Persbericht

Lage rente drukt ook eigen oudedagsvoorziening in de min
Hoe hoog een lijfrente-uitkering is, hangt af van de rente die de bank of verzekeraar op het nog niet uitgekeerde
deel vergoedt. De aanhoudende lage rentestanden leiden er in toenemende mate toe dat het feitelijke
rendement op dergelijke oudedagsvoorzieningen negatief wordt, zo blijkt uit onderzoek van MoneyView.
Als de kosten in een product hoger zijn dan de renteopbrengst, dan is de opbrengst voor de klant onderaan de
streep negatief. Een direct ingaande bancaire lijfrente met een looptijd van vijf jaar heeft bijvoorbeeld bij zowel
ABN AMRO als Rabobank een rente van 0,10%. Per uitkering wordt door beide banken € 2,50 uitkeringskosten
in rekening gebracht. Als je deze kosten meeneemt in de bepaling van het rendement, dan kom je op een
negatief rendement uit van ongeveer 0,03% bij een inleg van € 50.000. Doordat lijfrenteverzekeringen hogere
kosten hebben dan bancaire varianten was bij deze producten het productrendement eerder al vaak negatief.
Meer over lijfrenteproducten is te lezen in het Special Item Lijfrentes, gratis te downloaden vanaf de website
specialitem.nl.
Deeplink: https://download.moneyview.nl/specialitem/2019/11.%20Lijfrentes/SI-112_Lijfrentes-11-2019_A.pdf

MoneyView ProductRating Lijfrentes
MoneyView heeft de jaarlijkse benchmark van lijfrenteproducten weer vastgesteld, de MoneyView ProductRating.

ProductRating Direct Ingaande Lijfrentes
5 sterren Prijsstelling:

5 sterren Voorwaarden

BLG/RegioBank - Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Centraal Beheer - Extra Pensioen Inkomen

Brand New Day - Brand New Day Lijfrente-uitkering

Reaal - Zuivere Lijfrente

ProductRating Koopsommen
5 sterren Prijsstelling:

5 sterren Voorwaarden

Nationale Nederlanden - Aanvullend Pensioensparen

Aegon - Lijfrente Sparen
Brand New Day - Pensioenrekening-sparen

ProductRating Lijfrente Beleggen
5 sterren Prijsstelling:

5 sterren Voorwaarden

Brand New Day - ZZP Pensioenrekening-Nieuw

Brand New Day - (ZZP) Pensioenrekening

DEGIRO - Pensioenrekening

Bright Pensions - Bright Pensioen

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 de ProductManager, Selector,
Advisa en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs.
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