
VvAA Lijfrentewijzer  
Uw lijfrente komt vrij.

Uitkeren of nog even doorsparen?

De stem en steun van zorgverleners



Wat gaat u met  
uw lijfrentekapitaal 
doen?
Herinnert u zich nog met welk doel u destijds bent 
gaan sparen? Om eerder te kunnen stoppen met 
werken, als aanvulling op uw pensioen of voor 
het bekostigen van uw gedroomde wereldreis? 
Misschien is uw persoonlijke situatie intussen 
gewijzigd of hebt u uw plannen bijgesteld.

Deskundig en 
onafhankelijk advies
Wilt u weten welke mogelijkheden u hebt met het 
vrijkomende lijfrentekapitaal? Onze financieel adviseur 
kan u er alles over vertellen, rekening houdend met uw 
persoonlijke situatie en wensen. Na dit advies weet u hoe 
u uw lijfrentekapitaal het best in uw situatie kunt benutten. 
Denkt u erover het vrijkomende kapitaal over te dragen of 
te schenken? Ook daar weet onze adviseur alles van.

.

Uw lijfrente komt vrij: uitkeren of nog even doorsparen? 
Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het 
opgebouwde kapitaal gaat doen en welke mogelijkheden 
u hebt? Deze brochure geeft inzicht in de fiscale spelregels 
en helpt u op weg in uw keuzeproces. Bij twijfel kunt u voor 
deskundig en onafhankelijk advies bij ons terecht.

Wat wilt u met uw vrijkomende lijfrente 
doen?
• Starten met periodiek uitkeren
• Lijfrente verder laten groeien
• In één keer laten uitkeren

Soms zijn er meer opties. Misschien hebt u nog een 
andere lijfrente en wilt u uw vrijkomende kapitaal hiermee 

samenvoegen. Hebt u een verzekering uit het oud regime, 
dan mag u het vrijgekomen kapitaal ook (periodiek) 
schenken.

Welke fiscaal regime geldt voor u?
Niet alle lijfrenteverzekeringen zijn hetzelfde. Voor een oud 
regime lijfrenteverzekering gelden andere belastingregels 
dan voor een nieuw regime lijfrenteverzekering 
of bankspaarrekening. Uw mogelijkheden hangen 
voor een groot deel af van het regime waaronder uw 
lijfrenteverzekering of rekening valt. Lijfrente banksparen 
valt altijd onder het nieuw regime.

Verschil lijfrenteverzekering oud en nieuw regime

Verzekering/rekening Oud regime Nieuw regime

Premiebetalend  Verzekering afgesloten voor 16 oktober 1990  
en periodieke premiebetaling tot uiterlijk  
31 december 2000

 Verzekering afgesloten vanaf 16 oktober 1990

Eenmalig bedrag (koopsom) Verzekering afgesloten voor 1 januari 1992 Verzekering afgesloten vanaf 1 januari 1992

Lijfrente banksparen - Geblokkeerde bankspaarrekening afgesloten 
vanaf 1 januari 2008

Verderop in deze brochure krijgt u een toelichting op de mogelijkheden per regime.

- 3 -- 2 -

Hebt u vragen?  
Bel 030 247 40 51 of stuur een e-mail naar persoonlijkadvies@vvaa.nl.
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Maak uw keuze
Als uw lijfrente vrijvalt, hoeft u niet meteen te  
beslissen wat u met het vrijgekomen kapitaal gaat  
doen. De Belastingdienst geeft u bedenktijd:

• Lijfrenteverzekering 
U moet een keuze maken op uiterlijk 31 december 
van het kalenderjaar ná het kalenderjaar waarin 
uw lijfrenteverzekering afloopt. Stel dat uw 
lijfrenteverzekering op 31 december 2023 vrijvalt.  
U hebt dan tot 31 december 2024 de tijd om te bepalen 
wat u met het vrijgekomen kapitaal wilt doen. Zou uw 
lijfrente op 1 januari 2023 vrijvallen, dan kunt u tot 
31 december 2024 een keuze maken. Nabestaanden 
krijgen een extra jaar de tijd om een keuze te maken.

