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HET NETTO HAVENPENSIOEN
Dit is een handleiding. Gebruik dit boekje bij het openen en registreren van je persoonlijke 
rekening voor het Netto Havenpensioen (NHP).

Uitgebreide informatie vind je op www.havenpensioen.nl. 
 Kijk bij Veel Gestelde Vragen/stap 6.

Je kunt aan deze handleiding geen rechten ontlenen. 
De officiële regels staan in:

o ‘Het Reglement van het Netto Havenpensioen van SVBPVH’ 
o De Productvoorwaarden van het Netto Havenpensioen van Aegon Bank NV.

    Met het openen en registreren van een NHP-rekening verklaar je je akkoord met 
ons Reglement en met de productvoorwaarden van Aegon Bank.

Lees deze brochure aandachtig door. 

 Toch nog vragen?  Helpdesk Havenpensioen.
    010 44 88 777. 
    helpdesk@havenpensioen.nl

Dit is een informatieve uitgave van SVBPVH
Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en 
Havenbedrijven 
Postbus 1036 
3000 BA  Rotterdam

Foto voorpagina: Ed vd Hoek
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GELD BELEGGEN VOOR EXTRA PENSIOEN
Het Netto Havenpensioen (NHP) is een digitale beleggingsrekening bij Aegon Bank.

Je opent een NHP-beleggingsrekening op je eigen naam.  
Van het geld dat op deze rekening wordt gezet, koopt Aegon Bank participaties (beleggingen) in 
aandelen en obligaties. 

Via je gewone privébankrekening maak je geld over naar je NHP-beleggingsrekening. Ook je 
werkgever kan er geld naartoe overmaken.

Het doel van deze beleggingen is extra pensioenbudget. Dit budget krijg je na je 65ste 
verjaardag in handen.  
Belastingvrij.

Voor het openen van je persoonlijke NHP-beleggingsrekening heb je een internetlink nodig. 
Deze link krijg je van je werkgever.
 Verderop staat hoe je je rekening moet activeren en registreren.

LET GOED OP! 

Je kunt géén geld van je NHP-beleggingsrekening afhalen!  
Alles wat door jou of je werkgever wordt ingelegd, staat vast tot je 65ste verjaardag.
 Verderop lees je wat er gebeurt als je 65 wordt. 

Het extra NHP-pensioenbudget op je 65ste bestaat uit:
o Het geld dat door jou (en/of je werkgever) is ingelegd.  
  Realiseer je dat aan beleggen altijd risico’s verbonden  
zijn.   
 Je kunt ook geld verliezen. 
  

o Eventuele winst op je beleggingen. 
  Als het goed gaat, leveren je beleggingen geld op.  
Hopelijk meer dan op een spaarrekening. Maar zeker  weten 
doe je dat nooit! 
  

o Eventuele bonussen van onze Stichting. 
  Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je van  
SVBPVH jaarlijks een NHP-bonus op de inleg van jou  en/of 
je werkgever.  
 Verderop lees je meer over deze bonus. 
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VOOR WIE IS HET NHP?

Het Netto Havenpensioen is toegankelijk voor medewerkers van alle leeftijden en alle 
havenbedrijven. 
Iedereen in onze sector kan dus via het NHP gaan beleggen voor extra pensioenbudget. 

Een beperkt aantal medewerkers heeft recht op een BONUS op zijn/haar beleggingen.
 Hieronder vind je informatie over:

•	 de NHP-bonus 
•	 de voorwaarden waaraan jij én je werkgever moeten voldoen om de NHP-bonus te 

krijgen.

WAT IS EEN NHP-BONUS?
Onze Stichting geeft (onder voorwaarden!) elk jaar een bonus van 50% op de inleg tot €500. 
De bonus is dus maximaal €250 per jaar. 

De NHP-bonus wordt rechtstreeks bijgeschreven op je NHP-beleggingsrekening. Aegon Bank 
koopt er nieuwe participaties (beleggingen) mee in.

VOORWAARDEN 
Om recht te hebben op de NHP-bonus moeten jij én je werkgever aan een aantal condities 
voldoen:

o Medewerker: 
o werkzaam in de havens per 1 februari 2013 
o geboren in 1960 of daarna ***
o door werkgever bij onze Stichting aangemeld vóór 15 maart 2016 

o Werkgever: 
o betaalde pensioenpremie aan Optas/Aegon per 1 april 2010
o benut 3%-premiestaffel (Staffelbesluit 17 december 2014) voor minimaal 85% en 

voor 90% in 2020
o hanteert minimale franchise 

*** Toelichting ***

Wie vóór 1960 geboren is, krijgt geen NHP-bonus. Daarom stijgt de Dienstjarenpremie van 
Stap 4A met 7% (maximaal 700 euro)…

o …voor wie nu in de FIT zit en 64 jaar wordt op of na 1 januari 2017
o …voor wie na 1 januari 2017 gebruik maakt van de FIT 4A. 
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OP JE 65STE

Op je 65ste verjaardag is de opbrengst van je NHP-beleggingsrekening voor jou. Dit is je extra, 
belastingvrij op te nemen, pensioenbudget. Het bestaat uit:

1.  je inleg
2.  + eventuele bonussen
3.  + eventuele winst op je beleggingen (dividend). 

