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Onderwerp:  Offerte voor een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen 

 
 

Geachte heer 
, 
 
U vroeg ons een offerte te maken voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Dat doen we met 
plezier voor u. U leest hoe hoog uw pensioen wordt. En hoe wij uw pensioenkapitaal voor u beleggen. 
Heeft u interesse? Dan kunt u het akkoordformulier ondertekenen en naar ons terugsturen.  
 

Een offerte voor een pensioen op basis van beleggen 
Op uw pensioendatum komt er een kapitaal vrij. Dit geld gebruikt u voor een maandelijkse 
pensioenuitkering. Sinds 1 september 2016 is het mogelijk om het geld voor uw pensioen te beleggen. 
Met beleggen kan uw pensioen hoger worden. Maar ook lager. Uw pensioen zal ieder jaar anders zijn. Het 
is belangrijk dat u daar goed over nadenkt. Ook belangrijk: u kunt de keuze tussen een garantiepensioen 
en het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen maar één keer maken.  
 

Neemt u rustig de tijd om alles goed door te lezen 

U heeft vier weken om akkoord te gaan met onze offerte. Na die tijd maken we graag een nieuwe offerte 
voor u. Gebruik uw tijd om een weloverwogen keuze te maken. Bent u eruit? Dan tekent u het 
akkoordformulier. Uw pensioen start al meteen in de maand waarin we uw pensioenkapitaal kunnen 
beleggen. Kiest u liever voor zekerheid? Kijk dan op onze website naar informatie over het Aegon 
Uitkerend Garantiepensioen: www.aegon.nl/metpensioen. 
 

Heeft u nog vragen? 
Meer informatie leest u op onze website. Of u neemt contact op met uw adviseur. U kunt natuurlijk ook 
bij ons terecht. Wij helpen u graag. U bereikt ons via telefoonnummer is 088 344 12 34 op werkdagen 
tussen 08.00 uur en 21.00 uur. En op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Gebruikt u liever e-mail? 
Mail dan uw vraag via www.aegon.nl/email. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Wim Hekstra 

Directeur Aegon Levensverzekering N.V. 
 

 
Bijlagen: 
- Offerte voor een Uitkerend Beleggingspensioen 
- Akkoordformulier Aegon Uitkerend Beleggingspensioen 
 
 
 

 
 

RDe heer  

http://www.aegon.nl/metpensioen
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Voor u aan uw offerte begint… 
U heeft een offerte aangevraagd voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Maar voor we u vertellen 
hoeveel pensioen u krijgt, willen we graag twee dingen kwijt. Als eerste moet u straks een keuze maken 
over het partnerpensioen. Heeft u geen partner? Dan bent u daar snel mee klaar. Wel een partner? Leest 
u dan de keuzes door die u heeft. Daarnaast willen we u wijzen op de risico’s van beleggen. Het is 

belangrijk dat u zich niet alleen door getallen laat leiden, maar ook door wat uw gevoel u ingeeft. 
Beleggen moet namelijk écht bij u passen. 
 

 Beleggen brengt risico’s met zich mee en u kunt uw keuze niet  

 meer wijzigen 
U kiest nu wat u met uw pensioenkapitaal doet. Kiest u voor beleggen? Dan kunt u dat later niet 
meer wijzigen. U kunt na een paar slechte jaren niet alsnog overstappen naar een gegarandeerd 
pensioen. Kunt u nog boodschappen doen als het een tijdje tegen zit…? 

 

 Hoeveel pensioen u straks krijgt hangt af van verschillende dingen 
Uw pensioen is niet alleen afhankelijk van het rendement op uw pensioenkapitaal. Een hogere of 

lagere rente en de ontwikkeling van onze levensverwachting spelen ook een grote rol. We geven 
u ook een schatting wat uw pensioen over tien jaar is. Bij die schattingen houden we geen 
rekening met deze onzekerheden. Inflatie zorgt er bovendien voor dat boodschappen en andere 
uitgaven duurder worden. Voor € 50,- kunt u vandaag meer kopen dan over tien jaar. 

 

Uw pensioen moet ingaan binnen zes maanden na uw pensioneren 
Neem uw tijd om na te denken over wat u met uw pensioenkapitaal wilt. Maar zorgt u er wel voor 

dat uw pensioen op tijd ingaat. U heeft zes maanden vanaf de dag dat uw kapitaal vrijkomt. 
 

Wilt u meer informatie hebben over Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? 
Gaat u dan naar www.aegon.nl/metpensioen. U vindt hier onder meer een overzicht van 
veelgestelde vragen en een handige rekentool. 

