
Uw pensioen beleggen

Uw werkgever heeft gekozen voor het  
NN-BedrijfsPensioen. Hij stelt de premies  
beschikbaar en u draagt eventueel bij in de  
kosten van de pensioenregeling. Zo bouwt  
u een kapitaal op waarmee op de pensioen- 
datum uw pensioen wordt aangekocht.  
U kunt zelf invloed uitoefenen op de hoogte 
van dit kapitaal en dus op uw pensioen.

Maximale zekerheid
Gegarandeerd kapitaal

Uw pensioen vormt in de toekomst een belangrijk 

onderdeel van uw totale inkomen. Veel mensen kiezen 

daarom voor hun pensioen opbouw voor maximale 

zekerheid. Kiest u ook voor maximale zekerheid dan 

kunt u kiezen voor een gegarandeerd pensioenkapitaal 

op de pensioendatum. Bovendien deelt u dan jaarlijks 

mee in de winst van Nationale-Nederlanden. Dit levert  

u extra kapitaal op, waarmee u extra pensioen kunt 

aankopen. We noemen deze variant ‘maatschappij-

winstdeling’. 

Zelf invloed houden
Uw premies beleggen

Wilt u zelf meer invloed uitoefenen op de groei van uw 

kapitaal? Laat de premie dan voor een deel of geheel 

beleggen in beleggingsfondsen. Dit kan een hoger 

rendement opleveren, maar u loopt daarbij ook meer 

risico. U bepaalt zelf in welke beleggingsfondsen van 

Nationale-Nederlanden uw premies worden belegd. 

Daarbij profiteert u van de deskundigheid van ervaren 

beleggingsexperts van ING Investment Management.  

Zij beleggen uw geld met zorg in de fondsen die u heeft 

uitgekozen. U kunt kiezen uit twaalf beleggingsfondsen, 

elk met een eigen risicoprofiel. Nationale-Nederlanden 

zelf biedt u bij drie fondsen onder voorwaarden een 

rendementsgarantie van 3%. Deze fondsen kennen 

vanzelfsprekend geen maatschappijwinstdeling.

Combineren
Zekerheid houden én beleggen

Kunt u niet kiezen tussen gegarandeerd kapitaal en 

beleggen? Nationale-Nederlanden biedt ook een combi-

natiemogelijkheid. U bepaalt dan zelf hoe uw pensioen 

wordt opgebouwd. Stel, u begint met beleggen. Heeft u in 

de toekomst toch meer behoefte aan zekerheid, dan kunt 

u een groter deel van de premie aanwenden voor een 

maatschappijwinstdelende pensioenverzekering met een 

gegarandeerd kapitaal.  

Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Als u meer wilt gaan 

profiteren van economische of beursontwikkelingen, kunt 

u uw beleggingsdeel uitbreiden. 
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• Speciaal voor werknemers met een  

 NN-BedrijfsPensioen      

• Houd zelf invloed op uw pensioen 

• Beleg met mogelijkheden 

• Bepaal makkelijk uw risicoprofiel 



Risicoprofielen
Laag, neutraal of hoog

Wij onderscheiden drie risicoprofielen: laag, neutraal en 

hoog. Bij het opbouwen van vermogen via beleggen moet 

u bepalen hoe u uw inleg over de verschillende beleg-

gingscategorieën wilt verdelen. Uiteraard moet deze 

verdeling aansluiten op het risicoprofiel dat u wenst. 

Aangezien de duur van uw vermogensopbouw uw 

beleggingskeuze beïnvloedt, moet de verdeelsleutel 

regelmatig geëvalueerd en wellicht aangepast worden. 

Omdat beleggen risico’s met zich meebrengt is het 

belangrijk uw keuze voor beleggen zeer bewust te maken. 

Wanneer u bijvoorbeeld binnen twee jaar over uw geld 

wilt beschikken, wanneer u 100% zekerheid wilt, of 

wanneer u eventuele waardedalingen niet kunt opvan-

gen, ligt de maatschappijwinstdelende verzekering met 

een gegarandeerd kapitaal meer voor de hand. 

Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande 

vragenlijst uw risicoprofiel vast te stellen. Vanaf vraag 

twee kunt u punten scoren. Heeft u alle vragen beant-

woordt, tel dan de punten op. Het totaal bepaalt uw 

risicoprofiel.

