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OOK BELEGGEN VOOR EXTRA PENSIOEN? 
 

DOE MEE AAN HET ‘NETTO HAVENPENSIOEN’ VAN SVBPVH  
 

VUL HET AANVRAAGFORMULIER NU IN 
 

 
Stap 6 van onze pensioenverbeteringen is het Netto Havenpensioen. Hiermee zorg je voor 
extra pensioenbudget.  
 
Het loopt via een digitale beleggingsrekening bij Aegon Bank.  
Jij en/of je werkgever maken geld over naar deze beleggingsrekening. Aegon Bank belegt 
het voor jou in aandelen en obligaties.  
 
De opbrengst krijg je als je 65 jaar bent. Als aanvulling op je ‘gewone’ havenpensioen. 
 

o Iedereen in de havens kan een digitale beleggingsrekening bij Aegon Bank 
openen. 
 

o Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt van SVBPVH een NHP-bonus:  
Elk jaar dat er €500 op je beleggingsrekening wordt gestort, krijg je van ons 
€250 cadeau.  
Dit is een rendement waar geen spaarpot tegenop kan!  

 
VOORWAARDEN AAN DE NHP-BONUS 
 
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  

 
Werkgever:  

o pensioenpremie betalend aan Optas/Aegon per 1 april 2010 
o benut 3%-premiestaffel voor minimaal 85%, en voor 90% in 2020 
o hanteert minimale franchise  

 
 
HOOGTE VAN DE NHP-BONUS 
 
De jaarlijks uit te keren bonus bedraagt 50% van je inleg tot €500.  
 
De bonus is dus maximaal €250 per jaar. 
 

o We betalen de bonussen van de Aegon-bijdrage van €20 miljoen. We stoppen ermee 
wanneer dat geld op is.  
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JE NETTO HAVENPENSIOEN STAAT VAST TOT JE 65STE 
 
Op je 65ste verjaardag is de opbrengst van je Netto Havenpensioen voor jou: 
je inleg + eventuele bonussen + eventuele winst op je beleggingen. Deze opbrengst is 
belastingvrij! 
 

Maar let op. Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. 
In het ergste geval (denk aan het instorten van de aandelenkoersen) kun je zelfs je 
eigen inleg verliezen. 

 
 

EN ALS JE HET EERDER NODIG HEBT? 
 

o Als je voor je 65ste al met pensioen gaat, kun je je geld (gedeeltelijk) 
opnemen. Neem hiervoor contact op met helpdesk@havenpensioen.nl. 
 

o Als je voor je 65ste overlijdt, kunnen je erfgenamen je geld opnemen.  
Zij kunnen contact opnemen met helpdesk@havenpensioen.nl. 

 
 

MELD JE NU AAN 
 

o Gebruik het bijgevoegde Aanvraagformulier. Je moet veel vragen beantwoorden. 
Ook over privézaken. Hier is niks aan te doen. Aegon is dat wettelijk verplicht.  

 
o Je antwoorden leiden tot een ‘risicoprofiel’ dat volgens Aegon bij jouw situatie past. 

Dat profiel geeft aan op welke manier zij voor jou gaan beleggen: 
§ Defensief (voorzichtig)  
§ Neutraal (gemiddeld) 
§ Offensief (riskant) 
§ Zeer Offensief (heel riskant) 

 
o Veruit de meeste mensen krijgen het profiel Defensief of hooguit Neutraal. Bij 

Offensief en Zeer Offensief loop je grotere kans om geld te verliezen. Aegon is 
verplicht je daarvoor te behoeden als je financiële situatie geen grote risico’s toelaat.  

 
o Het ingevulde Aanvraagformulier stuur je naar Aegon. Daarna ontvang je een offerte. 

Die stuur je ondertekend terug naar Aegon.  
 

o Als alles is geregeld, hou je via Mijn Aegon (https://www.aegon.nl/sso-box/wayf.html) 
de stand van je beleggingen in de gaten.  
 

o Op havenpensioen.nl vind je een Informatiewijzer en de voorwaarden van Aegon 
Bank. 
 

o Nog vragen? Bel onze Helpdesk op 010 – 44 88 777 of stuur een e-mail naar 
helpdesk@havenpensioen.nl. 