 

In de toekomst kunnen dingen veranderen 
 Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een nieuw product. Dit nieuwe product is mogelijk 

omdat de overheid de regels voor pensioenen heeft veranderd. In de toekomst kunnen dingen 
weer veranderen. Als dat gebeurt, passen wij dit product aan. En dat doen we ook als de 
overheid de regels over pensioenen of beleggen aanpast. Natuurlijk doen we dat niet zonder u 
daarover te informeren. 

 

…en dan nu naar de getallen! 
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 We geven u drie opties. De keuze die u voor uw partnerpensioen maakt, bepaalt hoe hoog uw eigen 
pensioen is. 

 
 

Optie 1 Geen partnerpensioen 

Uw partner krijgt dus geen pensioen als u overlijdt 
 

 Pensioen voor u 
€ 3.653,50 bruto per maand 
  

 Uw pensioen gaat in per juni 2017 mits u de getekende offerte tijdig naar ons stuurt. Wij houden 
op dit pensioen nog belasting in. Net zoals dat bij uw loon gebeurde. U ontvangt dit pensioen 
iedere maand tot 1 januari 2018.  

 

 Ieder jaar op 1 januari verandert de hoogte van uw pensioen 
 Half december berekenen we het pensioen dat u in het jaar daarop krijgt. Dit nieuwe bedrag 

ontvangt u dan maandelijks vanaf 1 januari van dat jaar. Uw pensioen wijzigt voor het eerst op 1 
januari 2018. 

 
 Wij schatten hoe hoog uw pensioen over tien jaar is 
 Hoe hoog uw pensioen in de jaren daarna is, hangt van verschillende factoren af zoals de 

beleggingsresultaten. Niemand weet wat de toekomst brengt. Om u een toch idee te geven, 
tonen we u hieronder drie bedragen. Een bedrag voor als het goed gaat met de beleggingen, een 

bedrag voor als het slecht gaat en eentje voor als het resultaat gemiddeld is. Ook deze bedragen 
zijn wat u bruto per maand zou krijgen. 

 
Als het goed gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 6.882,03 
Als het gemiddeld gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 3.393,08 
Als het slecht gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 1.485,64 

 

 Dit zou u bij een gegarandeerd pensioen krijgen 

 Als u kiest voor een vast en gelijkblijvend pensioen, dan krijgt u € 2.678,27 per maand. En u 
weet dan zeker dat uw pensioen over 10 jaar nog precies hetzelfde is. Toch liever garantie in 
plaats van beleggen? Neem dan contact met ons op. 

 

 Uw partner krijgt geen pensioen als u overlijdt 
  

 Heeft u geen partner? 
Dan is het logisch dat u geen partnerpensioen regelt.   

 
 Heeft u wel en partner en wilt u geen partnerpensioen regelen? 

Dan moet uw partner hiermee akkoord gaan door te tekenen op het akkoordformulier. 
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Optie 2 Een gegarandeerd partnerpensioen 

Uw partner krijgt een pensioen als u overlijdt. De hoogte van dat pensioen staat vast en is niet 
afhankelijk van de beleggingen. Uw eigen pensioen wordt met deze keuze lager. Want een deel van uw 
kapitaal gebruiken we om dat pensioen voor uw partner te betalen. 
 

 Pensioen voor u 
€ 2.668,83 bruto per maand 
  

 Uw pensioen gaat in per juni 2017 mits u de getekende offerte tijdig naar ons stuurt. Wij houden 
op dit pensioen nog belasting in. Net zoals dat bij uw loon gebeurde. U ontvangt dit pensioen 
iedere maand tot 1 januari 2018. 

 

 Ieder jaar op 1 januari verandert de hoogte van uw pensioen 
 Half december berekenen we het pensioen dat u in het jaar daarop krijgt. Dit nieuwe bedrag 

ontvangt u dan maandelijks vanaf 1 januari van dat jaar. Uw pensioen wijzigt voor het eerst op 
1 januari 2018. 

 
 Wij schatten hoe hoog uw pensioen over tien jaar is 
 Hoe hoog uw pensioen in de jaren daarna is, hangt van verschillende factoren af zoals de 

beleggingsresultaten. Niemand weet wat de toekomst brengt. Om u een toch idee te geven, 
tonen we u hieronder drie bedragen. Een bedrag voor als het goed gaat met de beleggingen, een 

bedrag voor als het slecht gaat en eentje voor als het resultaat gemiddeld is. Ook deze bedragen 
zijn wat u bruto per maand zou krijgen.  

