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U heeft via pensioenfonds Croda een pensioenbeleggingsrekening bij Mijn Pensioen van  

NN Investment Partners. Voor dit (deel van uw) pensioen belegt u. Sinds kort kunt u 

ervoor kiezen ook na uw pensioendatum uw pensioenkapitaal te blijven beleggen. Dit is 

mogelijk geworden door de Wet verbeterde premieregeling. Deze wet is ontstaan vanuit 

de gedachte dat u een hoger pensioen kunt krijgen als er langer wordt belegd. U kunt hier 

nu al een keuze voor maken, in deze brief leest u hier meer over. U kiest zelf wat het 

beste bij u past! 

 

Beleggen na de pensioendatum? 

Kiest u er op de pensioendatum voor om langer te beleggen met uw opgebouwde 

pensioenkapitaal? Dan kiest u op dat moment voor een zogenoemde variabele 

pensioenuitkering. U kunt ook nog steeds kiezen voor een vaste pensioenuitkering. Sinds 

de nieuwe wet is ingegaan heeft u dus de keuze tussen een vaste dan wel variabele 

pensioenuitkering. 

 

U kunt nu al aangeven of u van plan bent om na uw pensioendatum te blijven beleggen. 

De periode dat uw pensioenkapitaal belegd wordt, wordt dan langer. In de jaarlijkse toets 

op de spreiding van uw beleggingen houdt NN-IP dan daar rekening mee. 

 

Een keuze maken 

U kunt vanaf nu tot uw pensioendatum op ieder moment uw keuze voor een vaste dan wel 

variabele pensioenuitkering doorgeven en wijzigen. Op de pensioendatum kiest u pas 

definitief voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Nadat u een keuze heeft gemaakt, 

toetsen wij of uw beleggingsrisico aansluit op uw beleggingen. Mocht dit afwijken, dan ziet 

u een alert in uw rekeningoverzicht op de website van Mijn Pensioen. Het kan verstandig 

zijn om u in uw keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering te laten adviseren 

door een onafhankelijk pensioenadviseur. 

 

 

 



 

 

 

Keuzes doorgeven via Mijn Pensioen   

Via de website van Mijn Pensioen (https://mijnpensioen.nnip.com) geeft u door of u wel of 

niet van plan bent om te blijven beleggen na pensioendatum. Op de website van Mijn 

Pensioen kiest u via het menu Beleggingen om uw Risicoprofiel te bepalen. Hier 

beantwoordt u een aantal vragen waarmee wij uw risicoprofiel vaststellen. Na de laatste 

vraag in de vragenlijst krijgt u een paar extra vragen die gaan over beleggen na de 

pensioendatum en hoe wij uw beleggingsrisico zullen afbouwen.  

 

Aanvullende informatie 

Op de website van Mijn Pensioen vindt u aanvullende informatie over de mogelijkheden 

van doorbeleggen na uw pensioendatum, zoals o.a. de kenmerken en de verschillen tussen 

een vaste dan wel variabele pensioenuitkering. 

 

Hebt u nog vragen? 

Of wilt u uw inloggegevens opvragen? Neem dan gerust contact met NN-IP op via 0800-

645 6736. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31-88-6466 766. Ze zijn bereikbaar 

op werkdagen van 8.30 tot en met 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar 

info@mijnpensioen.nnip.com. Zij helpen u graag. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

 

 

Pensioenfonds Croda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: 

NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag. Uw pensioenfonds heeft 

de uitvoering van beschikbare premieregeling (deels) uitbesteed aan NN Investment 

Partners B.V., KvK nr. 27132220, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te 

Amsterdam. De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend 

bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de 

inhoud niet te gebruiken en ons direct te informeren door het bericht te retourneren of ons 

te bellen.  
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