
Persbericht  

Amsterdam, 19 juni 2018 

MoneyView publiceert Special Edition ‘Pensioenen’ 

Delta Loyd, BeFrank en Zwitserleven verdienen een 5-sterren ProductRating 

Vandaag publiceert MoneyView een ‘Special Edition’ over de markt voor pensioenproducten voor het MKB. Net als 

bij het maandelijks verschijnende Special Item zijn ook in deze uitgave de MoneyView ProductRatings voor ‘Prijs’ en 

‘Voorwaarden’ bekend gemaakt. 

10 Pensioenproducten zijn op basis van in totaal 57 voorwaarden, kenmerken en mogelijkheden tegen het licht 

gehouden, resulterend in de ProductRating Voorwaarden. Verder zijn er in totaal 44 werknemersbestanden 

doorgerekend, met verschillende samenstellingen op basis van leeftijd, pensioenstaffels en inkomen. Op basis van 

deze berekeningen is de ProductRating ‘Prijs’ bepaald die in dit geval in twee categorieën uiteen valt: er is niet alleen 

gekeken naar de producten die de werkgever het minste kosten, maar ook naar de producten die de werknemer het 

meeste opleveren. Zie voor de uitslagen van de MoneyView ProductRating Pensioen de lijst verderop in dit persbericht. 

Doorbeleggen en Variabel Pensioen 

Ook besteed deze Special Edition de nodige aandacht aan het thema ‘doorbeleggen na pensioendatum’, waarvan 

duidelijk wordt dat er zeer grote verschillen zijn in de manier waarop aanbieders de beleggingen inrichten die de klant 

zicht moeten bieden op een zo optimaal mogelijke verhouding tussen de kans op een hogere opbrengst en het risico 

op verlies van een deel van het pensioenkapitaal.  

Tot slot wordt er stilgestaan bij de meest actuele productontwikkeling in pensioenland: Variabel pensioen. De 

uitkeringen van de verschillende producten zijn in een aantal scenario’s naast elkaar gezet. 

Uitslag MoneyView ProductRating ‘Pensioenen’ 

MoneyView heeft de MoneyView ProductRating Pensioenen opgesteld met de volgende resultaten.  

 

Vijf sterren in de categorie Prijs ‘Werkgeverslasten’ gaan naar: 

 Delta Lloyd – Persoonlijk Pensioen Plan  

Vijf sterren in de categorie Prijs ‘Werknemersopbrengsten’ zijn toegekend aan: 

 BeFrank – Neutrale Lifecycle Ambitieus 

Vijf sterren in de categorie ‘Voorwaarden’ gaan naar: 

 Zwitserleven PPI – Nu Pensioen 

 

De MoneyView Special Edition Pensioenen is gratis te downloaden van de website www.moneyview.nl. 

REDACTIE: deeplink https://download.moneyview.nl/SpecialEdition/SE%20Pensioenen%202018.pdf  

 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de 

ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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