 
Als het goed gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 5.028,52 
Als het gemiddeld gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 2.477,85 
Als het slecht gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 1.083,32 

  

 Dit zou u bij een gegarandeerd pensioen krijgen 
 Als u kiest voor een vast en gelijkblijvend pensioen, dan krijgt u € 2.161,57 per maand. Bij uw 

overlijden is het partnerpensioen € 1.513,01 per maand. En u weet dan zeker dat uw pensioen 
over 10 jaar nog precies hetzelfde is. Toch liever garantie in plaats van beleggen? Neem dan 
contact met ons op.  

 

 Pensioen voor uw partner als u overlijdt 
€ 1.872,16 bruto per maand 
  

 Dit bedrag staat vast 
Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand na uw overlijden. Het loopt door tot het 
einde van de maand waarin uw partner overlijdt.  

 
 Wij houden op dit pensioen nog belasting in 

De hoogte van dit pensioen is gegarandeerd zolang uw partner leeft. Het kan dus niet 
veranderen.  
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Optie 3 Een partnerpensioen op basis van beleggingen 

Uw partner krijgt een pensioen als u overlijdt. De hoogte van dat pensioen is net als uw eigen pensioen 
afhankelijk van de beleggingen. Bij overlijden is het ongeveer 70% van uw ouderdomspensioen van dat 
moment. Daarna bepalen we ieder jaar opnieuw hoe hoog het partnerpensioen wordt als u in dat jaar 
overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt met deze keuze lager, maar minder laag dan bij optie 2. 
 

 Pensioen voor u 
€ 2.982,07 bruto per maand 
  

 Uw pensioen gaat in per juni 2017 mits u de getekende offerte tijdig naar ons stuurt. Wij houden 
op dit pensioen nog belasting in. Net zoals dat bij uw loon gebeurde. U ontvangt dit pensioen 
iedere maand tot 1 januari 2018. 
 

 Ieder jaar op 1 januari verandert de hoogte van uw pensioen 
Half december berekenen we het pensioen dat u in het jaar daarop krijgt. Dit nieuwe bedrag 

ontvangt u dan maandelijks vanaf 1 januari van dat jaar. Uw pensioen wijzigt voor het eerst op 1 
januari 2018. 

 
 Wij schatten hoe hoog uw pensioen over tien jaar is 

Hoe hoog uw pensioen in de jaren daarna is, hangt van verschillende factoren af zoals de 
beleggingsresultaten. Niemand weet wat de toekomst brengt. Om u een toch idee te geven, 
tonen we u hieronder drie bedragen. Een bedrag voor als het goed gaat met de beleggingen, een 

bedrag voor als het slecht gaat en eentje voor als het resultaat gemiddeld is. Ook deze bedragen 
zijn wat u bruto per maand zou krijgen.  

 
Als het goed gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 5.535,62 
Als het gemiddeld gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 2.725,43 
Als het slecht gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 1.200,63 

 

 

 Dit zou u bij een gegarandeerd pensioen krijgen  
Als u kiest voor een vast en gelijkblijvend pensioen, dan krijgt u € 2.161,57 per maand. Bij uw 
overlijden is het partnerpensioen € 1.513,01 per maand. En u weet dan zeker dat uw pensioen 
over 10 jaar nog precies hetzelfde is. Toch liever garantie in plaats van beleggen? Neem dan 
contact met ons op.  

 

 Pensioen voor uw partner als u overlijdt 
€ 2.087,45 bruto per maand 

 
 Dit bedrag staat niet vast 

Het is elk jaar anders. Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand na uw overlijden. 
En stopt als uw partner overlijdt. Wij houden op dit pensioen nog belasting in. Net zoals dat bij 
uw loon gebeurde. 

 
 Wij schatten hoe hoog uw pensioen over tien jaar is 

Hoe hoog het partnerpensioen is op het moment dat u overlijdt, hangt van verschillende factoren 
af zoals de beleggingsresultaten. Niemand weet wat de toekomst brengt. Om u een toch idee te 
geven, tonen we u hieronder drie bedragen. Een bedrag voor als het goed gaat met de 
beleggingen, een bedrag voor als het slecht gaat en eentje voor als het resultaat gemiddeld is. 

 
Als het goed gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 3.851,61 
Als het gemiddeld gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 1.893,90 

Als het slecht gaat, schatten wij uw ouderdomspensioen in 2027 op € 835,10 
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 Algemene informatie 
In deze algemene informatie leest u meer over: 
 de factoren die de hoogte van uw pensioen bepalen,  

 beleggen en de beleggingsfondsen waarin uw pensioen wordt belegd, 
 de kosten, 
 Aegon, belastingregels, klachten en privacy. 
 