Over uw beleggingshorizon
1 Over welke periode wilt u beleggen?

a 5 tot 8 jaar

b 8 tot 12 jaar

c 12 tot 16 jaar

d langer dan 16 jaar

Over risicoprofielen
2 Heeft u ervaring met beleggen?

a ik heb geen/weinig ervaring (6 punten)

b ik ben ervaren (7 punten)

c ik ben heel ervaren (8 punten)

3 Hoe reageert u als uw beleggingen tussentijds  

 dalen van € 50.000 naar € 45.000?

a ik vind het zeer vervelend (5 punten)

b ik vind het vervelend (7 punten)

c ik vind het niet zo vervelend (9 punten)

d ik vind het niet vervelend (11 punten)

Beleggen
Keuze uit beleggingsfondsen

Als u kiest voor beleggen zult u (een deel van) uw premie 

gebruiken voor de aankoop van participaties in beleg-

gingsfondsen. Nationale-Nederlanden biedt u hierin een 

scala aan keuzemogelijkheden. Wellicht is een keuze 

daardoor niet altijd even gemakkelijk. Onze risico-

profielen en voorbeeldpakketten helpen bij het maken 

van een verantwoorde beleggingskeuze die is afgestemd 

op uw persoonlijke voorkeur en situatie.

Voorbeeldpakketten
Passend bij horizon en gewenst risico 

Wij bieden voorbeeldpakketten die a�ankelijk zijn van 

risicoprofielen in combinatie met uw beleggingshorizon. 

Ieder voorbeeldpakket is bedoeld voor een bepaalde 

beleggingshorizon: de nog te doorlopen beleggingsduur. 

Iemand van 51 die op zijn 65e met pensioen gaat, heeft dus 

een beleggingshorizon van veertien jaar. Het gaat hier 

nadrukkelijk om voorbeeldpakketten. De uiteindelijke 

afweging van risico en rendement maakt u immers zelf. 

Onze voorbeeldpakketten combineren een bepaalde 

verhouding tussen vastrentende waarden en beleggingen 

in aandelen. Ze worden periodiek geëvalueerd en – waar 

nodig – aangepast aan de financiële en economische 

ontwikkelingen. Bij ingrijpende wijzigingen verneemt u 

dit vanzelfsprekend tijdig van ons.

Naast de genoemde voorbeeldpakketten kunt u ook 

kiezen voor een vrije combinatie die u naar eigen inzicht 

vaststelt. De keuze van een beleggingscombinatie is 

altijd a�ankelijk van uw persoonlijke omstandigheden 

en wensen. Houd daarom wel rekening met het doel van 

de verzekering: het veiligstellen van uw pensioen. Door 

uw beleggingsmix regelmatig te evalueren, blijft deze 

goed afgestemd op uw persoonlijke situatie. Die kan 

namelijk op termijn veranderen. Een belangrijk moment 

voor evaluatie is bijvoorbeeld de periode van de laatste 

jaren voor de pensioendatum. Eventueel kunt u dan 

tijdig (een deel van) het opgebouwde vermogen veilig-

stellen door meer te beleggen in vastrentende waarden 

of door voor een gegarandeerd kapitaal met maatschap-

pijwinstdeling te kiezen.



4 Stel dat het opgebouwde vermogen fors lager   

 uitkomt dan verwacht. Hoe gemakkelijk zou u dit   

 kunnen opvangen met andere inkomsten en/of   

 vermogensbestanddelen?

a ik zou deze tegenvaller - met enige moeite – (deels)   

 kunnen compenseren met andere inkomsten of mijn   

 uitgaven kunnen verlagen (8 punten)

b dit vormt geen probleem voor mij (10 punten)

5 In welke beleggingscategorieën belegt u /  

 heeft u belegd?

a geen (6 punten) 

b obligaties/obligatiefondsen en/of mix(fondsen) met   

 overwegend obligaties (50% of meer) (7 punten)

c aandelen/aandelenfondsen en/of mix(fondsen) met   

 overwegend aandelen (meer dan 50%) (8 punten)

6 De verhouding tussen rendement en risico bepaalt   

 voor een belangrijk deel het beleggingsresultaat.   

