
Wat zijn de risico’s2 verbonden 
aan tak 233? 
De levensverzekering van tak 23 biedt geen gewaarborgd 
rendement of kapitaalgarantie. Je rendement wordt bepaald door 
de prestaties van de fondsen in je contract. Als je slechts voor 
een korte periode wil/moet investeren in beleggingsfondsen, 
ligt het financiële risico hoger. Het rendement van deze 
fondsen is namelijk onderhevig aan beursschommelingen. Als 
verzekeringnemer ben je de persoon die dit risico draagt. Dit 
risico daalt naargelang je langer kan wachten op je spaargeld en 
in functie van de fondsen die je kiest op basis van je risicoprofiel. 

1    NN Strategy is een levensverzekering samengesteld uit beleggingsfondsen (tak 23) zonder kapitaalgarantie. Vóór het onderschrijven van het product 
NN Strategy is het noodzakelijk om volgende documenten met alle kenmerken, kosten en voorwaarden van het product door te nemen: het essentiële-
informatiedocument en andere documenten met aanvullende precontractuele informatie, de financiële infofiche, het beheersreglement van de fondsen 
en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op de website www.nn.be en bij je makelaar. 

2 Meer info over de risico’s verbonden aan tak 23 kan je terugvinden op onze website:  
 www.nn.be/nl/particulieren/nn-strategy-pensioensparen (NN Strategy fiscaal - Pensioensparen (TAK 23),  
 www.nn.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/nn-strategy-fiscaal-langetermijnsparen-tak-23 (NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen – Tak 23) 
 en  www.nn.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/nn-strategy-vrij-sparen-tak-23-niet-fiscaal (NN Strategy niet-fiscaal (Vrij sparen in TAK 23)).

3  Voor meer informatie met betrekking tot de tak 23-fondsen, verwijzen wij je naar het “Beheersreglement van de tak 23-beleggingsfondsen van 
NN Strategy” beschikbaar op de website:  
www.nn.be/nl/particulieren/nn-strategy-pensioensparen (NN Strategy fiscaal - Pensioensparen (TAK 23),  
www.nn.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/nn-strategy-fiscaal-langetermijnsparen-tak-23 (NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen – Tak 23) 
en www.nn.be/nl/particulieren/sparen-en-beleggen/nn-strategy-vrij-sparen-tak-23-niet-fiscaal (NN Strategy niet-fiscaal (Vrij sparen in TAK 23)).  
Alleen de volledige tekst van het reglement is rechtsgeldig. Het financiële risico van tak 23-verrichtingen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. 

NN Strategy
Een verzekeringsplan voor een evenwichtig leven

Het leven is onvoorspelbaar. Daarom is er NN Strategy1: een verzekeringsplan 
dat zich aan jouw behoeften aanpast. Volgens jouw budget en de 
mogelijkheden kunnen we een globale oplossing samenstellen die past bij jouw 
behoeftes. Vandaag en morgen. Of je nu wil sparen of investeren, je kan kiezen 
uit verschillende formules, met of zonder fiscale voordelen.

Levensverzekering naar  
Belgisch recht in tak 23 van 
NN Insurance Belgium
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Kenmerken Fiscaal contract Niet-fiscaal contract

Omschrijving Levensverzekering samengesteld uit een 
beleggingsfonds zonder kapitaalgarantie (tak 233).
Het beleggingsfonds is een gemeenschappelijk  
pensioenspaarfonds en belegt gediversifieerd in  
aandelen, obligaties en liquide middelen. 

Levensverzekering samengesteld uit beleggingsfondsen 
zonder kapitaalgarantie (tak 233 met open architectuur4) 

Looptijd Min. 10 jaar Min. 5 jaar

Doelgroep / Doelstelling Klanten die een belastingvermindering willen genieten 
in het kader van het pensioensparen of het 
langetermijnsparen met de bedoeling een aanvullend 
pensioen op te bouwen. NN Strategy fiscaal is ook een 
investeringsoplossing en een oplossing voor 
successieplanning. Deze verzekering richt zich tot 
natuurlijke personen tussen 18 en 65 die hun geld 
wensen te beleggen in een tak 23 fonds. Het is enkel 
mogelijk dit contract te onderschrijven als de wettelijke 
verblijfplaats in België is.