 Meer over de hoogte van uw pensioen 
 
Welke factoren beïnvloeden de hoogte van uw pensioen? 
De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen: 

 hoe het gaat met uw beleggingen; 

 wat er gebeurt met de marktrente; 
 wat er gebeurt met de gemiddelde levensverwachting van inwoners van Nederland die dezelfde 

leeftijd hebben als u. 
Daarnaast speelt de manier mee waarop we uw pensioen berekenen.  
 
Wat gebeurt er bij een stijging of daling van beleggingen, rente of levensverwachting? 

Het is koffiedik kijken. Want de factoren hebben ook onderling invloed op elkaar. Zo kan een stijging van 
de marktrente gevolgen hebben voor de waarde van uw beleggingen. In het algemeen kunnen we zeggen 
dat u meer pensioen krijgt als uw beleggingen het goed doen, en er niets gebeurt met de marktrente en 
levensverwachting. Stijgt de levensverwachting? Dan krijgt u minder pensioen. 
 

 Beleggingen Marktrente Levensverwachting 

 Waarde 
neemt toe 

Waarde 
neemt af 

Stijgt Daalt Stijgt Daalt 

Gevolgen voor pensioen Stijgt Daalt Stijgt Daalt Daalt Stijgt 

 
In het schema staat wat er gebeurt met uw pensioen als één van de drie factoren stijgt of daalt. Maar 

meestal veranderen ze alle drie tegelijk. En dan is het niet direct duidelijk wat er gebeurt. 
 
Wij schatten in hoe uw pensioen er over tien jaar uitziet 
De mogelijkheid om te kiezen voor een pensioen op basis van beleggen is in de wet geregeld. In de wet 
staat ook dat we laten zien hoe hoog uw pensioen kan zijn onder verschillende omstandigheden. 
Bijvoorbeeld als het goed gaat met het rendement op uw pensioenkapitaal. Maar ook als het rendement 

gemiddeld is of als het rendement tegenvalt. Die bedragen ziet u op het blad van de offerte. Belangrijk 
om te weten: die bedragen zijn geschat. 
 
We weten niet wat de toekomst brengt. Maar de bedragen geven u wel een idee van wat er met uw 
pensioen kan gebeuren. Uw werkelijke pensioen kan nog hoger of nog lager zijn. Ook belangrijk: uw 
pensioen is niet alleen afhankelijk van het rendement op uw pensioenkapitaal. Een hogere of lagere 
marktrente en de ontwikkeling van onze levensverwachting spelen een grote rol. Bij de schattingen 

houden we geen rekening met deze onzekerheden. 
 
Inflatie zorgt ervoor dat boodschappen en andere uitgaven duurder worden. Voor € 50 kunt u vandaag 
meer kopen dan over tien jaar. Bij de schattingen houden we geen rekening met inflatie. 

 
Wij gaan uit van een dalende pensioenuitkering  
Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen gaan we uit van een dalende uitkering. De daling is 

ongeveer 2%. We doen dus in de berekening net alsof uw pensioen ieder jaar iets afneemt. Het voordeel 
hiervan is dat u in het begin een hoger pensioen krijgt dan wanneer we uitgaan van een gelijkblijvend 
pensioen. Waarom we dit doen? We nemen een voorschot op uw toekomstig rendement. Want u wilt toch 
een zo hoog mogelijk pensioen. Dat is toch de reden waarom u kiest voor het Uitkerend 
Beleggingspensioen. Meer weten? Kijkt u dan op onze website www.aegon.nl/metpensioen. Daar kunt u 
doorklikken naar meer uitleg. 

http://www.aegon.nl/metpensioen
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 Meer over beleggen 
 
Zo beleggen wij uw pensioenkapitaal 

Aegon belegt uw pensioenkapitaal in zorgvuldig samengestelde beleggingsfondsen. U heeft niet de 
mogelijkheid om zelf te kiezen in welke fondsen wij beleggen. Wij beleggen voor u in een mix van drie 
fondsen: 
 Diversified Equity Fund 
 Diversified Bond Fund 
 Liability Matching Fund 
De mix van deze fondsen wordt door Aegon bepaald. U heeft hier dus geen omkijken naar. We beleggen 

in een mix die bestaat uit zakelijke waarden (aandelen en vastgoed) en vastrentende waarden 
(obligaties). Ongeveer 66% van het pensioenkapitaal wordt belegd in zakelijke waarden. We doen dit om 
u een goede kans te geven op een hoger pensioen. 
 

