
Persbericht  

Amsterdam, 19 november 2018 

Grote verschillen in hoogte lijfrente-uitkeringen 

Wie een lijfrentekapitaal om wil zetten in een uitkering doet er verstandig aan om niet op de eerste de 

beste aanbieding in te gaan. MoneyView stelt in haar meest recente onderzoek naar lijfrentes wederom 

grote verschillen vast in de hoogte van uitkeringen, die oplopen tot 35%. De verschillen tussen bancaire 

en verzekeringsproducten zijn bovendien kleiner geworden, waardoor in sommige gevallen een 

verzekeringsoplossing de meest gunstige bleek. Ondanks het feit dat het aantal beschikbare producten is 

afgenomen, is marktbreed vergelijken daarom nog steeds lonend. 

 

MoneyView heeft tevens de jaarlijkse MoneyView ProductRating vastgesteld van lijfrenteproducten, zowel 

voor de opbouw- als uitkeringsfase. Bij Direct ingaande lijfrentes zijn de vijf sterren voor prijsstelling toegekend 

aan BLG/RegioBank (Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening) en SNS (Lijfrentenieren). De vijf sterren voor 

voorwaarden zijn voor Aegon (Garantie Inkomen) en Reaal (Zuivere Lijfrente). 

Bij de Koopsomproducten (vastrentend) zijn de vijf sterren voor prijsstelling gegeven aan Centraal Beheer 

Achmea (Extra Pensioen Sparen). De vijf sterren voor voorwaarden zijn dit jaar voor Aegon (Lijfrente Sparen) 

en Brand New Day (Pensioenrekening). 

Voor de productcategorie Lijfrente beleggen gaan de vijf sterren voor prijsstelling naar Brand New Day (ZZP 

Pensioenrekening-Nieuw) en Rabobank (ToekomstBeleggen). De vijf sterren voor voorwaarden zijn  er voor 

Brand New Day (Pensioenrekening) en Bright Pensions (BrightPensioen). 

 

Meer is te vinden in de gratis te downloaden Special Item Lijfrentes, te vinden op www.specialitem.nl. 

noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2018/10.%20Lijfrentes/SI-100_LIJFRENTES_11-

2018_A.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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