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Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat 
bij u past . Daarom werkt Nationale-Nederlanden 
met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die 
hebben de kennis en de mogelijkheden u een goed 
advies te geven. Uw adviseur helpt u uw huidige en 
toekomstige risico’s in te schatten en uw financiële 
situatie in kaart te brengen. Deze persoonlijke 
benadering maakt advies op maat mogelijk.  
Een prettig gevoel!

Persoonlijk advies



3 Op naar een heerlijke oude dag
Een aanvulling op uw pensioen voorkomt dat u straks  

te weinig te besteden hebt. Als u bijvoorbeeld met een  

pensioengat te maken zou krijgen, kunt u dat nu nog voor 

zijn. Of als u naast uw pensioen een extraatje wilt, kunt u 

daarvoor een aantrekkelijk kapitaal opbouwen. 

9 U heeft het beste voor met uw  
familie
U denkt er natuurlijk nu niet graag aan… maar als u komt  

te overlijden, blijven uw nabestaanden dan goed verzorgd 

achter? En wat schenkt u uw (klein)kinderen als deze  

grootse toekomstplannen hebben? 
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Uw pensioen- 
aanvulling kent 
geen grenzen



Wilt u na uw pensioen zorgeloos genieten, dan  
kunt u daar nu iets aan doen. Bouw een goede  
pensioenvoorziening op, wellicht aangevuld met  
een extraatje. Of kies voor minder maandlasten 
doordat u uw hypotheek eerder a�etaalt.

4 Een pensioengat, en dan?
Krijgt u te maken met een pensioengat? Kom dan nu in  

actie. Tijdig geld opzij zetten, kan fiscaal aantrekkelijk zijn. 

6 Extra inkomen naast uw  
pensioen 
Een royaal pensioen is een geruststellende gedachte. Een 

extraatje maakt ook grote uitgaven mogelijk, zoals een  

boot, een wereldreis of een tweede huis.

7 Meer genieten zonder hypotheek-
lasten
Wilt u later geen hypotheeklasten meer, dan kunt u ervoor 

zorgen dat uw hypotheek (eerder) is afgelost. Bijvoorbeeld  

op uw pensioendatum.

Op naar een heerlijke 
oude dag
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Wat is een pensioengat?
Bijna iedereen heeft tijdens zijn carrière wel verschillende 

banen gehad. Het opbouwen van een pensioen verliep 

daardoor via diverse werkgevers. Door wisselingen van  

baan of door andere oorzaken is het goed mogelijk dat een 

pensioen uiteindelijk minder bedraagt dan u dacht. In het 

algemeen wordt 70% van het laatstverdiende salaris als een 

goed pensioen beschouwd. Uw verzekeringsadviseur  

bekijkt graag of u een pensioengat kunt verwachten, welke 

omvang dit heeft en wat u eraan kunt doen.

Aanvullen met een lijfrente
U heeft uw pensioen laten berekenen en nu blijkt dat u  

een pensioengat heeft. Via een lijfrenteverzekering kunt  

u dat gat dichten. Al vanaf een klein bedrag spaart u naar een 

eindkapitaal. Kunt u in één keer meer missen, dan is een 

eenmalige koopsom een interessante optie die u direct fiscaal 

voordeel oplevert. Als u met pensioen gaat, koopt u met het 

gespaarde geld een periodieke uitkering als aanvulling op uw 

pensioen aan. Raadpleeg uw verzekeringsadviseur voor een 

berekening van de aftrekbare premie.

Een pensioengat, en dan?  

• Uw pensioengat tijdig aangevuld  

• Fiscaal aftrekbare premie  

• Geen vermogensrendementsheffing bij lijfrente

 

U rekent op een goed pensioen. Maar weet u zeker  
dat u geen risico loopt op een pensioengat? U kunt  
dit laten berekenen. Mocht er sprake zijn van een  
gat, dan is dit nu nog aan te vullen.

10 mogelijke oorzaken voor een pensioengat:

 1 Wisseling van werkgever

 2 Auto van de zaak

 3 Later begonnen met pensioenopbouw

 4 Loopbaanonderbreking (studie, ziekte, werkloos)

 5 Echtscheiding

 6 Beperkte pensioenregeling: 

  • hoge pensioenfranchise 

  • opbouwpercentage pensioen < 2% 

  • maximum in pensioengevend salaris

  • pensioen alleen over 12,96* maandsalaris 

   (excl. 13e maand, bonussen, etc.)