 Welke van de onderstaande stellingen past het   

 beste bij u?

a een gestage groei van mijn vermogen vind ik  

 belangrijker dan de kans op hoge rendementen die   

 flinke fluctuaties met zich mee kunnen brengen   

 (5 punten)

b enige fluctuaties in de groei van mijn vermogen vind ik   

 acceptabel in ruil voor de kans op een hoger rendement   

 (8 punten)

c ik ben alleen geïnteresseerd in de kans op hoge  

 rendementen, al leidt dit tot flinke (neerwaartse)   

 fluctuaties van mijn vermogen (11 punten)

7 Welk deel van uw totale vermogen (exclusief uw   

 eigen woning) houdt u liquide aan (bijvoorbeeld   

 op spaar- en betaalrekeningen) met het oog op   

 (onvoorziene) uitgaven?

a vrijwel niets (6 punten)

b 5% - 25% (8 punten)

c 25% - 50% (9 punten)

d meer dan 50% (10 punten)

Bepaal uw risicoprofiel

Totaalaantal punten Risicoprofiel

≤ 48 punten Defensief

49-62 punten Neutraal

≥ 63 punten Offensief

Het voorbeeldpakket bij uw risicoprofiel

Bij vraag 1 heeft u uw beleggingshorizon bepaald.  

Hiermee en met uw risicoprofiel vindt u in onderstaande 

tabel een voorbeeldpakket.

Horizon 5 tot 8  

jaar

8 tot 12  

jaar

12 tot 16  

jaar

Langer  

dan 16 jaar

Risicoprofiel

Defensief 1 1 2 3

Neutraal 2 2 3 4

Offensief 2 3 4 5

Het nummer van het voorbeeldpakket bepaalt als volgt 

de verdeling over de fondsen.

% fondsen Percentage

NN Rente Fonds

Percentage

NN Aandelen Fonds

Voorbeeldpakket

1 90 10

2 70 30

3 50 50

4 30 70

5 10 90



Overzicht beleggingsfondsen

Risicoklasse

De beleggingsfondsen hebben wij ingedeeld naar risico-

klasse. Deze wordt aangeduid met een of meerdere 

bolletjes. Hoe meer bolletjes, hoe hoger het risico van het 

beleggingsfonds. De fondsen staan gerangschikt op basis 

van risico.

Nationale-Nederlanden Geldmarkt Fonds •
Dit fonds belegt uitsluitend in eurodeposito’s. Hierdoor is 

zowel het renterisico als het valutarisico tot een minimum 

beperkt. Het NN Geldmarkt Fonds heeft dan ook het 

laagste risicoprofiel van alle Nationale-Nederlanden 

fondsen. Het fonds is uitermate geschikt als stallings-

fonds.

Nationale-Nederlanden Continu Click Fonds •
Het NN Continu Click Fonds belegt een beperkt deel van 

zijn vermogen in opties op de AEX en de rest in eurodepo-

sito’s. Het fonds biedt daarmee uitzicht op een aantrekke-

lijk rendement met een zeer beperkt beleggingsrisico. Bij 

voldoende koersstijging clickt het fonds namelijk een 

groot deel van de behaalde koerswinst vast. In een 

situatie waarbij de AEX-index scherp daalt is de waardeda-

ling van het fonds gelimiteerd tot de garantiewaarde. Als 

de AEX-index stijgt, kan er echter wel worden geprofiteerd 

van deze stijging. Het fonds is met name geschikt voor 

beleggers die kiezen voor een behoudend risicoprofiel, 

maar die wel willen profiteren van de AEX-index.

Nationale-Nederlanden Rente Fonds •
Het NN Rente Fonds belegt in obligaties, grotendeels 

genoteerd in euro’s. Hierdoor is er geen valutarisico.

Voor beleggers die hun geld op een relatief veilige manier 

willen beleggen, is een obligatiefonds een goede keuze. 

Het rendement van het fonds wordt wel beïnvloed door 

renteschommelingen. In vergelijking met het NN Geld-

markt Fonds bestaat er bij dit fonds dus wel enige 

onzekerheid. Het is dan ook geschikt voor hen die op 

lange termijn een iets hoger rendement verwachten. 

Nationale-Nederlanden zelf biedt u bij dit fonds onder 

voorwaarden een rendementsgarantie van 3%. 

Nationale-Nederlanden EuropaRente Fonds •
Het NN EuropaRente Fonds belegt in obligaties luidende 

in Europese valuta’s. Er wordt voor een deel belegd in die 

landen en valuta’s, die naar verwachting binnen afzien-

bare tijd gaan deelnemen aan de EMU. In tijden dat dit 

niet actueel is, wordt er deels belegd in Europese landen 

en valuta’s buiten de eurozone, die naar verwachting 

gunstige renteperspectieven hebben. Dit fonds is geschikt 

voor beleggers die het risico beperkt willen houden, maar 

verwachten dat dit fonds een iets hoger rendement zal 

opleveren dan het NN Rente Fonds. Nationale-Nederlan-

den zelf biedt u bij dit fonds onder voorwaarden een 

rendementsgarantie van 3%. 

