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Inloggen	  
	  
Om	  uw	  persoonlijke	  gegevens	  te	  bekijken	  en	  eventueel	  te	  wijzigen,	  kunt	  u	  als	  deelnemer	  inloggen	  op	  
http://www.abnamropensionservices.nl.	  De	  eerste	  keer	  dat	  u	  probeert	  in	  te	  loggen,	  zal	  u	  eenmalig	  
gevraagd	  worden	  een	  aparte	  procedure	  te	  volgen,	  ter	  controle	  van	  uw	  contactgegevens.	  Dit	  zijn	  
slechts	  enkele	  stappen	  en	  als	  u	  deze	  met	  succes	  heeft	  afgerond,	  heeft	  u	  vervolgens	  eenvoudig	  
toegang	  tot	  uw	  pensioengegevens.	  

	  

1. Ga	  naar	  www.abnamropensionservices.nl	  en	  druk	  op	  één	  van	  de	  twee	  knoppen	  “Inloggen”	  
2. Voer	  de	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  in	  die	  u	  van	  ons	  in	  2	  aparte	  brieven	  per	  post	  heeft	  

ontvangen.	  
3. Druk	  op	  inloggen	  
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4. Na	  de	  eerste	  inlog	  zal	  er	  eenmalig	  gevraagd	  worden	  een	  e-‐mail	  adres	  in	  te	  voeren	  dat	  u	  wilt	  
koppelen	  aan	  de	  webportal	  en	  het	  wachtwoord	  te	  wijzigen	  naar	  één	  van	  eigen	  keuze.	  	  

	  
5. Druk	  op	  ‘Invoeren’	  na	  het	  invullen	  van	  de	  gegevens.	  Binnen	  enkele	  minuten	  wordt	  een	  

activatie	  link	  gestuurd	  naar	  de	  opgegeven	  e-‐mail	  adres.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Handleiding	  deelnemers	  voor	  de	  ABN	  Amro	  Pension	  Services	  Portal	  

	   5	  

	  
6.	   Open	  de	  mail	  die	  u	  van	  Pension	  Services	  heeft	  ontvangen	  en	  klik	  op	  account	  activeren.	  	  

Mocht	  u	  na	  enkele	  minuten	  nog	  geen	  mail	  hebben	  gekregen,	  controleer	  dan	  uw	  spam	  folder.	  
Wellicht	  dat	  uw	  mailserver	  de	  e-‐mail	  van	  Pension	  Services	  als	  spam	  heeft	  gemarkeerd.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

7. Na	  het	  aanklikken	  van	  de	  link	  wordt	  u	  omgeleid	  naar	  de	  web	  portal	  van	  ABN	  AMRO	  Pension	  
Services	  en	  krijgt	  u	  een	  bevestiging	  dat	  uw	  account	  succesvol	  is	  geactiveerd.	  

	  
8. Klik	  op	  inloggen	  en	  voer	  u	  gebruiksnaam	  en	  zelfgekozen	  wachtwoord	  in	  om	  nu	  uw	  

persoonlijke	  gegevens	  te	  kunnen	  bekijken.	  
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Homepage	  
	  
Na	  het	  activeren	  van	  uw	  account	  krijgt	  u	  toegang	  tot	  uw	  eigen	  persoonlijke	  homepage.	  	  
Aan	  de	  linkerzijde	  ziet	  u	  een	  menu	  met	  verschillende	  mogelijkheden	  met	  betrekking	  tot	  het	  
online	  inzien	  en	  wijzigen	  van	  uw	  gegevens.	  
	  