  • pensioen niet welvaarts- of waardevast

 7 Pensioensysteem via middelloon

 8 Eerder stoppen met werken

 9 Pensioen in het buitenland

 10 AOW: aantal jaren in buitenland en geen premie doorbetaald
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Fiscaal aantrekkelijk
Een groot voordeel van lijfrente is dat u de betaalde premie  

nu al van de belasting kunt aftrekken. Uw verzekerings-

adviseur berekent welk bedrag voor u exact aftrekbaar is.  

Op het moment dat u de periodieke uitkeringen ontvangt, 

betaalt u daar wel weer belasting over. Het percentage 

waartegen de uitkering dan wordt belast is veelal lager  

dan het percentage waartegen de premies zijn afgetrok- 

ken. Als u het aftrekbare bedrag niet overschrijdt, wordt de 

waarde van de lijfrenteverzekering niet belast met 1,2% 

vermogensrendementsheffing.

Tussentijds genieten?

Wilt u tijdens uw werkzame leven al profiteren van extra kapitaal  

of vrije tijd, vraag uw verzekeringsadviseur dan naar de (fiscale)  

mogelijkheden van direct ingaande lijfrente en de levensloop- 

regeling. Of kijk op nn.nl.
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Haal meer uit uw gouden handdruk

Een ontslagvergoeding, ofwel een gouden handdruk, kunt u ineens 

laten uitkeren. Dan bent u over dat bedrag belasting verschuldigd. 

Daarna valt het restant in de vermogensrendementsheffing.  

U kunt het ook in een gouden-handdrukverzekering storten.  

Een gouden handdruk kan dan via periodieke uitkeringen voor  

aanvullend inkomen zorgen, direct na ontslag of op een later tijd- 

stip. U betaalt dan niet meteen belasting over het geheel, maar  

over de periodieke uitkeringen. Daarmee verlaagt u de belasting- 

druk. Bovendien bent u over de gouden-handdrukverzekering geen  

1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd. Uw verzekerings- 

adviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden van uw  

ontslagvergoeding.

Vermogen opbouwen via een kapitaalverzekering
Bij een kapitaalverzekering betaalt u in één keer of  

periodiek een premie die niet fiscaal aftrekbaar is. De  

premiehoogte en –frequentie bepaalt u zelf, a�ankelijk van 

uw financiële wensen en ruimte. Dat kapitaal komt in één 

keer of periodiek vrij, op het tijdstip dat u wilt. Handig bij 

aanvang van uw pensioen of bijvoorbeeld om uw tweede  

huis of wereldreis te financieren. Aan de kapitaalverzeke- 

ring zijn geen fiscale voorwaarden verbonden, wel betaalt  

u over de gemiddelde waarde van de verzekering geduren- 

de de looptijd jaarlijks 1,2% vermogensrendementsheffing. 

Een ander voordeel is dat u met een overlijdensdekking het 

vermogen kunt laten vrijkomen aan uw nabestaanden.

U wilt een appeltje voor de dorst
Als u uw pensioenzaken goed heeft geregeld, heeft u in  

alle opzichten iets om naar uit te kijken. Met de komst  

van het pensioen krijgt u ook meer vrije tijd. Tijd om  

dingen te doen die het leven zo aangenaam maken.  

Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Kies voor 

zekerheid, en bereid uw toekomstplannen nu al gedegen 

financieel voor.

Extra inkomen naast uw pensioen  

• Keuze uit periodiek of eenmalig inleggen 

• Uw nabestaanden goed verzorgd achterlaten

• Optimale financiële vrijheid: bepaal zelf de hoogte  

 van uw inleg 

• Aanvullende dekkingen mogelijk (premiedoorbetaling  

 bij arbeidsongeschiktheid)

 

U spaart voor een prima pensioen. Toch heeft u nu al 
wensen waarvoor het pensioen misschien ontoereikend 
zal zijn. Een boot, of een wereldreis. Of koopt u straks 
tóch dat tweede huis? U wilt dus niet alleen een goed, 
maar vooral een royaal pensioen.
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Aflossen geregeld via de kapitaalverzekering
U wilt uw hypotheek op uw pensioendatum aflossen, 

helemaal of gedeeltelijk zodat u straks lagere maandlasten 

heeft. Dat kan op maat via een kapitaalverzekering. Uw 

financiële wensen en mogelijkheden bepalen of u kiest  

voor kleinere periodieke premies of een groter, eenmalig 

bedrag. Uw inleg groeit en het kapitaal komt aan het  

einde van de looptijd in één keer vrij. U kunt daarbij ook  

het overlijden van uzelf of uw partner meeverzekeren.  

