Veelgestelde vragen Aegon Netto Pensioen
1.

Is het nabestaandenpensioen binnen de netto pensioenoplossing op risicobasis? Ja. Het nabestaandenpensioen is op risicobasis en gebaseerd op
eindloon.

2.

Als het nabestaandenpensioen in de netto pensioenregeling op eindloonbasis wordt verzekerd, wordt dan de oorspronkelijke datum indiensttreding in de
berekening meegenomen? Nee, voor het nabestaandenpensioen op eindloonbasis rekenen we vanaf ingangsdatum regeling.

3.

Als de Pensioenwet van toepassing is, geldt dan ook dat de uitkering levenslang moet zijn en dat uitruil en hoog/laag van toepassing zijn? Ja

4.

Welke beleggingsopties biedt de netto pensioenoplossing precies? Binnen de netto pensioenoplossing bieden we Life Cycle beleggen en Vrij Beleggen.

5.

Hoe kan de werkgever aan de netto pensioenoplossing meebetalen? De werkgever kan niet meebetalen. De financiering vindt namelijk vanuit het netto
salaris van de werknemer plaats. Hij kan wel compenseren door de verlaging van de premie van de basis pensioenregeling te vertalen in een verhoging van
het bruto salaris van de werknemer.

6.

Is de Wet Medische Keuringen van toepassing? Ja, deze is van toepassing.

7.

Gelden er per ingangsdatum regeling medische waarborgen? Voor bestaande klanten geldt dat voor deelname binnen 3 maanden na datum waarop hij
voor de regeling in aanmerking komt, geen medische waarborgen worden gevraagd.

8.

Kan een medewerker met een salaris boven de franchise ook op een later moment dan de datum waarop hij voor de regeling in aanmerking komt,besluiten
om deel te nemen aan het risico nabestaandenpensioen? Ja, dat kan. Wel worden er bij aanmelding na 3 maanden na datum waarop hij voor deregeling in
aanmerking komt, medische waarborgen gevraagd.

9.

Is er een minimale deelnemerseis? Nee, vanaf 1 deelnemer kan de netto pensioenregeling afgesloten worden.

10. Wat gebeurt er met het opgebouwde kapitaal bij overlijden van de werknemer voor de pensioendatum? Dit vervalt aan Aegon. Jaarlijks voegen we aan de
beleggingen een leventoeslag toe. De leventoeslag is een vergoeding van ons omdat het Beleggingspensioen vervalt als de deelnemer komt te overlijden
voor de persoonlijke pensioendatum. De leventoeslag wordt jaarlijks door ons berekend. In de berekening houden wij rekening met de kans dat de
deelnemer dat jaar komt te overlijden en de waarde van de beleggingen.Het aantal beleggingseenheden op enig moment vermenigvuldigd met de
dagkoers vormt de waarde van het beleggingspensioen op dat moment.
11. Wordt de pensioenuitkering vanuit de netto pensioenregeling ook opgenomen in het Pensioenregister? Ja. Het is een 2e pijler pensioenregeling en
wordt daarom opgenomen in het Pensioenregister.
12. Is ook een zorgbijdrage verschuldigd over de uitkering? Nee, de uitkering is netto. Er geldt daarom geen zorgbijdrage.
13. Mag premievrijstelling ook meeverzekerd worden bij het netto pensioen voor het opbouwdeel? Nee, alleen voor het nabestaandenpensioen.

