Snel overzicht
in jouw pensioenomgeving
mijn.nn Inkomen Later

< Inhoud

Aan de slag
Behalve inzicht in je pensioen, kun je op mijn.nn Inkomen Later
ook zelf aan de slag.
Je beheert zelf jouw financieel profiel door verwachte inkomsten aan te vullen
of aan te passen en verwachte uitgaven aan te geven. De koppelingen met
‘mijnpensioenoverzicht.nl’ en Nibud maken dit makkelijk en overzichtelijk.
Je kunt ook zelf met je keuzes spelen, en bijvoorbeeld bekijken welke
mogelijkheden je hebt om extra pensioen op te bouwen. En of je eventueel
eerder met pensioen kunt gaan.

Je verwachte inkomsten aanpassen of aanvullen
1

Als je voor het eerst inlogt, dan hebben wij alvast je verwachte pensioen berekend aan
de hand van je huidige pensioenregeling en AOW. Maar je hebt wellicht al bij eerdere
werkgevers pensioen opgebouwd. Of zelf een voorziening getroffen om extra pensioen
op te bouwen.
Andere pensioenen toevoegen
Via Inkomsten toevoegen en beheren kun je
andere pensioenen toevoegen (ook andere
pensioenen van Nationale-Nederlanden die nog niet
in mijn.nn Inkomen Later staan). Dit kun je eenvoudig
doen via een koppeling met mijnpensioenoverzicht.nl
(via desktop), of handmatig.
Let op: de bedragen via Mijn pensioenoverzicht zijn
statisch. Als je na bijvoorbeeld een jaar opnieuw
inzicht wil in je complete pensioen, dan raden
we je aan om opnieuw je overige pensioenen via
Mijnpensioenoverzicht.nl toe te voegen. De al
toegevoegde pensioenen worden dan automatisch
overschreven. Zo voorkomen we dat er pensioenen
dubbel in mijn.nn Inkomen Later staan.
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Overige verwachte inkomsten toevoegen
Via Inkomsten aanpassen en toevoegen kun je eenvoudig andere
inkomsten toevoegen.

Verwachte uitgaven aanpassen of aanvullen
2

Standaard berekenen we je benodigde inkomsten met 70% van je huidige inkomsten.
Dit kan een prima schatting zijn. Maar je kunt ook op andere manieren jouw benodigde
inkomsten invullen of aanvullen. Nibud heeft een handige tool, maar je kunt ook zelf
een vast bedrag invullen.
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Keuzes maken naar aanleiding van jouw financieel profiel
3

Met het inzicht in jouw financieel profiel ( verwachte inkomsten en
benodigde inkomsten, kun je je oriënteren op
de vervolg mogelijkheden.
Als je genoeg overhoudt, kun je wellicht eerder met pensioen. Maar wellicht
heb je meer behoefte om meer pensioen op te bouwen.
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Keuzes maken voor de opbouw van je pensioen
4
Jouw risicoprofiel bepalen
Omdat we met jouw pensioengeld beleggen, loopt je beleggingsrisico.
Maar het is belangrijk dat we beleggen voor je pensioen op een
manier die aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Daarom stel je
vast hoeveel risico bij je past met onze risicoprofielbepaler. Hiermee
bepaal je jouw risicoprofiel. Zo weet je hoeveel risico je kúnt lopen met
jouw pensioen. En hoeveel risico je wílt lopen. Het is verstandig om
volgens je risicoprofiel te laten beleggen. Maar je kunt ook een andere
keuze maken.
Wil je weten welk risicoprofiel bij jou past? Vul dan de risicoprofiel
bepaler in. Je vindt deze via de tegel Beleggingsdetails > Bekijk mijn
beleggingen in detail. Of via het menu bovenaan de pagina
Direct naar > Risicoprofiel.
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Jouw beleggingskeuzes aanpassen
Je hebt bij Nationale-Nederlanden een beleggingspensioen.
Wij beleggen je pensioengeld voor jou. Maar je bepaalt zelf hóe we
dat doen. Maak je geen keuze, dan beleggen we op de manier die
jouw werkgever gekozen heeft. Als je de risicoprofielbepaler hebt
ingevuld, dan weet je in welk risicoprofiel je valt. Dit kan je helpen
om jouw beleggingskeuzes te bepalen.
Je kunt je beleggingskeuzes aanpassen via de tegel
Beleggingskeuzes & risicoprofiel. Of door in het menu bovenaan
de pagina te kiezen voor Direct naar > Beleggingskeuzes.
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De (variabele) uitkering van Nationale-Nederlanden aanvragen
5

Uiteraard kun je je pensioen bij Nationale-Nederlanden ook laten uitkeren.
We hebben een vaste uitkering en een variabele uitkering. Meer informatie vind
je via de tegel Bijna met pensioen. Een jaar voor je pensionering krijg je toegang tot de
aanvraagstraat van de Persoonlijke Pensioenuitkering.

Waarde van eerdere pensioenen overdragen naar jouw
6
huidige pensioenregeling (waardeoverdracht)
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Als je van baan wisselt, kan dat invloed hebben op je pensioen. Je wisselt vaak niet
alleen van baan, maar waarschijnlijk ook van pensioenuitvoerder (fonds of
verzekeraar). Je hebt dan de mogelijkheid je pensioenpotjes samen te voegen in de
nieuwe pensioenregeling. Dat heet waardeoverdracht. Dit is een manier om de
pensioenrechten die je in het verleden opbouwde over te dragen naar de nieuwe
pensioenaanspraken. Via de tegel Waardeoverdracht lees je er meer over.