Beleggen moet ook echt een kans op een hoger pensioen geven 
We vinden dat beleggen ook echt een kans op een hoger pensioen moet geven. Daarom beleggen wij 
voor u met meer risico. Stel dat we een klein deel van het pensioenkapitaal beleggen in zakelijke 

waarden als aandelen en vastgoed. Dan werkt een positief beleggingsresultaat maar beperkt door in een 
hoger pensioen. Andersom is het dan natuurlijk net zo. Beleggen we een klein deel van uw 
pensioenkapitaal in zakelijke waarden, dan heeft een slecht rendement beperkte gevolgen voor uw 
pensioen. Maar u kiest niet voor niets voor beleggen. U weet dat beleggen risico’s met zich meebrengt. 
En u verwacht ook dat beleggen van uw pensioenkapitaal een hoger rendement en daardoor een hoger 
pensioen oplevert.  

 
We beleggen volgens het 'Life Cycle' principe 
We beleggen uw pensioenkapitaal in zakelijke waarden en vastrentende waarden. Dat beleggen doen we 
volgens het volgens het ‘Life Cycle’ principe. Dit principe houdt in dat we voor de beleggingen naar uw 
leeftijd kijken. Naarmate u ouder wordt, neemt het aandeel beleggen in vastrentende waarden iets toe en 
nemen de beleggingen in zakelijke waarden iets af. We kijken elk jaar naar de samenstelling van de Life 
Cycle.  

 

Bij grote schommelingen herrekenen wij uw pensioen tussentijds 
Wij willen voorkomen dat uw pensioenpot in extreme gevallen zou kunnen leeglopen. Het kan immers zo 
zijn dat uw beleggingen ineens zéér sterk in waarde dalen. Door een crisis zoals we in 2008 
meemaakten. Of door een terreurdaad. Dan past de uitkering die wij op 1 januari berekenden misschien 
niet meer bij de waarde van uw beleggingen. En dan zou het zo kunnen zijn dat uw beleggingspot te snel 
leegloopt. Of bijna opraakt. Merken wij dat uw beleggingspot opraakt? Dan gaan wij uw pensioen 

tussentijds herrekenen. Zo voorkomen we dat u zonder pensioen komt te zitten.   
 

 Meer over kosten 
 
Wat betaalt u aan kosten?  
Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen willen we u volledige duidelijkheid geven in de kosten die we 
berekenen. We zetten ze voor u op een rijtje:  

 
1. De eenmalige kosten zijn € 750,-. Dit bedrag halen we op de begindatum direct van uw 

pensioenkapitaal af. 
2. De vaste kosten zijn € 79,- per jaar. Dit bedrag halen we elke maand af van uw pensioenkapitaal 

door beleggingen te verkopen.  
3. Daarnaast betaalt u op jaarbasis ongeveer 0,44% over de waarde van uw beleggingen. Van dit 

bedrag besteden we 0,18% aan de kosten van beleggen en de administratie van uw beleggingen. De 

beheerder van onze beleggingsfondsen kan de kosten van de beleggingsfondsen aanpassen. De 
overige 0,26% zijn voor onze bedrijfsvoering. We halen deze kosten van uw pensioenkapitaal af door 
beleggingen te verkopen. 

4. U betaalt 0,2% aan- en verkoopkosten bij iedere aankoop en verkoop van beleggingen. 
 



 

Offerte voor een 
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen 

 
Offertenummer «Dossiernummer» 

 

 Pagina 7 van 8  

 

 

De kosten veranderen per jaar omdat de fondsen waarin we beleggen veranderen 
Bij de beleggingen houden we rekening met uw leeftijd. Naarmate u ouder wordt gaan we anders 

beleggen. We wijzigen dus jaarlijks de samenstelling van de beleggingsfondsen waarin uw 
pensioenkapitaal zit. Ieder fonds rekent net wat andere kosten. Daarom wijzigen ook de kosten die u 
jaarlijks betaalt. Hierboven ziet u bij punt 3 wat de kosten zijn op het moment van afsluiten. Maar om 
volledig te zijn: het duurste fonds rekent 0,45% kosten, de goedkoopste 0,39%. Groot zijn de verschillen 
dus niet. Precies weten hoe het zit? Kijk dan op onze website.  
Meer over de kosten van fondsen leest u op www.aegon.nl/zakelijk/vermogensbeheer/fondsen.  
 