14. Wie betaalt de jaarlijkse uitvoeringskosten? De werknemer, het betreft immers een regeling die volledig uit het netto salaris wordt gefinancierd.
15. Zijn er initiële kosten voor de werkgever per deelnemer per jaar? Nee
16. Worden de jaarlijkse uitvoeringskosten separaat voldaan of uit de beschikbare premie? Separaat. Deze kosten gaan niet ten laste van de beschikbare
premie. De beschikbare premie is gebaseerd op een netto staffel.
17. Imputeert de contante waarde van de uitkering op de vrijstelling erfbelasting? Ja
18. Wie is de verzekeringnemer van het netto pensioen? De werkgever is contractant.
19. Kan in de toekomst ook waardeoverdracht plaatsvinden? Omdat het hier de Pensioenwet betreft, kan in de toekomst waardeoverdracht
plaatsvinden. In de bedrijfstak moet nog worden uitgewerkt, hoe dat moet gaan.
20. Hoe werkt afkoop netto pensioen? Afkoop valt in principe onder de Pensioenwet. In kamerstukken is ook gesproken over verrekening van
misgelopen vermogensrendementsheffing over maximaal 10 jaar.
21. Ben je als werkgever verplicht dit aan te bieden aan de medewerkers? Nee, het is niet verplicht. Het is een aanvulling op de arbeidsvoorwaarde
pensioen.
22. Is een eventuele bijdrage van de werkgever van toepassing voor werknemers met een salaris boven de franchise of voor alle werknemers,
dus ook met een salaris onder de franchise? Dat is volledig aan de werkgever en onderdeel van het arbeidsvoorwaardenoverleg hoe hieraan
invulling te geven.
23. Wanneer een werkgever de netto pensioenregeling aanbiedt aan zijn werknemers met een salaris boven de franchise en een werknemer
besluit hieraan geen deel te nemen. Wil Aegon dan een afstandsverklaring, evt. mede ondertekend door de partner? Nee, een
afstandsverklaring geldt alleen voor een verplichte regeling en dit is een vrijwillige regeling.
24. Is de netto pensioenregeling ook aan werkgevers aan te bieden die de “basis-pensioenregeling” niet bij Aegon hebben lopen? Ja. Dat is
mogelijk.
25. Is er een verdeling bij echtscheiding voor de netto pensioenregeling? Ja, het is pensioen in de zin van de Pensioenwet.
26. Is er een productbrochure? Nee, wij stellen alle informatie online beschikbaar.
27. Wat is de maximum salarisgrens bij de netto pensioenregeling? Dit maximum wijzigt jaarlijks. U kunt de hoogte hiervan teruglezen in de
overeenkomst onder “Pensioengevend salaris”. Voor het salarisdeel boven de maximumsalarisgrens kunnen deelnemers kiezen voor aanvullend
sparen in de derde en vierde pijler oplossing binnen Aegon Persoonlijk Pensioen.
28. Zit er in het product een bonus bij leven? En zo ja, hoe gaat de berekening hiervan? Ja, die zit er in. Aan de beleggingen in de
pensioenbeleggingsrekening wordt een bonus toegevoegd. De bonus is een vergoeding van de verzekeraar omdat bij overlijden van de
(gewezen) deelnemer voor pensionering de waarde van de pensioenbeleggingsrekening niet wordt uitgekeerd. De bonus wordt jaarlijks door
de verzekeraar vastgesteld op basis van de sterftekans van de (gewezen) deelnemer en de waarde van de pensioenbeleggingsrekening. Het
aantal beleggingseenheden op enig moment vermenigvuldigd met de dagkoers vormt de belegde waarde op de pensioenbeleggingsrekening
op dat moment.
29. Worden de tarieven voor het risico nabestaandenpensioen jaarlijks aangepast? Ja
30. Binnen de netto pensioenregeling wordt een staffel gehanteerd voor de bepaling van de beschikbare premie. Moet deze staffel gehanteerd
worden of mag ook een vaste premie gehanteerd worden? Alleen de staffel mag gehanteerd worden en geen vaste premie.
31. Hoe ziet de eventuele staffel eruit en is het mogelijk om een deel van de staffel in te leggen? Deelnemers hebben de keuze om 100% of 50%van de
fiscale ruimte in te leggen. De belastingdienst publiceert hiervoor een staffelbesluit.

Een staffelbesluit stelt onder andere grenzen aan de maximaal toegestane hoogte van de beschikbare premie voor nabestaandenpensioen en beleggingspensioen.
Deze grenzen gelden voor de netto premies. Blijft u binnen deze grenzen, dan is de waarde van uw pensioen (zowel bij de opbouw- als in de uitkeringsfase)
vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Aegon past de 3% staffel toe in de netto pensioenregeling.U vindt deze staffel op de site van de belastingdienst
Staffel
32. Worden er medische waarborgen gevraagd? Het betreft een vrijwillige regeling. Klanten die aangeven meteen vanaf aanvang deel te nemen aan de regeling worden
zonder medische waarborgen opgenomen. Klanten die later voor de regeling in aanmerking komen (door huwelijk of doordat hun salaris boven de ton uitkomt)
worden eveneens zonder medische waarborgen in de regeling opgenomen. Medische waarborgen worden wel gevraagd voor:


Klanten die een salarisstijging van meer dan 15% hebben: medische waarborgen worden gevraagd.



Klanten die na meer dan drie maanden nadat zij in aanmerking komen voor de regeling, alsnog een nabestaandenpensioen willen afsluiten (spijtoptanten):
medische waarborgen worden gevraagd.



DGA’s vallen niet onder de Wet Medische keuringen: medische waarborgen worden gevraagd (indien nog niet bij ons verzekerd).
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