Op	  de	  homepage	  ziet	  u	  o.a.	  de	  volgende	  gegevens:	  
-‐ Waarde	  huidige	  pensioentegoed	  (1)	  
-‐ Verdeling	  van	  uw	  portefeuille	  in	  de	  asset	  classes;	  aandelen,	  vastgoed,	  obligaties	  (2)	  

en	  liquide	  middelen.	  	  
-‐ Pensioen	  gerelateerd	  nieuws	  (3)	  
-‐ Uw	  beleggingsprofiel	  die	  u	  wellicht	  nog	  moet	  aanmaken	  of	  wilt	  wijzigen	  (4)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Handleiding	  deelnemers	  voor	  de	  ABN	  Amro	  Pension	  Services	  Portal	  

	   7	  

Verdeling	  
	  

Op	  de	  pagina	  “verdeling”	  kunt	  u	  zien	  in	  welk	  fond(sen)	  uw	  huidige	  maandelijkse	  storting	  wordt	  
belegd.	  Als	  u	  op	  de	  tab	  ‘Verdeling	  Portefeuille’	  klikt	  ziet	  u	  de	  verdeling	  van	  uw	  complete	  portefeuille.	  
Deze	  kunnen	  van	  elkaar	  verschillen	  mocht	  u	  in	  het	  verleden	  andere	  instellingen	  voor	  uw	  stortingen	  
hebben	  gehad	  dan	  dat	  nu	  het	  geval	  is.	  	  
	  
Tevens	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  samenstelling	  van	  uw	  portefeuille	  te	  wijzigen.	  Mocht	  u	  daar	  
belangstelling	  in	  hebben	  klikt	  u	  op	  ‘Stel	  uw	  eigen	  portefeuille	  samen’	  (1).	  Hiermee	  kunt	  u	  
beleggingsfondsen	  toevoegen,	  verwijderen	  en	  het	  percentage	  waarin	  in	  de	  verschillende	  
beleggingsopties	  aanpassen	  wordt	  belegd.	  	  
	  
Let	  op:	  Om	  een	  eigen	  beleggingsmix	  aan	  te	  maken	  dient	  uw	  beleggingsprofiel	  bekend	  te	  zijn.	  	  
Klik	  op	  “Beleggingsprofiel”	  in	  het	  linker	  menu	  voor	  meer	  informatie	  hierover.	  	  
	  

	  

Eigen	  beleggingsmix	  aanmaken	  
	  
Indien	  u	  zelf	  uw	  portefeuille	  wilt	  samenstellen	  kunt	  u	  gebruik	  maken	  van	  de	  optie	  ‘Stel	  uw	  eigen	  
portefeuille	  samen’.	  	  
	  

1. Klik	  op	  ‘Stel	  uw	  eigen	  portefeuille	  samen’,	  u	  krijgt	  dan	  de	  onderstaande	  melding.	  Klik	  op	  ‘Ja,	  
ga	  verder’	  om	  door	  te	  gaan	  of	  op	  ‘sluiten’	  om	  te	  stoppen	  
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2. Indien	  uw	  beleggingsprofiel	  bekend	  is	  kunt	  u	  direct	  de	  samenstelling	  van	  uw	  portefeuille	  
wijzigen.	  Wanneer	  uw	  beleggingsprofiel	  niet	  bekend	  is	  zal	  de	  web	  portal	  u	  vragen	  om	  een	  
beleggingsprofiel	  aan	  te	  maken.	  Klik	  in	  het	  laatste	  geval	  op	  ”profiel	  bepalen”.	  Heeft	  u	  al	  wel	  
een	  beleggingsprofiel	  aangemaakt,	  ga	  dan	  door	  naar	  stap	  5.	  	  
	  

