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Grote verschillen in opbrengsten van lijfrenteproducten  

Bankproducten winnen het van de verzekeringsproducten  

Wie spaart voor de oude dag, kan dat doen in de vorm van een lijfrente. Een eenmalige koopsom nu, levert op 

de pensioendatum een kapitaal op, waarmee dan een periodieke uitkering kan worden aangekocht. Onderzoek 

van MoneyView wijst uit dat de verschillen in opbrengsten van deze lijfrenteproducten enorm zijn. Zeker bij 

kleinere koopsommen en langere looptijden Bij bankspaarproducten lopen de verschillen in opbrengst op tot 

26%; hoe langer de looptijd, hoe groter het verschil.   

Een vergelijking tussen bankspaarproducten die het meest opleveren met verzekeringsproducten die het minst 

opleveren laat verschillen zien tot wel 50% in opbrengst. Zorgvuldig en objectief vergelijken levert de 

pensioenspaarder daarmee een enorm bedrag op. 

MoneyView ProductRating Lijfrentes 

In MoneyView’s Special Item over lijfrentes worden lijfrenteproducten met elkaar vergeleken en beoordeeld, 

wat zich vertaald in de MoneyView Productrating. De koopsomproducten van ASR Bank (lijfrente spaarrekening), 

Centraal Beheer Achmea (Extra Pensioen Sparen) en Nationale Nederlanden Bank (Aanvullend PensioenSparen) 

krijgen de 5 sterren rating voor prijs: alle drie zijn dit bankproducten. De 5 sterren voor flexibiliteit gaan dit jaar 

naar Allianz (Lijfrentespaarrekening), Delta Lloyd Bank (Lijfrente Groeirekening) en Interpolis 

(KoopSommenVerzekering), waarbij de laatste het enige verzekeringsproduct is dat 5 sterren haalt. 

 

Bij de Direct Ingaande Lijfrentes zijn de 5 sterren voor prijs voor Aegon Bank (Lijfrente Uitkeren), ASR Bank 

(Extra Pensioen Uitkering) en Centraal Beheer Achmea (Extra Pensioen Inkomen). De 5 sterren voor flexibiliteit 

zijn dit jaar toegekend aan Aegon (Garantie Inkomen), Reaal (Zuivere Lijfrente) en SNS Bank (SNS Garantie 

Lijfrente). Opvallend is dat deze laatste drie allemaal verzekeringsproducten zijn. 

 

MoneyView’s Special Item over lijfrentes is gratis te downloaden vanaf specialitem.nl.. 

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, Advisa Online en 

AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs.  
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