Onze vaste kosten stijgen mee met de inflatie 
In het overzicht ziet u de kosten die u betaalt op het moment dat u het Uitkerend Beleggingspensioen 
afsluit. Stijgen de prijzen? Dan stijgen onze vaste jaarlijkse kosten mee. Wij indexeren de vaste 
doorlopende kosten jaarlijks volgens het gemiddelde van de ontwikkeling van prijs- en loonindexcijfers. 
Natuurlijk dalen de kosten als prijs- en loonindexcijfers dalen.  
 

 Meer over Aegon, fiscale regels, klachten en privacy 
Hier leest u informatie over Aegon, belastingregels die gelden voor uw pensioen en over hoe wij omgaan 

met uw privacy. U ziet ook hoe u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent.  
 
Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een product van Aegon 
Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een aanbod van Aegon Levensverzekering N.V. Het postadres 
van Aegon is Postbus 16150, 2500 BD, Den Haag. Aegon Levensverzekering N.V. is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Het inschrijfnummer is 27095315.  

Aegon Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. 
 
Meer weten? Uw adviseur helpt u graag verder  
Aegon is aanbieder van financiële producten. U kunt producten rechtstreeks via de website afsluiten of 
via een adviseur. Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met uw adviseur. Hij adviseert u over 
producten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dat doet hij door samen met u te kijken naar uw 
financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en hoeveel risico u wilt nemen.  

 

 Belastingregels die gelden voor uw pensioen 
 
U heeft op de pensioendatum recht op een pensioenkapitaal. U moet dit pensioenkapitaal gebruiken voor 
het kopen van een pensioenuitkering.  
 
U moet het ouderdomspensioen op tijd in laten gaan. 
Volgens de belastingregels moet het ouderdomspensioen ingaan binnen zes maanden na de datum 

waarop het pensioenkapitaal vrijkomt om een ouderdomspensioen aan te kopen.  
 
Heeft u het pensioenkapitaal opgebouwd bij Aegon? 
Dan kopen we na zes maanden automatisch een Aegon Uitkerend Garantiepensioen. Zouden we dat niet 
doen? Dan betaalt u belasting over de waarde van het pensioenkapitaal op de pensioendatum. Dit kan 
een groot bedrag zijn. Dit staat in artikel 19b van de Wet op de Loonbelasting. U kunt beter zelf een 

keuze maken over wat u met uw pensioenkapitaal wilt doen, dan dat wij voor u beslissen.  

 
Heeft u het pensioenkapitaal opgebouwd bij een andere pensioenverzekeraar? 
Dan kunt u bij ons geen pensioen kopen als u meer dan zes maanden wacht.  
 
We houden belasting en premie in op uw pensioenuitkering 
Net als bij uw werkgever bij uw loon deed, houden we op uw pensioen loonheffing in. We houden ook de 

inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering in.  
Op uw bankafschrift of online overzicht ziet u welk bedrag u netto krijgt. U vindt hier ook welke bedragen 
we hebben ingehouden. Moet u aangifte inkomstenbelasting doen? U krijgt in het eerste kwartaal van elk 
jaar een jaaroverzicht. 
 

http://www.aegon.nl/zakelijk/vermogensbeheer/fondsen
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 Uw privacy 
Wij vragen om uw persoonlijke gegevens als u een verzekering of financiële dienst koopt. Binnen de 
Aegon groep is Aegon Nederland N.V., gevestigd te Den Haag aan het Aegonplein 50 (2591 TV) (hierna 

te noemen: 'Aegon') aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor de dochterbedrijven die werken onder de naam Aegon, Knab, Optas en Kroodle.  
Aegon is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het 
toepassingsbereik van dit privacystatement vallen. In sommige gevallen delen we uw gegevens met 
derden.  
 
Deze gegevens gebruiken wij binnen Aegon Nederland: 

 voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;  
 voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; 
 voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen; 
 voor statistische analyse; 

 en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
Op deze verwerking is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van 

toepassing (www.verzekeraars.nl). Ook onze dochterbedrijven die werken onder de naam Aegon kunnen 
uw gegevens gebruiken voor bovenstaande doeleinden. 
 
Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk aan ons 
melden door een brief te sturen aan Aegon, Antwoordnummer 12345, 3500 XA, Den Haag.  
Wij kunnen telefoongesprekken opnemen. Voor meer informatie over onze producten en diensten of over 

bescherming van uw privacy, zie www.aegon.nl/overaegon/privacy. 
 