•	 Je betaalt géén belasting over je extra pensioenbudget.
Het NHP is namelijk geen ‘echt’ pensioen. Het geld dat je erin stopt, komt uit je 
nettosalaris (dus nadat er al belasting over is betaald). 

•	 Je bepaalt op je 65ste zelf of - en wanneer - je je pensioenbudget opneemt.  
Je kunt er ook voor kiezen om verder te beleggen. Je krijgt alleen geen NHP-bonussen 
meer.

  Op havenpensioen.nl staat welke opties je hebt als je geld vrijkomt.   

Tot je 65ste verjaardag staat je NHP vast!

o Alleen als je vóór je 65ste met vroegpensioen gaat, kun je je extra 
pensioenbudget (gedeeltelijk) opnemen.  
Stuur een e-mail naar helpdesk@havenpensioen.nl of bel 010-44 88 777 

o Als je vóór je 65ste overlijdt kunnen je nabestaanden je extra pensioenbudget 
opnemen. 
 
Informatie via helpdesk@havenpensioen.nl of 010-44 88 777
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AANMELDEN

1.  Via je werkgever krijg je een e-mail, ongeveer zoals hieronder. 
 Volg de link naar de ‘Aanvraagstraat’. Bewaar deze e-mail. Die heb je straks nog nodig. 
 

Beste collega,

Hierbij ontvang je, namens SVBPVH, belangrijke informatie over het Netto Havenpensioen (NHP). 

Wat is het Netto Havenpensioen?
Met het NHP kunnen medewerkers van havenbedrijven zorgen voor extra pensioenbudget (naast 
het ‘gewone’ pensioen). Dit gebeurt op initiatief van SVBPVH. 
In de bijgevoegde handleiding lees je hoe je mee kunt doen. 
Op www.havenpensioen.nl (bij Stap 6) vind je meer informatie.

Deze e-mail bevat een internetlink. Die heb je nodig hebt voor het aanmaken van een NHP-rekening. 
Als je dat hebt gedaan, moet je je NHP-rekening activeren en registreren. Daar heb je deze brief bij 
nodig. 

Het NHP loopt via een beleggingsrekening bij Aegon Bank. Als je zo’n rekening wilt openen, volg je de 
internetlink hieronder:

<<<<LINK NAAR AANVRAAGSTRAAT AEGON>>>>

Na het doorlopen van de Aanvraagstraat ontvang je van Aegon Bank per e-mail een bevestiging. 
Hierin staat jouw persoonlijke IBAN-transactierekeningnummer. Dit IBAN-nummer moet je eerst activeren 
en dan registeren.

1. Activeren
 Je NHP-rekening activeer je door het overmaken van een (klein) bedrag naar je nieuwe IBAN-

nummer bij Aegon Bank. Zie handleiding.

2. Registeren
 Je NHP-rekening registreer je door onderstaande gegevens volledig ingevuld terug te sturen (via 

‘reply’ of ‘antwoord’).

Voorletters: 

Achternaam:

Straat:

Postcode en woonplaats:

E-mailadres:

Geboortedatum:           -         - 19     

Werkzaam bij:   

IBAN-transactierekening bij Aegon Bank: NL

Met het ingevuld terugsturen van deze e-mail verklaar je je akkoord met het Reglement van het Netto 
Havenpensioen van SVBPVH. Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,
Namens SVBPVH, Steven Lak (voorzitter)

Bijlagen: Handleiding voor het openen van je Netto Havenpensioen 
 Q&A (Vaak gestelde vragen) 
 Reglement Netto Havenpensioen
  Productvoorwaarden van Aegon Bank
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2. Openingspagina van de Aanvraagstraat: RISICOPROFIEL.
 

Als belegger loop je risico. Aandelenkoersen kunnen omhoog gaan, maar ook omlaag. 
Hier moet je een keuze maken: hoeveel risico wil ik nemen met het geld op mijn NHP-
beleggingsrekening?

Voor de duidelijkheid: Het risicoprofiel ‘Neutraal’ wordt het meest gebruikt door 
professionele pensioenbeleggers (verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen). 

  Kijk voor meer informatie over risicoprofielen ook bij de Vaak Gestelde Vragen 
op havenpensioen.nl. 
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3. Pagina ‘Persoonlijke gegevens’.

  
o Vink aan man of vrouw
o Vul in voorletter(s), naam, geboortedatum en BSN.
o Vink aan ‘Nee’ bij vraag over belastingplicht in Amerika.
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3. Pagina ‘Rekeninggegevens’. 

Dit gaat over je eigen, bestaande bankrekening.
o Vink aan ‘Ja’ bij vraag over belastingplicht in Nederland
o Vul het IBAN-nummer van je eigen privébankrekening in bij ‘Tegenrekening’. 
o Bij ‘Op naam van’ vermeld je je eigen naam, precies geschreven als de 

tenaamstelling van je privébankrekening (zie je pinpas). 
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4. Pagina ‘Contactgegevens’.

