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HET UITKEREN VAN UW LIJF-
RENTEKAPITAAL

Geweldig dat u een mooi lijfrentekapitaal 
hebt opgebouwd. Nu komt de volgende 
fase: de lijfrente laten uitkeren. Als u op 
internet gaat googelen is er geen gebrek 
aan partijen die dat voor u willen regelen. 
Ze doen echter bijna allemaal hetzelfde: uw 
kapitaal wordt op – historisch lage – rente 
gestald. Prima natuurlijk dat u dan perio-
diek aanvullend inkomen ontvangt uit uw 
lijfrentekapitaal, maar rendement op uw 
vermogen in de uitkerende fase kunt u bij 
de huidige rente vergeten.

 

DOORBELEGGEN TIJDENS UIT-
KERENDE FASE 

Duidelijk is dat het stallen van lijfrentekapi-
taal op rente niet voor iedereen het ideale 
scenario is. Dat werd ook door de Neder-
landse overheid gesignaleerd, want al een 
tijdje mag u ook doorbeleggen met uw uit-
kerende lijfrente, omdat dit doorgaans tot 
betere resultaten leidt.

 
BELEGGEN OOK GESCHIKT 
VOOR U? 

Met een lage rente ligt beleggen voor de 
hand, maar beleggen kent risico’s. Het 
beleggen van (een deel van) uw lijfrente-
kapitaal kan zeker interessant zijn, maar 
alleen als u zich ook een negatief resultaat 
kunt permitteren. 

 
BELEGGEN? KIES DAN VOOR 
DE BESTE ONLINE VERMO-
GENSBEHEERDER

Eind 2019 won Doelbeleggen voor de 
tweede keer op rij de belangrijkste financi-
ele award van Nederland: de Gouden Stier 
voor de beste online vermogensbeheer-

der. Uit het juryrapport 2019: Doelbeleg-
gen scoort niet alleen goed op onderdelen 
als organisatie, beleggingsbeleid, risicobe-
leid en kosten, maar ook als het gaat om 
behaalde rendementen. Het eindoordeel 
van de jury is dat Doelbeleggen met kop en 
schouder boven de concurrentie uitsteekt. 

Doelbeleggen belegt niet in eigen produc-
ten, maar in trackers. Trackers combineren 
de voordelen van aandelen en beleggings-
fondsen en bieden een goede spreiding 
van het risico.  

 

WAAROM LEEFRENTE?
• Direct tot 50% hogere maand-

uitkering

• Lage rente maakt doorbeleggen 
interessant

• Bij overlijden rekeninghouder 
tegoed voor erfgenamen. Bij 
verzekeraars is dit niet het geval!

• Beste Nederlandse Online Ver-
mogensbeheerder 2018 & 2019

• Jury: hoogste rendement & laag-
ste kosten
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UNIEK! LEEFRENTE – DE UIT-
KERENDE LIJFRENTE VAN 
DOELBELEGGEN

Leefrente van Doelbeleggen heeft de uit-
kerende fase van lijfrentes fiscaal anders 
gestructureerd* dan andere aanbieders, 
waardoor u al direct kunt profiteren van het 
verwachte (hogere) beleggingsrendement.

Dit is vooral interessant omdat een hogere 
uitkering aan het begin van een pensioen 
vaak gewenst is door actieve pensionada’s. 
Als u echter rond uw 87e de hoogste lijfren-
te-uitkeringen wenst, is Leefrente van Doel-
beleggen minder geschikt.

* de kennisgroep van de Belastingdienst heeft 
vooroverleg gehad met Leefrente van Doelbe-
leggen. De Belastingdienst heeft bevestigd dat 
zij akkoord gaat met de opzet en de voorwaar-
den van Leefrente. Lees meer op leefrente.nl 

 
Voorbeeld

Hieronder ziet u een grafiek met uitkeringen 
van leefrente, vergeleken met andere aanbie-
ders van een uitkerende beleggingslijfrente.  

Leefrente keert tot 50% meer uit in beginfase.

Stel u start met een kapitaal van € 150.000 
en u wilt uw uitkering 20 jaar lang ontvan-
gen waarbij u uitgaat van een beleggings-
rendement van 4% netto per jaar. Dan zou 
uw eerste uitkering bij een andere par-
tij (Standaard uitkering) uitkomen op circa 

(bruto) € 593 per maand. De Leefrente 
start circa +50% hoger met (bruto) € 893 
per maand! 

 

VERGELIJK

Het loont om offertes bij verschillende par-
tijen aan te vragen. U kunt immers altijd 
‘shoppen’ met uw lijfrente(s). Mocht u een 
offerte ontvangen met een gelijksoortig 
hoge aanvangsuitkering als bij Leefrente, 
dan rekenen we die graag met u door. 

HOE DIRECT TE 
PROFITEREN?
Als u uw lijfrentes bij Leefrente van 
Doelbeleggen onderbrengt, profi-
teert u onmiddellijk van een unieke 
combinatie voor uw opgebouwde lijf-
rente.

1. Al direct bij aanvang kan uitgegaan 
worden van het verwachte beleg-
gingsresultaat. Bij een verwacht 
resultaat van 4% netto per jaar ont-
vangt u bij ingang van de leefrente al 
direct een circa 50% hogere uitkering 
dan bij andere aanbieders.

