dan een tijdelijke lijfrente.
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• Aanvulling op pensioen mogelijk 

• Kapitaal voor uzelf of voor uw (klein)kinderen 

• Keuze tussen direct uitkeren of later 

• Kies uit tijdelijke of levenslange lijfrente- 

 uitkering 



Uitgestelde lijfrente

Bent u (nog) niet toe aan uw prepensioen of een  

aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor een  

uitgestelde lijfrente. Dit betekent dat u eerst uw ingelegd 

kapitaal nog laat renderen tot het moment waarop  

u uw lijfrente-uitkering in laat gaan.

Dekken overlijdensrisico
Zorg voor uw nabestaanden

Bij beide typen lijfrenteverzekeringen kunt u uw  

nabestaanden meeverzekeren. Voor de uitkeringen  

gelden fiscale beperkingen en regels waarover uw 

verzekeringsadviseur graag meer vertelt. De strekking  

van deze verzekering bij een direct ingaande lijfrente is  

dat zodra u komt te overlijden de uitkering doorloopt  

aan iemand die u heeft aangewezen (bijvoorbeeld uw 

partner). Bij een uitgestelde lijfrente gaat het hele kapi-

taal naar degene die u heeft aangewezen. Hij of zij  

koopt daarvan een direct ingaande lijfrente. 

Ontslagvergoeding
Gouden handdruk

Heeft u van uw werkgever een ontslagvergoeding 

ontvangen? Maar heeft u dit geld niet direct nodig?  

Dan kan het fiscaal aantrekkelijker zijn om het bedrag  

te gebruiken voor een lijfrenteverzekering. U betaalt dan 

namelijk pas belasting als u de uitkeringen ontvangt.  

Deze belasting is wellicht lager dan wanneer u belasting 

over de gehele gouden handdruk moet betalen. Als u 

slechts een gedeelte van uw gouden handdruk nodig 

heeft, kunt u ook kiezen voor een combinatie van direct  

ingaande en uitgestelde lijfrente (dit mag tot 65 jaar).

Schenkingen

Bij lijfrentepolissen kennen we de zogenoemde polissen uit het 

oude regime. Deze zijn afgesloten vóór 1 januari 1992. Wist u  

dat de oud regime lijfrenteverzekeringen een fiscaal gunstige  

voorziening kunnen vormen voor uw eigen oude dag, maar ook  

als schenking aan uw kinderen, bijvoorbeeld voor hun studie?  

Vraag uw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden.

Vrij vermogen

Naast alles wat u op deze kaart heeft gelezen, is het ook moge- 

lijk dat u beschikt over een vrij vermogen, bijvoorbeeld vanuit 

spaargeld of een vrijvallende kapitaalverzekering. Dit betekent  

dat u de opbouwende premie niet heeft afgetrokken van uw  

belastbare inkomen. Ook dit geld kunt u investeren in een struc-

turele aanvulling op uw pensioeninkomen. Het grote voordeel: u 

heeft met periodieke uitkeringen gedurende lange tijd zekerheid 

over een extra inkomen. Vraag uw verzekeringsadviseur naar de 

mogelijkheden. 

74
2-

90
.0

61
0

Deze informatie is algemeen van aard en geeft een beknopt  

overzicht. Voor meer informatie en voor een op uw situatie  

afgestemd advies kunt u zich wenden tot uw verzekerings- 

adviseur. Aan de tekst van deze kaart kunnen geen rechten  

worden ontleend.

Meer informatie

Uw verzekerings- of hypotheekadviseur staat u graag te woord.  

Hij kent uw persoonlijke situatie als het gaat om verzekeren  

of hypotheken. Ook vindt u nadere informatie op onze website: 

nn.nl .