 Heeft u een klacht? Laat het ons weten 
 
Aegon stelt zijn financiële producten met zorg samen. Heeft u toch een klacht, dan horen we dat graag 
van u. U leest hieronder hoe u dat kunt doen. Kijk ook op www.aegon.nl voor meer informatie over de 

klachtenprocedure. 
 

U geeft ons deze informatie: 
 uw naam, adres en telefoonnummer; 
 uw polisnummer of relatienummer; 
 de beschrijving van uw klacht; 
 eventueel bijlagen die belangrijk zijn om uw klacht te onderbouwen.   
 
U kunt uw klacht op drie manieren doorgeven: 

1. U stuurt een brief naar Aegon: 
Postbus 23020 
8900 MZ  LEEUWARDEN 

2. U belt naar 088 344 1234 
3. U meldt uw klacht via internet 

Gebruik hiervoor deze link: www.aegon.nl/particulier/formulieren/klacht.  

 
Is uw klacht behandeld, maar bent u niet tevreden? 

Neem dan binnen drie maanden nadat wij uw klacht hebben behandeld contact op met de Stichting 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dat kan op twee manieren: 
1. U belt naar 070 333 89 99  
2. U schrijft naar Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: 

Postbus 93257 

2509 AG  DEN HAAG 
Meer informatie vindt u op de website: www.kifid.nl. 
 

http://www.verzekeraars.nl/
http://www.aegon.nl/
http://www.kifid.nl/
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U wilt een Uitkerend Beleggingspensioen afsluiten. Vul dit formulier in, onder het formulier en stuur het 
aan ons terug. Stuurt u ons ook een kopie van een bankafschrift, een kopie van uw legitimatiebewijs en 

het ondertekende risicoprofiel. Ons adres is Aegon Levensverzekering N.V., Antwoordnummer 1879, 
2509 VE Den Haag. Een postzegel is niet nodig. 
U mag het formulier en de kopieën ook scannen en e-mailen naar aankooppensioen@aegon.nl. 
 
 

Uw gegevens 
Naam   
Geboortedatum  
Nationaliteit   

 

Uw partner 
Naam van uw partner  
Geboortedatum van uw partner     

 

Uw contactgegevens 
Adres  
Telefoonnummer  
E-mail  
 

Uw pensioengegevens 
Pensioenkapitaal Opgebouwd bij een andere verzekeraar 
Hoogte van uw pensioenkapitaal  €  
Ingang van uw pensioen Uw offerte is geldig tot . . . . . . Uw pensioen gaat in per de eerste van 

de maand waarin wij uw pensioenkapitaal ontvangen.  

 

Uw adviseur 
Naam  
Telefoonummer  
E-mail  

  
 
 
Wat hierboven staat: 
 

  is juist. 

  
 

  klopt niet. Dit zijn mijn aanvullingen: 

  
 

   

   
   

   
   

 
 

Bevestiging afsluiten Aegon Uitkerend Beleggingspensioen 
Bevestig dat u en uw partner het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen willen afsluiten. Dat doet u met 
het zetten van een vinkje. 
 

  Ja, mijn partner en ik willen het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen afsluiten. 

 
 

mailto:aankooppensioen@aegon.nl
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Bevestiging keuze partnerpensioen 
Hieronder geeft u uw keuze over het partnerpensioen door. Wilt u dat doen door een vinkje te zetten bij 
de gewenste optie?  
 

  Optie 1: Mijn partner en ik willen geen partnerpensioen 

 
U gebruikt het pensioenkapitaal alleen voor een ouderdomspensioen. 

 
Bij deze keuze ontvangt u tot 1 januari 2018 iedere maand € 3.653,50 aan ouderdomspensioen. 
Daarna bepalen wij elk kalenderjaar opnieuw hoe hoog uw ouderdomspensioen is. U ontvangt 
ouderdomspensioen zolang u leeft. 
 
Na uw overlijden is er geen partnerpensioen voor uw partner. 

 

  Optie 2: Mijn partner en ik willen een gegarandeerd partnerpensioen 

 

Bij deze keuze ontvangt u tot 1 januari 2018 iedere maand € 2.668,83 aan ouderdomspensioen. 
Daarna bepalen wij elk kalenderjaar opnieuw hoe hoog uw ouderdomspensioen is. U ontvangt 
ouderdomspensioen zolang u leeft. 
 
Na uw overlijden ontvangt uw partner een gegarandeerd partnerpensioen van € 1.872,16 per 
maand. Dit bedrag staat vast. De hoogte van dit pensioen verandert niet. Uw partner ontvangt dit 

bedrag zolang hij of zij leeft. 
 