Klanten die willen beleggen met een potentieel 
aantrekkelijk rendement en/of hun naasten willen 
beschermen. NN Strategy is ook een oplossing voor 
successieplanning. Je spaart op eigen ritme voor een 
potentieel hoog rendement op langere termijn. Het geld 
blijft beschikbaar en men geniet van de voordelen 
verbonden aan een levensverzekeringscontract. Bij 
onderschrijving is de minimumleeftijd van de 
verzekeringnemer 18 jaar en de maximale leeftijd 85 
jaar en 364 dagen. De wettelijke verblijfplaats van de 
verzekeringnemer moet in België zijn.

Stortingen Recurrente premie: min. € 40/maand (incl. taks en 
kosten)
Bijkomende stortingen: min. € 10 (incl. taks)
Indexatie in functie van de fiscale plafonds

Recurrente premies: min. € 100/maand (incl. taks en 
kosten) 
Eénmalige premie: min. € 2.500 (incl. taks)
Bijkomende stortingen vanaf € 500 (incl. taks)
Indexatie: naar keuze, van 0% tot 5%

Instapkosten Max. 4,5% op alle premies (0,5 % voor NN en max. 4 % vergoeding voor de tussenpersoon)

Beheerskosten 1% / jaar Max. 0,96% / jaar

Overdracht van fondsen
(binnen hetzelfde contract)

/ Switch op aanvraag (min. waarde in het fonds: € 250):  
1 x /jaar gratis, daarna 0,5% van het bedrag van de switch.
Automatische switch: mogelijk vanaf € 10.000 

Voorwaarden in geval van 
uitstap

• gedeeltelijke afkoop = min. € 500
• minimumsaldo bij afkoop = € 1.240 
•  afkoop voor 60 jaar: fiscale sanctie van 33,31% op 

afkoopbedrag

• gedeeltelijke afkoop = min. € 500
•  minimumsaldo bij afkoop = € 1.240 met min. € 250 

per fonds
•  periodieke gedeeltelijke afkoop = min. € 2.400/jaar 

en max. 15 %5 van de waarde van het contract

Uitstapkosten Vrije afkoop:  
• < 10% waarde contract op 31/12 van het voorbije jaar = gratis 1x /jaar
•  op het gedeelte boven 10% = 4,80%, degressief afnemend met 0,1% /maand vanaf aanvang van het contract
• vanaf het 5de jaar = gratis 
Periodieke/geplande gedeeltelijke afkoop (alléén voor een niet-fiscaal contract): € 2,50 per afkoop

Fiscaal regime6 Pensioensparen Langetermijnsparen Niet-fiscaal contract

Belastingvermindering  
op de stortingen

• 30% tot € 990
• 25% tussen € 991 en € 1.270

30% op max premie  
€ 2.350

Geen belastingvermindering

Taks op iedere storting 0% op iedere storting 2% op iedere storting 2% (natuurlijke persoon) of 4,4% (rechtspersoon)  
op iedere storting

Anticipatieve bevrijdende  
taks in ruil voor het  
toegekende fiscale 
voordeel

• heffing ofwel op 60 jaar (indien onderschrijving vóór 
55 jaar), ofwel 10 jaar na aanvang van het contract 
(in de andere gevallen)

• pensioensparen: anticipatieve heffing van 8%
• langetermijnsparen: anticipatieve heffing van 10%

• geen belasting meer na deze anticipatieve heffing 
• de betaalde premies na de inhouding van de 

bevrijdende heffing genieten, onder voorwaarden, 
van de belastingvermindering.

/

Fiscaliteit in geval van 
uitstap

• een gedeeltelijke of volledige afkoop vóór 60 jaar 
wordt afgeraden, want de fiscale sanctie kan oplopen 
tot 33,31% van het afkoopbedrag

• in geval van overlijden: de fiscaliteit die geldt op het 
ogenblik van het overlijden is van toepassing. Bovendien 
komt het uitgekeerde kapitaal in aanmerking voor de 
berekening van de successierechten.

