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Meer lijfrenteproducten op basis van beleggingen 

Lage rentestand fnuikend voor lijfrente-uitkeringen op basis van vaste rente 

Er komen steeds meer mogelijkheden om door te beleggen na pensionering. Dit wordt aangejaagd door de aanhoudend lage 

rentestanden. Wie een lijfrentekapitaal om wil of moet zetten in een uitkering krijgt nauwelijks nog rente over het niet-

uitgekeerde deel. Het kapitaal geheel of gedeeltelijk omzetten in een uitkering op basis van beleggingen kan leiden tot hogere 

uitkeringen.  

De keerzijde is dat de hoogte van die uitkeringen onzeker zijn. De waardes van beleggingen fluctueren en kunnen dus ook 

afnemen. Het merendeel van de producten voor lijfrente-uitkeringen zijn nog steeds op basis van vaste rentes.  

MoneyView ProductRatings 

MoneyView heeft de jaarlijkse ProductRating Lijfrentes opgesteld. 

ProductRating Direct Ingaande Lijfrentes 

Vijf sterren voor voorwaarden van direct ingaande lijfrentes 

Centraal Beheer  - Extra Pensioen Inkomen  

Reaal   - Zuivere lijfrente 

Vijf sterren voor prijsstelling van direct ingaande lijfrentes 

Brand New Day  - Brand New Day Lijfrente-uitkering 

Centraal Beheer  - Extra Pensioen Inkomen  

ProductRating Lijfrente Beleggen 

Vijf sterren voor voorwaarden van lijfrente opbouw op basis van beleggen 

Brand New Day   - Pensioenrekening en ZZP Pensioenrekening 

Bright Pensions  - BrightPensioen 

Vijf sterren voor voorwaarden van lijfrente opbouw op basis van beleggen 

Aegon    - Aegon Beheerd Beleggen – Lijfrente 

ZZP Pensioen  - ZZP Pensioen 

 

Meer over deze benchmark en marktontwikkelingen rondom lijfrentes is te lezen in het Special Item Lijfrentes, dat gratis is te 

downloaden via specialitem.nl. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/11.%20Lijfrentes/SI-125_LIJFRENTE_11-2020_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 productkennissystemen als de MoneyView ProductManager, 

Advisa Online en AeQuote hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele 

markt aan financiële producten. 
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