
FitVoorLater
Klaar voor de toekomst

Flexibel aanvullend pensioen voor uw werknemers

Dagelijks starten & stoppen Aantoonbaar lage kostenPrijswinnende fondsen
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Waarom FitVoorLater? 
Door diverse veranderingen in ons pensioenstelsel wordt het pensioen voor uw 
werknemers steeds individueler. FitVoorLater is een flexibel aanvullend 
pensioen in de vorm van beleggen met netto geld. Daarom staat dit aanvullend 
pensioen ook persoonlijk op naam van de werknemer. Een extra prikkel om het 
pensioenbewustzijn te verhogen. Deze extra vierde pensioenpijler geeft veel 
flexibiliteit voor u als werkgever en voor uw werknemers.

Een goed pensioen is daarnaast een sterk uithangbord, zeker in een 
competitieve omgeving. Veel werkgevers ervaren ook een zorgplicht ten 
opzichte van het pensioen van hun werknemers, zeker nu er zoveel is 
veranderd in het pensioenlandschap.

Wat is FitVoorLater? 
FitVoorLater is een flexibel aanvullend pensioen in de vorm van beleggen met netto geld. Hoewel deze oplossing 
onderdeel uitmaakt van het gehele pensioenvraagstuk verschilt deze wezenlijk van de bekende oplossingen in de 
2e pensioenpijler.
•  Een flexibele beleggingsoplossing die inspeelt op de veranderende pensioenomgeving
•  Het eigendomsrecht ligt volledig bij de werknemers
• Uniek voor deze oplossing is dat u al uw werknemers in één keer collectief kan onboarden
• Ook kunt u direct vanuit de salarisadministratie de maandelijkse stortingen op alle aanvullende 

pensioenrekeningen doen
• Verder kunt u als werkgever te allen tijde uw bijdragen aanpassen naar uw wensen
• Naast FitVoorLater Vrij beleggen voor iedere werknemer bestaat ook de variant FitVoorLater Fiscaal beleggen 

voor werknemers met een inkomen boven € 110.111 (2020)

Twee varianten: Vrij en Fiscaal beleggen 
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Vrij beleggen Fiscaal beleggen

Pensioen pijler 4e pensioenpijler 3e pensioenpijler

Voor wie Geschikt voor alle werknemers Alleen werknemers met inkomen > €110.111

Fiscaal voordeel Geen Vrijgesteld in box 3 (jaarlijks)

Hoogte inleg Onbeperkte inleg Jaarlijks gemaximeerde inleg

Opname Vrij Geblokkeerd t/m AOW-leeftijd

Uitkering Vrij Verplichte aankoop van fiscale lijfrentevorm
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Wat kunnen wij voor u doen?
In overleg met u en/of uw adviseur kunnen wij onze dienstverlening samen afstemmen.

√ De aanvullende pensioenregeling invullen op basis van uw wensen

√ U en uw werknemers nadere uitleg geven over FitVoorLater

√ Ondersteuning bij communicatie: brochures, informatiesessies en emailings 

 (beschikbaar in het Nederlands en Engels)



Veelgestelde vragen: 

V: FitVoorLater biedt geen beleggingsadvies. Zijn er 
tools aanwezig die deelnemers hulp kunnen bieden 
bij het kiezen van fondsen? 
A: Op onze website vindt de 
deelnemer informatie en 
handige hulpmiddelen om 
een goede keuze te kunnen 
maken.  
Op onze website onder het 
kopje ‘Waarom beleggen?’ is 
informatie over beleggen en het opbouwen van 
vermogen te vinden:
-  Diverse animaties over beleggen 
-  Vermogenscalculator 
-  Tests om het beleggingsprofiel te bepalen 
Onder het kopje ‘Actueel’ is informatie over 
FitVermogen, de marktomstandigheden en   
verschillende fondsen te vinden.
 
V: Uit welke fondsen kunnen uw werknemers kiezen?
A: Uw werknemers hebben bij FitVoorLater de keuze 
uit: 
•  Vijf Gemaksfondsen, dit zijn zorgvuldig 

samengestelde beleggingsportefeuilles waarbij de 
fondsmanagers het werk uit handen neemt. Deze 
alles-in-één-portefeuilles zijn de meest gekozen 
optie door andere deelnemers

•  Tien Strategiefondsen, als men een speciaal accent 
in de portefeuille wil aanbrengen

•  Één geldmarktfonds, als alternatief voor sparen 

V: Welk inzicht hebben mijn werknemers in hun 
aanvullend pensioen?
A: Met FitVoorLater krijgen 
uw werknemers ook toegang 
tot hun persoonlijke 
omgeving. Hier kan uw 
werknemer: 
•  Rekeninggegevens en 

documenten inzien, zoals 
het Fiscaal Jaaroverzicht 

•  Inzicht krijgen in zijn aanvullend pensioenrekening 
en de gedane transacties 

•  Zien hoeveel aanvullend pensioenkapitaal hij naar 
verwachting kan krijgen, zowel bij gemiddelde, 
slechte als goede beleggingsresultaten. 

•   Daarnaast kunnen uw werknemers:
  -  Beleggingskeuzes aanpassen
  -  Optioneel zelf ook extra bijstorten

FitVoorLater en de persoonlijke omgeving is voor uw 
werknemers ook beschikbaar in het Engels. Daarnaast 
kunnen uw werknemers terecht bij de medewerkers 
van onze klantenservice. 

V: Wat kost deze aanvullend pensioenrekening?
A: Als werkgever worden uw 
aanvullende pensioenkosten 
bepaald door de bijdrage die u 
doet voor de aanvullende 
pensioenpremie van uw 
werknemers. 

Uw werknemers betalen 
gedurende het jaar de fondskosten en eventuele 
transactiekosten. Deze worden verrekend in de 
koersen van de betreffende fondsen. Zij betalen géén 
kosten voor de dienstverlening zoals: servicekosten, 
aan- en verkoopkosten of administratiekosten.

V: Wat gebeurt er met de beleggingsrekening bij 
overlijden?  
A: Bij overlijden gaat 100% van de waarde van de 
rekening naar de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn 
is afhankelijk van de persoonlijke situatie en of er een 
testament is gemaakt. Indien er geen testament is en 
de deelnemer is gehuwd of heeft een geregistreerd 
partnerschap, dan zijn de partner en eventuele 
kinderen erfgenaam. 

V: Wat gebeurt er bij een eventueel faillissement van 
FitVoorLater/FitVermogen?  
A: FitVoorLater is een beleggingsoplossing van online 
platform FitVermogen, dat deel uit maakt van 
vermogensbeheerder NN Investment Partners. 
FitVermogen voldoet aan de vermogensscheidings-
regels, dit gebeurt door gebruik te maken van de 
Beleggersgiro. Alle beleggingen gaan via de Beleggers-
giro, een aparte juridische entiteit. Daardoor vallen de 
beleggingen niet in het vermogen van NN Investment 
Partners B.V. In het onwaarschijnlijke geval dat ook de 
Beleggersgiro failliet zou gaan, treedt het 
beleggercompensatiestelsel in werking.
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Bel ons: 070 - 379 19 19
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Liever een persoonlijk gesprek? 
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs.

E-mail ons: employer@fitvermogen.nl

Webpagina voor werknemers
Webpagina voor werkgevers

Meer informatie?

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te 
nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is 
gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informa-
tie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere 
vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, dis-
tribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De 
waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd 
in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit 
niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 
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