Geen roerende voorheffing

4 Open architectuur = fondsen van onder andere externe fondsbeheerders.
5 Dit percentage van 15% wordt berekend op basis van de premie (inclusief taks en instapkosten) voor de periodieke gedeeltelijke afkopen gepland  
 bij de onderschrijving en op basis van de reserve voor de periodieke gedeeltelijke afkopen die aangevraagd worden in de loop van het contract.
6 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een 
 fiscale regeling, dient dat te worden begrepen als de fiscale regeling die van toepassing is op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk 
 persoon, inwoner van België.
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Drip-feed Herbalancering Dynamische Stop Loss

Met deze optie beleg je een eenmalige premie 
in een startfonds. Regelmatige overdrachten 
worden vervolgens automatisch uitgevoerd 
vanuit dit oorspronkelijke fonds naar (een) 
ander(e) fonds(en) van je keuze.

Deze optie zorgt voor een regelmatige herba-
lancering van je portefeuille via automatische 
overdrachten tussen fondsen. Zo wordt de 
oorspronkelijke verdeling telkens hersteld.

Je bepaalt vooraf een waardevermindering, 
en als de koers van het fonds deze grens 
bereikt, dan wordt de totale reserve van het 
fonds automatisch overgedragen naar een 
ander (defensief) tak 23 fonds. Om je winsten 
te beveiligen wordt de referentiedrempel 
dagelijks herberekend en eventueel naar 
boven aangepast.

•  NN JPMorgan euro liquidity fund → tak 23
• risico spreiden + hefboomeffect

•  terugbrengen naar de oorspronkelijke 
fondsverdeling

•  tak 23 → NN JPMorgan euro liquidity fund 
•  beperking van verliezen gebaseerd op een  

dynamische referentiewaarde

• elke 1, 3, 6 of 12 maanden
•  vanaf € 10.000
•  gratis

•  elke 3, 6 of 12 maanden
•  vanaf € 10.000
•  0,5% kosten

•  vanaf € 10.000
•  0,5% kosten

•  min. € 150 / drip
• min. € 40 / fonds

 spreiding met marge van 5% waardevermindering: -5% tot -50%, per schijf 
van 1%

geen uitstapkosten geen uitstapkosten geen uitstapkosten

geen taks 2% geen taks 2% geen taks 2%

Mogelijke opties voor de niet-fiscale contracten

“NN Strategy, 
het verzekeringsplan  
dat zich aanpast aan  
jouw leven”
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Voor het onderschrijven van het product NN Strategy is het noodzakelijk om volgende documenten met alle kenmerken, kosten en voorwaarden 
van het product door te nemen: het essentiële-informatiedocument en andere documenten met aanvullende precontractuele informatie, de financiële 
infofiche, het beheersreglement van de fondsen en de algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website www.nn.be of bij je financieel 
adviseur. 

NN Insurance Belgium nv verleent in beginsel geen beleggingsdiensten aan U.S Persons (zie de algemene voorwaarden voor meer informatie 
hierover). Daarenboven is NN Strategy niet geregistreerd onder de Securities Act. 

Om kennis te nemen van de prestatiescenario’s en de samenvattende risico-indicator (SRI) consulteert u het essentiële-informatiedocument.

Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden 
ter informatie verstrekt.

Je hebt de mogelijkheid om elke klacht over een contract NN Strategy te richten:
•  hetzij aan de verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38 - 1060 Brussel - www.nn.be - E-mail: klachten@nn.be -  

T +32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie.
•  hetzij aan de Ombudsdienst Verzekeringen: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel - www.ombudsman.as - E-mail: info@ombudsman.as -  

T +32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.

NN Insurance Belgium nv, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26 
en kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA onder het codenummer 0890270057 - Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, 
B-1060 Brussel - RPR Brussel, België - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220 – www.nn.be.  
FSMA: Congresstraat 12/14, 1000 Brussel, www.fsma.be. NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.

Meer informatie over NN Strategy op www.nn.be  
of spreek erover met je financieel adviseur. 
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