Nationale-Nederlanden InterRente Fonds ••
Dit fonds, dat wereldwijd belegt in obligaties, is geschikt 

voor beleggers die bereid zijn een deel van de veiligheid die 

het NN Rente Fonds biedt, op te geven in ruil voor een 

hoger verwacht rendement. Dit hoger verwacht rende-

ment wordt veroorzaakt door valutaschommelingen die 

met internationaal beleggen gepaard gaan. Omdat het 

InterRente Fonds in vastrentende waarden belegt, is het 

risicoprofiel echter beduidend lager dan dat van een 

internationaal aandelenfonds. Dit fonds is bestemd voor 

beleggers die hun risico’s willen beperken, maar wel 

uitzicht willen houden op een rendement dat naar 

verwachting hoger ligt dan dat van Europese obligaties 

alleen. Nationale-Nederlanden zelf biedt u bij dit fonds 

onder voorwaarden een rendementsgarantie van 3%. 

Nationale-Nederlanden Protected Mix Fonds 70 ••
Het NN Protected Mix Fonds 70 belegt in aandelen die 

deel uitmaken van de Dow Jones Eurostoxx 50 index

en in Europese obligaties. De verhouding tussen aandelen 

en obligaties wordt dagelijks bewaakt en al naar gelang 

de markten zich bewegen aangepast. Omdat aandelen op 

termijn een hoger rendement opleveren dan obligaties 

wordt binnen het risicoprofiel zoveel mogelijk belegd in 

aandelen. Daarnaast worden de beleggingen voortdurend 

beschermd tegen al te grote koersschommelingen. De 

beschermingswaarde in het fonds is 70% van de hoogst 

bereikte participatiewaarde en loopt dagelijks mee met 

een stijging (niet met een daling) van het fonds. Dit fonds 

is geschikt voor beleggers die op lange termijn vertrouwen 

hebben in aandelen, maar zich graag beschermd zien 

tegen scherpe koersdalingen.



Nationale-Nederlanden Mix Fonds ••
Het NN Mix Fonds combineert euro-obligaties met 

vastgoed en internationale aandelen. Hierdoor worden de 

risico’s van het fonds gespreid en zal de kans op uitschie-

ters (ook naar boven) worden beperkt. Uiteraard kan met 

de overige fondsen iedere gewenste combinatie worden 

gemaakt. Dit fonds is bestemd voor beleggers die (zonder 

zelf de combinatie te hoeven bepalen) hun risico’s willen 

spreiden en uitzicht willen houden op een rendement dat 

naar verwachting hoger ligt dan dat van obligaties. Wel 

zal door het beperkte risico het verwachte rendement 

lager liggen dan dat op aandelen.

Nationale-Nederlanden Vastgoed Fonds •••
Dit fonds belegt in aandelen van vastgoedfondsen die 

internationaal investeren in onroerend goed. Het accent 

ligt daarbij op de commerciële vastgoedsectoren als 

kantoren en winkelcentra. Het rendement van dit fonds 

kan behoorlijk oplopen, maar de koers kan tussentijds 

flinke schommelingen te zien geven. Dit fonds is bestemd 

voor beleggers die wat meer risico willen lopen en op zoek 

zijn naar een spreiding van hun portefeuille.

Nationale-Nederlanden Aandelen Fonds ••••
Dit fonds belegt wereldwijd in aandelen. Het accent ligt 

daarbij op aandelen van bedrijven met een regelmatige 

winstgroei. Het internationale karakter van het fonds 

zorgt voor een gedegen risicospreiding, maar brengt ook 

invloeden van valutakoersen met zich mee. Omdat 

aandelen sterk in waarde kunnen fluctueren, is het risico 

in verhouding tot obligaties beduidend hoger. Daar staat 

echter, zeker op langere termijn, een hoger verwacht 

rendement tegenover. Dit fonds is geschikt voor beleg-

gers met een middellange tot lange beleggingshorizon.

Nationale-Nederlanden Europa Fonds ••••
Het NN Europa Fonds belegt in aantrekkelijke onderne-

mingen in alle belangrijke sectoren binnen Europa.  