2. Bovendien wordt uw kapitaal 
beheerd door zeer ervaren vermo-
gensbeheerders van Doelbeleggen. 
Via ons prijswinnende online plat-
form kunt u de voortgang van uw 
beleggingen op de voet volgen en 
beschikt u altijd over de meest actu-
ele informatie. Doelbeleggen belegt 
in Trackers. Hiermee kunnen wij risi-
co’s uitstekend spreiden en de kos-
ten laag houden.
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“Echte keuzevrijheid voor je lijfrente”  
Jérôme van Bergen, 66 jaar, IT consultant. 

‘Jaren geleden was ik zelf behoorlijk actief met 
beleggen. Tot ik – met een goedlopend eigen 
bedrijf – er echt geen tijd meer voor had om 
me te verdiepen in die toch complexe mate-
rie. Maar ik wilde mijn geld, waar ik hard voor 
heb gewerkt, niet tegen een steeds lagere rente 
op een spaarrekening zetten. Een paar jaar 
geleden stuitte ik al googelend op Doelbeleg-
gen. Een duidelijk financieel product: lage kos-
ten, breed gespreide beleggingen. Daar ben 
ik ingestapt. Onlangs ontving ik een mailing 
van ze, over een nieuw product dat ze hebben 
gelanceerd, gelieerd aan Doelbeleggen. Speci-
aal geschikt voor de uitkerende fase van 
je lijfrentes. Heel interessant. Naast 
mijn AOW en pensioen vormen 
de lijfrentepolissen die ik de loop 
der jaren heb opgebouwd name-
lijk een mooi extraatje. Het gaat 
toch om circa 3 ton. Voor mij was 
duidelijk dat ik ook in de uitkerende 
fase van mijn lijfrentes meer wilde dan 
die extreem lage rente. Dan zal je meer risico 
moeten nemen en richting beleggen dienen te 
gaan. Heel overzichtelijk en prettig dat ik nu 
ook mijn lijfrentekapitaal kan onderbrengen 
bij het voor mij al vertrouwde Doelbeleggen. 
Bovendien heeft Leefrente van Doelbeleggen 
een innovatieve oplossing voor de uitkerende 
fase van lijfrentes uitgedokterd. Mijn offerte 
biedt gelijk al een 50% hogere uitkering dan 
bij alle andere Nederlandse lijfrenteaanbie-
ders! Geweldig, want juist nu kan ik hogere 
jaarlijkse uitkeringen uit mijn lijfrentepot goed 
gebruiken. Ik voel me heel fit en heb bovendien 
allerlei plannen voor mooie reizen. Bij Doelbe-
leggen krijg ik vanaf het eerste jaar wel degelijk 
al een deel van de verwachte beleggingswinst. 
Dat noem ik nou pas echt keuzevrijheid!’

“Geweldige oplossing voor mijn  
Oudedagsvoorziening” 
Margreet de Vries, 67 jaar, makelaar.  

‘Als DGA heb ik als zovelen binnen mijn bv een 
pensioenvoorziening opgebouwd. De laat-
ste jaren was daar veel ellende mee, door 
die absurd lage rente. Gelukkig kon ik door 
de reparatiewetgeving van Wiebes in 2017 
mijn pensioenvoorziening omzetten in een 
Oudedagsvoorziening, ofwel ODV. De vraag 
is natuurlijk wel: moet ik nu verder mijn BV 
levenslang aanhouden en mezelf dan pensi-
oen uitkeren? Daar zitten nadelen aan vast. Ik 
kan natuurlijk ook de ODV omzetten en er een 
lijfrente van kopen. Dan kan ik mijn BV liqui-

deren en ben ik verlost van alle 
rompslomp. Eerst ben ik gaan 
googelen, om eens te kijken waar 

je zoal op kunt rekenen qua rende-
ment als ik met mijn ODV ga ‘’shop-

pen’’. Het is per slot van rekening 
toch een flinke pot met geld. Die 
ga ik echt niet op een banks-

paarrekening zetten tegen vrijwel 
nul procent rente. Beleggen vond ik altijd een 
beetje eng. Tot ik me er wat meer in ging ver-
diepen en op Doelbeleggen stuitte. Dat ze bij 
Doelbeleggen.nl breed gespreid beleggen, met 
behulp van trackers, sprak me gelijk aan. Dat 
beleggen doen ze bovendien zo doelmatig dat 
ze er in 2018 en in 2019 een belangrijke Neder-
landse onderscheiding voor hebben gekregen, 
de Gouden Stier. De grootste verrassing voor 
mij was dat ze bovendien iets nieuws hebben 
uitgedokterd voor de uitkerende fase van de 
lijfrentes, waar ik met mijn ODV van kan pro-
fiteren. Met behulp van innovatieve techno-
logie. Waardoor je jaarlijkse uitkering gelijk 
stukken hoger is dan bij alle andere aanbie-
ders in Nederland! Komt me precies goed uit, 
want ik ga samen met mijn zus twee jaar door 
Zuid-Amerika reizen. Fantastisch, die oplos-
sing van Leefrente van Doelbeleggen!’
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. Doelbeleggen belegt in indextrackers. Beleggen door wie en in 
welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee, zo kunt u (een deel van) uw ingelegde 
vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Aan trackers zijn bijzondere risico’s verbon-
den, zoals koersrisico, geografisch en sectorrisico.

Doelbeleggen is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer en 
als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.


