Zelf je beleggingsfondsen kiezen
Als je een beleggingspensioenregeling hebt bij Nationale-Nederlanden (onder andere Persoonlijk
Pensioen Plan, Bewust Pensioen) dan beleggen wij het pensioengeld voor jou. Standaard beleggen
we voor je in een lifecycle. Je kunt dan zelf kiezen uit een aantal lifecycles, zodat je het
beleggingsrisico kunt laten aansluiten bij wat bij je past.
Maar als dit in jouw pensioenregeling geregeld is, is het ook mogelijk om zélf je beleggingsfondsen te
kiezen. Dat heet ‘Zelf beleggen’. Je neemt dan zelf de verantwoordelijkheid voor jouw
pensioenbeleggingen.

1. Wat is Zelf beleggen?
Bij Zelf beleggen heb je de keuze uit de beleggingsfondsen die beschikbaar zijn binnen jouw
pensioenregeling. Je kunt zo precies zelf bepalen welke soorten beleggingen bij je passen, en je kunt
jouw beleggingen steeds zelf aanpassen. Voordat je jouw fondskeuze aan ons doorgeeft, moet je wel
eerst je risicoprofiel vaststellen. Dit helpt je om te bepalen hoeveel beleggingsrisico bij je past. En of
je dit risico het beste kunt afbouwen naar een vaste of een variabele pensioenuitkering. We raden je
aan om je fondskeuze zoveel mogelijk te laten aansluiten bij jouw risicoprofiel. Maar je mag ook een
andere keuze maken.
Uit welke beleggingsfondsen je precies kunt kiezen, hangt af van de beleggingsvorm die geldt voor
jouw pensioenregeling. Ook de kosten voor Zelf beleggen kunnen verschillen per beleggingsvorm.
Kijk voor meer informatie over de fondsen en de kosten op de pagina voor je beleggingsvorm.

Let op
Kies je voor Zelf beleggen? Dan ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je de beleggingsfondsen kiest die passen bij jouw wensen en situatie. Wij bouwen het beleggingsrisico ook niet
automatisch voor je af, als je pensioendatum dichterbij komt. Het is daarom belangrijk dat je
genoeg kennis van en ervaring met beleggen hebt om een verstandige keuze te maken.

2. Hoe kom ik bij Zelf beleggen?
Zelf beleggen is te vinden in of via je persoonlijke pensioenomgeving op mijn.nn.

In je persoonlijke pensioenomgeving ga je naar Direct naar en kiest dan voor Beleggingskeuze.

Of ga via Mijn pensioen bij Nationale-Nederlanden naar Bekijk mijn beleggingen in detail en Ga
naar beleggingskeuze.

3. Beleg je nu in lifecycles en wil je overstappen naar Zelf beleggen?
Ga dan in stap 1 naar Naar Zelf beleggen.
Let op: Krijg je deze keuze niet? Dan is in jouw pensioenregeling Zelf beleggen niet mogelijk.

Kun je Zelf beleggen via je persoonlijke pensioenomgeving?
Dan kom je op de pagina Uw beleggingen aanpassen. Klik hier vervolgens op Ik wil ‘zelf beleggen’.

Volg vervolgens alle stappen tot je jouw keuzes hebt doorgegeven.

Kun je in jouw pensioenregeling nog niet online Zelf beleggen?
Dan word je naar een pagina geleid waarop staat hoe je kunt gaan zelf beleggen:

4. Beleg je al zelf en wil je je keuzes wijzigen?
Doorloop dan de eerste stappen bij Beleggingskeuzes.

Klik op Beleggingen aanpassen. Je wordt nu naar een andere pagina geleid.

Klik aan waar je jouw beleggingen wilt aanpassen en volg de stappen die aangegeven worden.

Let op
Word je naar de onderstaande pagina geleid? Dan kun je nog niet online jouw beleggingen van Zelf
beleggen aanpassen.

