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Hoe beleggen wij jouw vermogen?

Extra zekerheid met
rentestabilisator

Tot jouw pensioendatum bouwen wij je kapitaal
op. Tijdens de opbouwfase van het kapitaal wor-

Omdat we jou een zo zeker mogelijke lijfrente

den de beleggingsrisico’s wereldwijd gespreid.

willen bieden, hebben we nagedacht over een

Hierbij kijken we zorgvuldig naar de risico’s,

beleggingsmix met een rentestabilisator. In de

waarbij een afweging plaatsvindt tussen het

laatste jaren van je opbouwfase wordt het rente-

rendement dat je kunt behalen en het daarbij

risico namelijk in stappen teruggebracht. Je gaat

behorende risico. Deze risico’s zijn onder

steeds meer beleggen in langlopende staats-

meer afhankelijk van de economische situatie.

obligaties met een gemiddelde looptijd van

Een pensioen
voor ZZP’ers

twintig jaar. Hiermee matchen we de opbouw

Lifecycle

van jouw kapitaal met de uitkeringen die je vanaf je pensioendatum ontvangt.

Naarmate jouw pensioendatum dichterbij komt,
bouwen we het beleggingsrisico geleidelijk af.

Het beheer van jouw geld in het ZZP pensioen wordt gedaan door

Dit geldt voor zowel het kapitaal wat je dan al

Loyalis Sparen & Beleggen N.V., een onderdeel van APG Groep.

hebt opgebouwd als voor nieuwe inleg die je

Loyalis Sparen & Beleggen is opgenomen in het register van de

tijdens de laatste jaren tot jouw pensioendatum

AFM. APG is een pensioenuitvoerder die het pensioen regelt van

betaalt. Zo beschermen wij jouw kapitaal extra

4,5 miljoen mensen. Dat is één op de vijf gezinnen in Nederland.

goed en wordt je kapitaal minder afhankelijk van
economische invloeden.

Bereken je persoonlijke situatie

Meld je aan!

Wil je weten hoeveel je kan opbouwen met het

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

ZZP Pensioen? Maak dan jouw persoonlijke be-

rondom pensioen voor de ZZP’er. Meld je aan op

rekening met de pensioencalculator op

zzppensioen.nl/nieuwsbrief of sluit het ZZP Pen-

https://www.zzppensioen.nl/compares/

sioen af op zzppensioen.nl/aanvragen

berekenen-kosten/

Als ZZP’er heb je alles zelf in de hand. Die zelfstandigheid is juist één van de

Het ZZP Pensioen is een initiatief van:

redenen dat je voor jezelf bent begonnen. Het regelen van je oudedagsvoorziening
hoort hier ook bij. Toch is dit voor veel mensen een ondergeschoven kindje. Het
gevolg? Een grote terugval in inkomen als je met pensioen gaat. Daarom is er nu
het ZZP Pensioen. Zodat je ook op je oude dag kunt genieten van je zelfstandigheid.
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Opbouwen van het ZZP
Pensioen in het kort

Duidelijkheid over de kosten
Distributiekosten

Eenmalig

Hiermee maakt Loyalis het voor jou mogelijk om het ZZP Pensioen af te sluiten. Wij
Het ZZP Pensioen werkt in vijf simpele stappen:

1
2
3
4
5

€ 40,-

zijn wettelijk verplicht om de distributiekosten in één keer (eenmalig) en apart in
rekening te brengen. Deze kosten betaal je voordat je het ZZP Pensioen afsluit.

			 Je sluit het ZZP Pensioen online af

Vaste beheerkosten
			 Je legt in wat en wanneer je wilt

Jaarlijks

Deze kosten zijn onder andere voor de administratie van het ZZP Pensioen. We admini-

€ 35,-

streren jouw inleg en we beheren een online deelnemersportaal waarin je de waardeontwikkeling van je vermogen kan zien. Ook gebruiken wij deze kosten voor het beant			 Wij beleggen jouw inleg zorgvuldig

woorden van jouw vragen en voor andere communicatie rond het ZZP Pensioen.

			 Jij bouwt je pensioenkapitaal op

Variabele beheerkosten

			 Jij ontvangt een uitkering vanaf een

					zelf gekozen pensioendatum

Jaarlijks

Deze kosten zijn onder meer voor het beheren van jouw vermogen. Omdat de inleg

0,35%

van alle ZZP’ers wordt belegd, kunnen wij jouw vermogen tegen zeer lage kosten

over jouw opge-

beheren. Dit is geen vast bedrag maar afhankelijk van je opgebouwde vermogen.

bouwde vermogen

Deze bedragen 0,35% per jaar en worden per maand 0,0029% van jouw opgebouwde
vermogen afgetrokken.
Gemiddeld

De voordelen van het ZZP Pensioen
Gemaakt door en voor ZZP’ers
Om te zorgen dat jij later ook zelfstandig blijft, hebben drie ZZP organisaties samen met

Kosten van toe- en uittreding

0,03%

Het aankopen en verkopen van beleggingen vindt plaats via handelsplatformen, via

per jaar over

brokers of via banken. Hiervoor vragen deze partijen transactiekosten. Loyalis/APG

jouw opgebouw-

doet met name zaken met grote gerenommeerde partijen die door volumes lagere

de vermogen

prijzen kunnen aanbieden. De percentages verschillen per fonds en worden berekend
over de storting in het desbetreffende fonds en over de onttrekking uit het fonds.

Loyalis en APG hun krachten gebundeld. De ZZP organisaties vertegenwoordigen in totaal ca.
90.000 ZZP’ers en hebben daarmee de kracht van een collectiviteit. Samen hebben we het ZZP
Pensioen gemaakt. Zo wordt kennis van ZZP’ers gecombineerd met kennis van pensioenen.

Lage kosten door collectief beleggen
Omdat we voor een grote groep deelnemers beleggen, kunnen we flink besparen op
de kosten. Net als bij een collectief pensioenfonds.

Ook te gebruiken bij arbeidsongeschiktheid
Je kunt je ZZP pensioengeld óók laten uitkeren als je langdurig arbeidsongeschikt bent.
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