3. Klik	  vervolgens	  op	  start	  vragenlijst	  om	  uw	  beleggingsprofiel	  te	  bepalen.	  
Aan	  de	  hand	  van	  10	  vragen	  wordt	  uw	  beleggingsprofiel	  bepaald.	  Elk	  vraag	  wordt	  doormiddel	  
van	  een	  opgelichte	  blok	  aangegeven.	  	  
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4. Na	  het	  beantwoorden	  van	  de	  vragen	  wordt	  voor	  u	  een	  beleggingsprofiel	  vastgesteld.	  Indien	  
u	  toegang	  wilt	  krijgen	  tot	  de	  zelf-‐beleggen	  module,	  bent	  u	  verplicht	  akkoord	  te	  gaan	  met	  het	  
vastgestelde	  profiel.	  Vervolgens	  moet	  u	  deze	  uitprinten	  en	  ondertekenen.	  Mocht	  u	  een	  
partner	  hebben,	  dan	  dient	  deze	  het	  formulier	  ook	  te	  ondertekenen.	  Vervolgens	  stuurt	  u	  deze	  
op	  naar	  het	  adres	  vermeld	  in	  het	  formulier.	  Nadat	  onze	  afdeling	  uw	  aanvraag	  heeft	  verwerkt,	  
kunt	  u	  gebruik	  maken	  van	  de	  zelf-‐beleggen	  module.	  	  
	  

5. Nadat	  u	  ervoor	  heeft	  gekozen	  om	  zelf	  uw	  portefeuille	  samen	  te	  stellen	  heeft	  u	  de	  
mogelijkheid	  om	  2	  type	  verdelingen	  aan	  te	  passen:	  

	  

	  
	  

I. Verdeling	  maandelijkse	  storting,	  hiermee	  laat	  u	  de	  huidige	  verdeling	  
van	  uw	  portefeuille	  ongewijzigd	  en	  past	  u	  alleen	  de	  verdeling	  aan	  van	  
uw	  toekomstige	  stortingen.	  De	  verdeling	  van	  het	  vermogen	  dat	  u	  tot	  
op	  dat	  moment	  heeft	  staan	  zal	  dus	  ongewijzigd	  blijven,	  enkel	  de	  
daaropvolgende	  stortingen	  zullen	  volgens	  de	  nieuwe	  verdeling	  
plaatsvinden.	  (1)	  

II. Verdeling	  portefeuille,	  hiermee	  wijzigt	  u	  de	  verdeling	  van	  zowel	  uw	  
huidige	  als	  toekomstige	  pensioenkapitaal.	  Uw	  hele	  vermogen	  zal	  
worden	  geswitcht	  naar	  uw	  nieuwe	  verdeling	  en	  de	  toekomstige	  
stortingen	  zullen	  ook	  naar	  deze	  nieuwe	  verdeling	  worden	  belegd.	  (2)	  

	  
6. Nadat	  u	  op	  link	  ‘verdeling	  aanpassing’	  heeft	  gedrukt,	  ziet	  u	  naast	  al	  uw	  keuzeopties	  een	  

schuifbalk	  ontstaan.	  Hiermee	  kunt	  u	  het	  aandeel	  van	  een	  bepaald	  fonds	  binnen	  uw	  
portefeuille	  aanpassen.	  Mocht	  u	  een	  fonds	  willen	  selecteren	  die	  op	  dit	  moment	  niet	  in	  uw	  
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lijst	  staat,	  klikt	  u	  dan	  op	  ‘+	  fonds	  toevoegen’	  om	  extra	  fondsen	  binnen	  uw	  
keuzemogelijkheden	  te	  plaatsen.	  (1)	  
Let	  wel,	  u	  kunt	  alleen	  een	  wijziging	  verzenden	  zolang	  het	  totaal	  van	  alle	  percentages	  van	  de	  
geselecteerde	  fondsen	  bij	  elkaar	  opgeteld	  precies	  100%	  is.	  
	  

	  
	  
Aan	  de	  rechterzijde	  van	  het	  scherm	  ziet	  u	  uw	  verdeling	  grafisch	  weergegeven.	  Daaronder	  
staat	  1	  kolom	  met	  percentages.	  Deze	  heeft	  betrekking	  op	  uw	  werkelijke	  verdeling	  (1).	  
LET	  OP:	  Zodra	  uw	  werkelijke	  verdeling	  afwijkt	  van	  de	  verdeling	  die	  geadviseerd	  wordt	  vanuit	  
uw	  beleggingsprofiel,	  zal	  er	  een	  uitroepteken	  in	  beeld	  komen	  te	  staan	  om	  u	  op	  deze	  afwijking	  
te	  attenderen.	  
	  