  Optie 3: Mijn partner en ik kiezen voor een variabel partnerpensioen 

 
Bij deze keuze ontvangt u tot 1 januari 2018 iedere maand € 2.982,07 aan ouderdomspensioen. 
Daarna bepalen wij elk kalenderjaar opnieuw hoe hoog uw ouderdomspensioen is. U ontvangt 
ouderdomspensioen zolang u leeft.  
 
Na uw overlijden ontvangt uw partner een variabel partnerpensioen. In het jaar van overlijden is 

het variabele partnerpensioen 70% van het bedrag aan ouderdomspensioen. Daarna bepalen wij 

elk kalenderjaar opnieuw hoe hoog het partnerpensioen is. Uw partner ontvangt partnerpensioen 
zolang hij of zij leeft. 

 
 

Inhoudingen op uw pensioen 
Standaard houden wij geen rekening met de loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting die u 
betaalt. Die korting wordt al verwerkt in de AOW. Hieronder kunt u aanvinken als u wilt dat wij wél 
rekening houden met de loonheffingskorting. 

 

  Ja, ik wil dat Aegon de loonheffingskorting wél toepast. 

Ik begrijp dat ik dan mogelijk belasting moet bijbetalen. 

 
 

De uitbetaling van uw pensioen 
Wilt u ons uw bankgegevens geven? We hebben deze gegevens nodig zodat we het pensioen aan u 
kunnen betalen. 

 
Naam rekeninghouder  ___________________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer  ___________________________________________________________ 

 
Postcode / Woonplaats   ________________________________________ 

                                                       
 
 
Rekeningnummer (IBAN)   N   L 
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Kopieën van een bankafschrift en identificatiebewijs 
We zijn verplicht om na te gaan wie u bent. Dat moet van de wet. 
 
Wij ontvangen graag van u: 
 

 een kopie van een bankafschrift dat niet ouder is dan twee maanden 
 

Krijgt u geen bankafschriften meer thuis? Print dan een bankafschrift waarop uw adresgegevens, de 
datum en uw rekeningnummer staan. De bedragen mag u onzichtbaar maken. 

 
 een kopie van uw identificatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort)** en dat van uw partner 

 
Staat uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van uw rijbewijs of identiteitskaart? Maak 
dan een kopie van beide kanten. 

 

 

U weet wat u koopt 
Het is voor u en voor ons belangrijk dat u weet wat u koopt. En dat onze afspraken duidelijk zijn. Daarom 
vragen we u om de punten hieronder zorgvuldig na te lopen en af te vinken. Daarna kunt u het voorstel 
ondertekenen en terugsturen.  

 
 
 

  Ik en mijn partner hebben alle informatie gelezen. 

 
 Ik en mijn partner begrijpen dat: 
 - beleggen risicovol is; 
 - Aegon elk kalenderjaar opnieuw bepaalt hoe hoog het ouderdomspensioen is; 
 - het ouderdomspensioen het ene jaar hoger of lager kan zijn dan het andere jaar.  

 
 

  Ik en mijn partner hebben aangegeven wat we met het partnerpensioen willen doen. Wij begrijpen  

  de gevolgen van deze keuze. 
  
 

 

  Ik en mijn partner hebben op www.aegon.nl/metpensioen de profielwijzer ingevuld. 

  U heeft de uitkomsten geprint en het document ondertekend. U stuurt de uitkomsten van de toets 
mee met het Akkoordformulier. 

 

  Ik en mijn partner begrijpen dat we alleen op de ingangsdatum deze keuze kunnen maken. 

  U kunt deze keuze later niet terugdraaien. 
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Uw handtekening 
 

U gaat akkoord met het voorstel van Aegon voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen.  
 
 
Datum   (dd-mm-jjjj) 
 

                                                       
 
 
 

Handtekening  _____________________________ 
de heer  
 
 
 
 

Handtekening  _____________________________ 

mevrouw    
 
 
 

 
Alles ingevuld? 
Stuurt u dit formulier dan naar ons terug. Stuurt u ons ook een kopie van een bankafschrift, een kopie 
van uw legitimatiebewijs en het ondertekende risicoprofiel. Ons adres is Aegon Levensverzekering N.V., 
Antwoordnummer 1879, 2509 VE Den Haag. Een postzegel is niet nodig. U mag het formulier en de 
kopieën ook scannen en e-mailen naar aankooppensioen@aegon.nl. 

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, duurt het maximaal twee weken voor wij alles verwerkt 
hebben.  

 

 

mailto:aankooppensioen@aegon.nl