Zeker als er na een overlijden nog maar één salaris binnen-

komt, is het prettig als de hypotheeklasten laag of verdwe-

nen zijn.

Fiscale vrijstellingen
Als u een kapitaalverzekering gebruikt voor de aflossing  

van uw hypotheek, kan dat in de vorm van een Kapitaalver- 

zekering Eigen Woning (KEW). Deze kunt u alleen op basis  

van premies betalen, en dus niet via een koopsom. Een  

KEW heeft wel voordelen: de uitkering is fiscaal vrijgesteld  

en u hoeft geen vermogensrendementsheffing te betalen. 

Vraag uw verzekeringsadviseur naar de voorwaarden.

Meer genieten zonder hypotheeklasten  

• Vrijgesteld van vermogensrendementsheffing 

• Geen of minder hypotheeklasten na uw pensioen

• De oplossing voor wie geen aflossing heeft geregeld

Meer financiële armslag betekent: meer vermogen, óf 
juist: minder lasten. Als u bijvoorbeeld met pensioen 
gaat, houdt u meer tijd over om te genieten van het 
leven. Zonder maandelijkse hypotheeklasten houdt u 
daarvoor meer geld over. Bovendien is de rente voor  
uw hypotheek na dertig jaar niet meer aftrekbaar.  
De hypotheek aflossen op bijvoorbeeld uw pensioen- 
datum is dan een goed idee.

Aflossen binnen uw hypotheek

Een hypotheek kan zo zijn opgebouwd dat u het bedrag gedurende  

de looptijd helemaal aflost. Vraag uw verzekeringsadviseur naar  

de mogelijkheden van hypotheken met diverse aflossingsvormen,  

of kijk op nn.nl .
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Zorg voor uw 
nabestaanden en 
(klein)kinderen



De zekerheid dat u uw familie na uw overlijden  
goed verzorgd achterlaat, is een geruststellende 
gedachte. Voor u en voor uw nabestaanden.  
Maar wellicht geeft u ook bij leven en welzijn  
uw (klein)kinderen alvast een financieel steuntje  
in de rug? 

10 Goed verzorgd achterlaten
Als u komt te overlijden, hebben uw nabestaanden genoeg 

aan hun hoofd. Gelukkig kunt u nu al maatregelen treffen  

om hen financieel goed verzorgd achter te laten.  

Bovendien profiteert u meteen van gunstige (fiscale)  

voorwaarden.

11 Schenken met grip  
Financiële steun voor uw (klein)kinderen. Als u uw 

(klein)kinderen nu een schenking wilt doen, kan dat voor u 

fiscaal aantrekkelijk zijn. Daarnaast houdt u zelf volledig  

grip op de besteding van uw schenking.

U heeft het beste voor 
met uw familie
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Lijfrenteverzekering met overlijdensdekking
Heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten, bijvoorbeeld  

om uw pensioengat te dichten? Dan kunt u ervoor kiezen  

dat uw nabestaanden een uitkering krijgen. Tegen een  

hogere premie sluit u dan hierbij een overlijdensdekking. 

A�ankelijk van uw voorkeur betaalt u bij een lijfrente 

periodiek een (kleine) premie, of eenmalig een (grote) 

koopsom. Komt u te overlijden, dan gaat het bedrag van  

de overlijdensdekking als periodieke uitkering naar uw 

nabestaanden. Nadat zij de uitkeringen hebben ontvangen, 

betalen zij daarover belasting. Een groot voordeel van  

lijfrente is dat u de betaalde premie nu al van de belasting 

mag aftrekken. Uw verzekeringsadviseur rekent u voor om 

welk bedrag het gaat. De waarde van de lijfrenteverzekering 

wordt niet belast met 1,2% vermogensrendementsheffing. 

Kapitaalverzekering met overlijdensdekking
Ook als u een kapitaalverzekering heeft afgesloten, kunt u 

deze in geval van overlijden tot uitkering laten komen ten 

gunste van uw nabestaanden. Uw nabestaanden ontvan- 

gen het vooraf afgesproken bedrag van overlijdensdekking  

in één keer en kunnen dit bedrag besteden waaraan zij 

behoefte hebben. De waarde van de kapitaalverzekering 

wordt gedurende de looptijd belast met 1,2% vermogens-

Goed verzorgd achterlaten  

• Financiële zekerheid voor uw nabestaanden 

• Keuze uit drie verzekeringsvormen

• Verzekerd kapitaal afstemmen op uw persoonlijke   

 situatie

 

Op het moment dat uw nabestaanden zonder u  
verder moeten, kan een financiële tegemoetkoming  
een deel van hun zorgen wegnemen. U regelt die  
steun eenvoudig en gunstig via een verzekering van  
Nationale-Nederlanden.

rendementsheffing. Bij een kapitaalverzekering geeft u zelf 

uw voorkeur aan voor premiebetaling: periodiek (lage) 

premies, of eenmalig een (grote) koopsom. De uitkering bij 

overlijden kan worden belast met successieheffing. Vraag  

uw verzekeringsadviseur hoe u dit kunt voorkomen.