7. Op	  het	  moment	  dat	  u	  de	  gewenste	  instellingen	  heeft	  geselecteerd,	  drukt	  u	  op	  de	  knop	  
wijzigingen	  verzenden	  om	  deze	  door	  te	  geven	  aan	  de	  administratie	  van	  ABN	  Amro	  Pension	  
Services.	  Voordat	  deze	  definitief	  verzonden	  kan	  worden,	  zal	  er	  opnieuw	  om	  uw	  wachtwoord	  
gevraagd	  worden.	  Nadat	  u	  deze	  juist	  heeft	  ingevoerd	  is	  de	  wijziging	  van	  uw	  portefeuille	  
afgerond.	  De	  wijzigingen	  zijn	  pas	  zichtbaar	  zodra	  de	  transactie	  ook	  werkelijk	  is	  uitgevoerd,	  dit	  
kan	  tot	  enkele	  werkdagen	  duren	  nadat	  u	  uw	  verzoek	  heeft	  ingestuurd.	  
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Rendement	  

Op	  deze	  pagina	  vindt	  u	  het	  rendement	  dat	  uw	  portefeuille	  heeft	  gemaakt	  over	  het	  afgelopen	  
kwartalen,	  dan	  wel	  afgelopen	  jaren.	  In	  de	  tabel	  staat	  onder	  andere	  de	  waarde	  die	  u	  heeft	  gestort	  (1)	  
en	  het	  aangroeipercentage	  (2)	  als	  resultaat	  van	  uw	  beleggingen	  over	  de	  geselecteerde	  periode.	  	  	  

	  

Als	  u	  doorklikt	  naar	  de	  tab	  ‘Grafiek’,	  dan	  zult	  u	  uw	  resultaten	  grafisch	  weergegeven	  zien	  over	  de	  door	  
u	  instelbare	  periode.	  De	  gele	  lijn	  (netto	  cumulatieve	  inleg)	  geeft	  uw	  kapitaal	  weer	  zonder	  het	  effect	  
van	  het	  resultaat	  van	  uw	  beleggingen.	  De	  groene	  lijn	  (waarde	  beleggingen)	  geeft	  uw	  werkelijke	  
vermogen	  aan,	  deze	  is	  dus	  inclusief	  het	  effect	  van	  uw	  beleggingen.	  	  
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Transacties	  	  
	  
Op	  de	  transacties	  pagina	  ziet	  u	  welke	  aankopen	  en	  verkopen	  er	  zijn	  gedaan	  met	  betrekking	  tot	  uw	  
beleggingsportefeuille.	  U	  ziet	  hier	  het	  aantal	  aandelen	  (1),	  de	  koers	  (2)	  en	  het	  bedrag	  waarvoor	  de	  
order	  is	  uitgevoerd	  (3).	  Verder	  staan	  er	  de	  aan-‐	  en	  verkoopkosten	  van	  uw	  arrangement	  onder	  elkaar	  
vermeld	  (4).	  Mocht	  u	  slechts	  de	  transacties	  van	  een	  bepaalde	  periode	  willen	  doorzoeken,	  dan	  kunt	  
het	  begin	  en	  eind	  tijdstip	  in	  de	  doorvoor	  bestemde	  velden	  invoeren	  (5).	  	  	  
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Depot	  overzicht	  
Het	  depot	  overzicht	  geeft	  gedetailleerd	  weer	  hoe	  uw	  huidig	  pensioentegoed	  is	  verdeeld	  onder	  de	  
verschillende	  fondsen.	  De	  fondsen	  worden	  duidelijk	  weergegeven	  met	  daarbij	  vermeldt	  het	  aantal	  
stuks	  dat	  u	  van	  een	  fonds	  (1)	  heeft,	  de	  huidige	  koers	  van	  dit	  fonds	  (2)	  en	  de	  totale	  waarde	  die	  u	  in	  
een	  fonds	  heeft	  zitten	  (3).	  	  