In vergelijking met beleggen in Nederland, ligt er bij 

beleggen in Europa meer nadruk op farmacie en minder 

op de oliebranche. Op die manier wordt er belegd in een 

meer evenwichtige sectorverdeling. Dit fonds is geschikt 

voor beleggers met een middellange tot lange beleggings-

horizon.

Nationale-Nederlanden Nederland Fonds ••••
Aandelen zijn van nature risicovoller dan obligaties. Daar 

staat op termijn echter een hoger verwacht rendement 

tegenover. Het NN Nederland Fonds belegt in aandelen 

van solide beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen. 

Het accent ligt daarbij op de wat grotere ondernemingen 

met internationale activiteiten. Een deel wordt belegd in 

aandelen van kleinere ondernemingen. Dit fonds is 

geschikt voor beleggers die bereid zijn wat meer risico te 

lopen, maar daar op lange termijn de vruchten van willen 

plukken.

Nationale-Nederlanden Verre Oosten Fonds ••••••
Beleggers die kiezen voor een wat hoger risicoprofiel 

kunnen via dit fonds deelnemen in de aandelenmarkten

van Japan en Zuidoost-Azië. Centraal daarbij staat de 

economische groei op lange termijn in deze regio’s.  

Het NN Verre Oosten Fonds kenmerkt zich dan ook door 

een hoog rendementspotentieel. Hoge groei kan echter 

met de nodige risico’s gepaard gaan, dus grote koers-

schommelingen zijn niet uitgesloten. Dit fonds is geschikt 

voor beleggers die bereid zijn meer risico te lopen, en daar 

op lange termijn de vruchten van willen plukken.

Voor informatie over de fondsen en recente koersen raadpleeg 

onze internetsite: www.nn.nl. Deze informatie staat ook 

dagelijks in de landelijke dagbladen. Bovendien bestaat er voor 

koersinformatie een speciale gratis telefoonnummer: 0800-



0224070.

De hoofdpunten op een rij

•  Bij het product NN-BedrijfsPensioen heeft u voor de 

pensioenopbouw twee mogelijkheden: beleggen in een 

of meerdere beleggingsfondsen én een gegarandeerd 

pensioenkapitaal, waarbij u jaarlijks meedeelt in de 

winst van Nationale-Nederlanden. Een combinatie van 

deze vormen is ook mogelijk. 

•  Wanneer u kiest voor beleggingen dient u, om tot een 

afgewogen keuze te komen, naast het risicoprofiel ook 

de beleggingshorizon te bepalen. Vervolgens vindt u in 

het bijgevoegde overzicht een voorbeeld van een 

passende beleggingsmix, gegeven de combinatie tussen 

uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon. Gedurende de 

hele looptijd worden de beschikbare premies conform 

deze mix belegd.

• Verschillen in de koersontwikkeling van aandelen en 

obligaties kunnen ertoe leiden dat uw portefeuille niet 

meer aansluit op de door u gekozen beleggingsmix. 

Tevens kunnen wijzigingen optreden in uw persoonlijke 

situatie en uw risicoprofiel. Ondanks de genoemde 

ongewijzigde handhaving van de oorspronkelijk 

gekozen mix is het daarom toch zinvol deze regelmatig 

te evalueren. Dit zorgt ervoor dat de beleggingsmix 

blijft aansluiten op uw persoonlijke situatie en risico-

profiel.

• De voorbeeldpakketten betreffen ‘strategische’ combi-

naties. Het zijn dus pakketten die gericht zijn op het 

rendement op lange termijn. Wie geld belegt, neemt 

echter altijd een financieel risico.

• De voorbeeldpakketten zijn vastgesteld op basis van 

historische gegevens en verwachte rendementen. 

Wijzigingen in deze situatie kunnen aanleiding zijn de 

mix te herzien. Vanzelfsprekend wordt u tijdig op de 

hoogte gebracht van ontwikkelingen op dit gebied. 

• Aan deze voorbeeldpakketten kunnen geen rechten 

worden ontleend.

November 2006

LET OP! 

Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij deze levens-

verzekering c.q. spaarkasovereenkomst, loopt u een beleggings- 

risico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd.  

Een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendemen-

ten kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schom-

melen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De waarde van 

uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten 

bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze informatie is algemeen en informatief van aard en geeft 

een beknopt overzicht. Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar de polisvoorwaarden. Voor een op uw situatie afgestemd 

advies kunt u zich wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de 

tekst van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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