Overlijdensrisicoverzekering
Heeft u geen lijfrente- of kapitaalverzekering afgesloten, 

maar wilt u wel iets regelen voor uw nabestaanden?  

Of heeft u een lijfrente- of kapitaalverzekering zonder 

overlijdensdekking en wilt u uw kapitaal in geval van  

overlijden alsnog verzekerd hebben? Een overlijdens- 

risicoverzekering biedt uw nabestaanden volop financiële 

zekerheid. U stelt de begunstigden bijvoorbeeld in staat om  

in hun levensonderhoud te blijven voorzien als aanvulling op 

een ANW-uitkering. Andere mogelijkheden zijn het aflossen 

van uw hypotheekschuld, of het betalen van uw begrafenis-

kosten. De waarde van de overlijdensrisicoverzekering wordt  

gedurende de looptijd belast met 1,2% vermogens- 

rendementsheffing. Deze waarde is overigens normaal 

gesproken laag of zelfs nihil. De uitkering bij overlijden  

kan worden belast met successieheffing. Vraag uw  

verzekeringsadviseur hoe u dit kunt voorkomen.
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Wat is schenken met grip?
Als u besluit uw (klein)kinderen een schenking te doen,  

heeft u daarmee ongetwijfeld een bedoeling. Het bekos- 

tigen van studieplannen bijvoorbeeld, het gunnen van een 

wereldreis, het helpen bij het starten van een eigen zaak,  

of het kopen van een woning. Heeft uw kroost echter  

andere plannen met het geschonken geld, bestemmingen 

waarin u zich niet kunt vinden? Met een levensverzekering  

met aanvaarding begunstiging heeft uw (klein)kind geduren- 

de de looptijd van de verzekering altijd uw toestemming 

nodig. Daarna beschikt uw (klein)kind er wel helemaal zelf 

over. Bedenk wel: eenmaal geschonken, blijft gegeven. In 

geval van uw overlijden vervalt uiteraard uw zeggenschap.  

Maar u kunt wel anderen – uw partner of uw ouders  

bijvoorbeeld – als begunstigde van de polis aanwijzen.  

Zij krijgen dan na uw overlijden de zeggenschap over de 

verzekering. 

Schenken met grip   

• Help uw (klein)kinderen financieel op weg 

• U bepaalt zelf het doel van uw schenking

• Profiteer van fiscale schenkingsvrijstellingen 

• Hou grip op de besteding van uw schenking

 

Uw (klein)zoon wil gaan studeren, of uw (klein)dochter 
besluit een eigen zaak te beginnen. Dan is het fijn als  
u hun een steuntje in de rug kunt geven. Gedurende  
de looptijd van de verzekering houdt u zelf de zeggen- 
schap over de verzekering.

Fiscale voordelen
Als u de premie nu schenkt, kan dat voor u tegen gunstige 

fiscale voorwaarden. Jaarlijks kunt u uw (klein)kinderen 

binnen een bepaald bedrag een schenking geven – zoals de 

premie voor de kapitaalverzekering – zonder dat deze  

belast wordt. Als de premie is geschonken, is over het 

vrijkomende kapitaal geen schenkingsrecht verschuldigd. 

Gedurende de looptijd betaalt de verzekeringnemer  

overigens 1,2% vermogensrendementsheffing over de  

waarde van de kapitaalverzekering. Is het kind nog  

minderjarig, dan betaalt de ouder dit; als de begunstigde 

meerderjarig is, geldt deze heffing voor hem of haar. Uw 

verzekeringsadviseur kan u alles vertellen over de fiscale 

schenkingsvrijstellingen en wanneer en op wie vermogens-

rendementsheffing van toepassing is.
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Deze brochure is algemeen van aard en geeft een beknopt overzicht van een aantal  

verzekeringsmogelijkheden.  Voor een op uw situatie afgestemd advies kunt u zich wenden  

tot uw verzekeringsadviseur.  

Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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