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Amsterdam, 20 november 2017 

Verzekeringslijfrentes kruipen richting bankproducten 

Rendement op direct ingaande lijfrentes blijft belabberd 

Al sinds de introductie in 2008 van ‘banksparen’ voor direct ingaande lijfrentes (DIL) leggen de verzekeringsvarianten 

van deze producten het op rendement af tegen hun bancaire concurrenten. In het najaar van 2017 is het echter voor 

het eerst dat de scherpst geprijsde verzekeringsoplossingen de duurste bankspaarvarianten in een aantal situaties 

achter zich laten. Dat concludeert MoneyView in haar Special Item ‘Lijfrentes’. 

Dit neemt niet weg dat de rendementen in de lijfrentemarkt nog steeds belabberd zijn. Ondanks een iets hogere 10-

jaarsrente ten opzichte van vorig jaar, daalde het gemiddelde effectieve rendement bij bankspaar DIL-en van 1,35% 

naar 1,25%. Datzelfde gemiddelde effectieve rendement is bij verzekeringslijfrentes nog steeds negatief: -1,07%, 

maar ligt wel op hetzelfde niveau als vorig jaar. Deze ontwikkeling zorgt er wel voor dat bij DIL-en op één leven en een 

looptijd van 10 jaar de goedkoopste verzekeringsvarianten de duurste bankspaarproducten voorbij steken. Over de 

gehele linie genomen blijven de bankspaarlijfrentes echter (veruit) voordeliger. 

Zoals elk jaar heeft MoneyView ook nu weer de MoneyView ProductRating voor lijfrenteproducten vastgesteld. Voor 

het eerst zijn hier ook de Beleggingslijfrentes (opbouwfase) in meegenomen. 

 

Bij Direct Ingaande Lijfrentes zijn de vijf sterren voor: 

Prijs         Voorwaarden 

Centraal Beheer  Extra Pensioen Inkomen   Aegon  Garantie Inkomen 

Delta Lloyd  Lijfrente Oogstrekening   Delta Lloyd Direct Ingaande Lijfrente 

Nationale-Nederlanden Aanvullende PensioenUitkering  Scildon  Direct ingaande lijfrente 

 

Bij Koopsommen zijn de vijf sterren voor: 

Prijs       Voorwaarden  

Centraal Beheer  Extra Pensioen Sparen   a.s.r.  Lijfrente Spaarrekening 

Delta Lloyd  Lijfrente Groeirekening   Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening 

Lijfrente Spaarrekening   OHRA  Pensioenrekening 

Nationale-Nederlanden Aanvullend PensioenSparen    

 

En bij Lijfrente Beleggen (opbouwfase): 

Prijs       Voorwaarden 

a.s.r.   Extra Pensioen Beleggen   Bright Pensions BrightPensioen 

DEGIRO   Pensioenrekening    Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening 

Loyalis   ZZP-Pensioen    OHRA  Pensioenrekening 

 

Dit en meer is te lezen in MoneyView Special Item Lijfrentes (REDACTIE: link naar 

http://www.moneyview.nl/docs/specialitem/2017/11.%20November/SI-88_Lijfrentes_11-2017_A.pdf), dat gratis te 

downloaden is van www.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, Selector, Advisa 

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