	  

Nieuws	  
Mocht	  er	  nieuws	  zijn	  dat	  direct	  betrekking	  kan	  hebben	  op	  uw	  pensioen,	  dan	  wordt	  deze	  in	  dit	  
overzicht	  weergegeven.	  Het	  nieuws	  wordt	  speciaal	  gefilterd	  zodat	  u	  alleen	  berichten	  ziet	  die	  voor	  u	  
van	  belang	  zijn.	  Dit	  kunnen	  bijvoorbeeld	  berichten	  doorgegeven	  door	  uw	  pensioenfonds	  zijn	  of	  ABN	  
Amro	  Pension	  Services,	  bijvoorbeeld	  wijzigingen	  in	  de	  rente	  van	  het	  spaarplusfonds.	  Controleert	  u	  
dus	  om	  de	  zoveel	  tijd	  deze	  pagina,	  zodat	  u	  op	  de	  hoogte	  blijft	  van	  de	  berichtgeving	  rondom	  uw	  
pensioen.	  
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Mijn	  gegevens	  
	  

De	  contactgegevens	  die	  wij	  van	  u	  in	  ons	  bestand	  hebben,	  staan	  onder	  ‘mijn	  gegevens’	  vermeld.	  
Mochten	  deze	  niet	  meer	  overeenkomen	  met	  uw	  huidige	  gegevens,	  dan	  is	  het	  van	  belang	  dat	  u	  deze	  
wijzigingen	  doorgeeft.	  	  

• Uw	  adresgegevens	  kunt	  u	  enkel	  wijzigen	  via	  uw	  pensioenfonds.	  Deze	  zal	  vervolgens	  de	  
nieuwe	  adresgegevens	  aan	  ons	  doorgeven.	  	  

• Uw	  telefoon-‐	  en	  e-‐mailgegevens	  kunt	  u	  wel	  op	  onze	  website	  wijzigen.	  

Ook	  vindt	  u	  hier	  de	  mogelijkheid	  om	  uw	  wachtwoord	  te	  wijzigen.	  Onderaan	  de	  pagina	  ziet	  u	  de	  knop	  
‘wachtwoord	  wijzigen’,	  waarna	  u	  vervolgens	  eenvoudig	  een	  nieuw	  wachtwoord	  kunt	  invoeren.	  	  

Contact	  
	  

Mocht	  u	  contact	  met	  ons	  willen	  opnemen	  en	  vragen	  hebben	  betreffende	  uw	  pensioentegoed,	  dan	  
kunt	  u	  ons	  altijd	  via	  de	  mail	  of	  telefoon	  bereiken.	  Onze	  contactgegevens	  staan	  vermeld	  op	  deze	  
pagina.	  Ook	  kunt	  u	  een	  bericht	  sturen	  via	  het	  contactformulier.	  Deze	  wordt	  direct	  naar	  onze	  afdeling	  
verzonden	  en	  wordt	  zo	  spoedig	  mogelijk	  behandeld.	  Voor	  vragen	  die	  geen	  betrekking	  hebben	  op	  uw	  
rekening,	  verzoeken	  wij	  u	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  uw	  pensioenfonds.	  
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Veel	  gestelde	  vragen	  
	  

Veel	  voorkomende	  vragen	  hebben	  we	  alvast	  geprobeerd	  voor	  u	  te	  beantwoorden.	  Mocht	  één	  van	  
deze	  vragen	  voor	  u	  interessant	  zijn,	  klikt	  u	  dan	  op	  de	  tekst	  om	  direct	  het	  antwoord	  onder	  de	  vraag	  
vermeld	  te	  krijgen.	  Mocht	  deze	  uitleg	  niet	  voldoende	  voor	  u	  zien,	  dan	  kunt	  u	  altijd	  nog	  contact	  
opnemen	  met	  onze	  helpdesk.	  Deze	  (FAQ’s)	  kunt	  u	  terugvinden	  op	  de	  homepage	  van	  onze	  website.	  

	  

	  