 

o Vul de gevraagde gegevens in.
o Bij ‘e-mail-bevestiging’ geef je nogmaals je eigen e-mailadres op.
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5. Pagina ‘Samenvatting’. 
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Controleer de juistheid van de gegevens in de Samenvatting.
o ‘Begindatum’ is de startdatum van je NHP-beleggingsrekening. 
o ‘Einddatum’ is de dag waarop je 65 jaar wordt.
o Bij ‘Pensioen Risicoprofiel’ zie je het profiel dat je op de eerste pagina hebt aangevinkt.  

o Klik op ‘Download de samenvatting van uw aanvraag’.  
Print de samenvatting en bewaar deze bij je pensioenadministratie.

o Als je vinkjes plaatst bij de voorwaarden, verklaar je akkoord met de Aegon 
Productvoorwaarden voor het Netto Havenpensioen en de Algemene Voorwaarden van 
Aegon Bank. 

o Je moet straks ook nog akkoord gaan met de Reglementaire Voorwaarden van onze 
Stichting.  
Dat doe je door de gegevens uit de bevestigingsmail van Aegon aan je werkgever te 
verstrekken. Zie bij punt 7 en bij punt 9. 

6. Verzend je aanvraag aan Aegon Bank.
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7.  Kijk in je e-mail voor het bevestigingsbericht van Klantenservice Aegon Bank. 

 

 
o In deze bevestigingsmail vind je het IBAN-nummer van je NHP-beleggingsrekening.  

Aegon noemt dit je ‘Transactierekening’.

   Print deze e-mail uit en bewaar hem goed. Houd je Transactierekening-
nummer bij de hand.

8. Activeer je NHP-beleggingsrekening.
 
Om je NHP-beleggingsrekening te activeren, moet je je eerst bij Aegon Bank identificeren.  

o Open je programma voor internetbankieren en maak geld over naar het IBAN-nummer 
van je Transactierekening.  
Dit IBAN-nummer vind je in de bevestigingsmail van Aegon (punt 8).

   Je mag zelf weten hoeveel geld je overmaakt. Een klein bedrag  
(bijv. € 0,10) is al genoeg.

  .
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9. Registreer je NHP-beleggingsrekening.  

o Ga terug naar het e-mailbericht dat je van je werkgever kreeg (zie punt 1). 

o Typ de gevraagde persoonsgegevens in, inclusief het IBAN-nummer van je 
Transactierekening (zie punt 7) en je e-mailadres. 

o Stuur het ingevulde e-mailbericht retour aan je werkgever (met ‘reply’ of ‘beantwoord’) 
 
  Met het invullen en terugzenden van je NHP-gegevens verklaar je je automatisch 

akkoord met het ‘Reglement van het Netto Havenpensioen van SVBPVH’. Dit 
Reglement vind je in de bijlage van de e-mail van je werkgever (punt 1) en op 
havenpensioen.nl.
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10. Je doet nu mee aan het Netto Havenpensioen! 

o Je kunt geld overmaken zoveel je wilt en wanneer je wilt. Ook je werkgever kan geld op 
het IBAN-nummer van je Transactierekening storten. 

   Onthoud dat je niets van je NHP-beleggingsrekening af kunt halen totdat je  
65 jaar bent!  

o Als je recht hebt op de NHP-bonus, dan krijg je die voor het eerst bijgeschreven in het 
tweede kwartaal van 2018. De bonus wordt berekend over maximaal 500 euro van de 
stortingen in 2017. 

 
  De NHP-bonus is dus nooit hoger dan 250 euro per jaar. 

11. Voortaan vind je in ‘Mijn Aegon’ het overzicht van je NHP-beleggingsrekening. 

Let op!
Je Tegenrekening moet altijd op dezelfde naam staat als je NHP-Transactierekening. 
Verander je van bank of rekeningnummer? Verander dan ook de Tegenrekening in ‘Mijn 
Aegon’.

  klik op ‘Tegenrekening wijzigen’ en vul je nieuwe privébankrekeningnummer in. 

12.  Meld belangrijke wijzigingen ook bij je werkgever/SVBPVH.

Krijg je bijvoorbeeld een ander (e-mail)adres? Of een nieuwe baan? 
Zorg er dan voor dat ook SVBPVH hiervan op de hoogte is.

  Stuur een e-mail naar helpdesk@havenpensioen.nl en vergeet niet je  
IBAN-Transactierekeningnummer (zie punt 7) te vermelden. 

Let op!
Je NHP-rekening moet zijn geregistreerd (zie punt 1 en punt 9).  
Zonder registratie kunnen wij geen NHP-bonussen overmaken.
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Deze brochure is een uitgave van SVBPVH en bedoeld om te informeren over het Netto 
Havenpensioen en het openen van een NHP-beleggingsrekening.

Je kunt aan deze handleiding geen rechten ontlenen. 
De officiële regels staan in:

o ‘Het Reglement van het Netto Havenpensioen van SVBPVH’ 
o De Productvoorwaarden van het Netto Havenpensioen van Aegon Bank NV. 