• Lijfrente banksparen 
Het kapitaal op uw lijfrente bankspaarrekening 
blijft staan totdat u aangeeft hoe u het kapitaal wilt 
gebruiken. Uiterlijk vijf jaar na het jaar waarin u uw 
AOW leeftijd bereikt moet u aangeven wat u met uw 
lijfrente gaat doen.

Overschrijdt u de bedenktijd, dan koopt u fiscaal gezien 
uw lijfrente af. Wat dat betekent leest u in het hoofdstuk 
‘Lijfrente in één keer laten uitkeren (afkopen)’.

Lijfrente uitkeren: lijfrente banksparen of -verzekering
Als u stopt met werken, kiest u er waarschijnlijk voor uw 
lijfrente periodiek te laten uitkeren. Zo hebt u meteen een 
mooie aanvulling op uw pensioen of zelfs nog voordat u 
pensioen ontvangt. Het periodiek uitkeren van uw lijfrente 
verloopt via een bank of verzekeringsproduct. Welke 
oplossing voor u het best is, hangt af van uw situatie, 
wensen en de lijfrenteverzekering of rekening die u hebt.

Vergelijken loont
Zodra u weet via welk product u uw lijfrente wilt laten 
uitkeren, kiest u waarschijnlijk de verzekeraar of bank met 
het hoogste rendement op uw kapitaal. Dit kan een andere 
partij zijn dan waar u de lijfrente hebt opgebouwd. Wij 
adviseren u hier graag over.

Belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen uitkeren lijfrente banksparen en -verzekering:

Verzekering/rekening Lijfrente banksparen Lijfrenteverzekering

Welke vorm levert het meeste rendement op? Rendement is over het algemeen hoger. Rendement is over het algemeen lager vanwege 
maatschappijkosten.

Ontvangen de erfgenamen/ begunstigden de 
periodieke uitkering bij vroegtijdig overlijden?

Ja. Bij vroegtijdig overlijden gaat 100% van uw 
tegoed in termijnen naar uw wettige erfgenamen. 
Wilt u andere begunstigden aanwijzen, dan kunt 
u dit regelen via een legaat in uw testament.

Alleen als u een tweede verzekerde hebt 
aangewezen. Regelt u dit niet, dan vervalt het 
nog niet uitgekeerde kapitaal bij vroegtijdig 
overlijden aan de verzekeraar.

Sluit u een contraverzekering af, dan gaat het 
nog niet uitgekeerde kapitaal bij overlijden van 
de langstlevende verzeker- de voor de einddatum 
naar de door u aangewezen nabestaande(n).

Kunt u ervoor kiezen levenslang uitkeringen te 
ontvangen?

Nee. Een levenslange uitkering is bij lijfrente 
banksparen onmogelijk. Afhankelijk van 
de aanbieder die u kiest, is de maximale 
uitkeringsduur 30 jaar.

Ja. Een levenslange uitkering is mogelijk als u dat 
met uw verzekeraar overeenkomt.

Kunt u een tijdelijke lijfrente ontvangen? Ja. De uitkering is minimaal vijf jaar en mag niet 
hoger zijn dan € 24.168,- bruto per jaar (2023*).

Kapitaal dat u opbouwde tot 1 januari 2014 mag 
u gebruiken in het jaar dat u 65 wordt. Kapitaal 
dat u na die datum hebt opgebouwd, kunt u op 
zijn vroegst gebruiken vanaf het jaar waarin u uw 
AOW leeftijd bereikt.

Ja. Valt uw opbouwende verzekering onder 
het oud regime, dan hebt u grote vrijheid in de 
aanvang en duur van een tijdelijke lijfrente.
Voor oud regime lijfrenteverzekeringen geldt 
geen maximum uitkeringsbedrag per jaar.

Voor nieuw regime lijfrenteverzekeringen gelden 
dezelfde regels als voor lijfrente banksparen.

Hebt u garantie op uw kapitaal bij faillissement 
van de uitkerende instantie?

Lijfrentekapitaal tot € 100.000,- per 
rekeninghouder, per bank is verzekerd via het 
depositogarantiestelsel.

Nee. Er bestaat geen garantieregeling.
Bij faillissement van de verzekeraar bent u 
mogelijk uw geld kwijt.

*De duur van de bancaire tijdelijke oudedagslijfrente is minimaal 5 jaar en maximaal 19 jaar

- 5 -- 4 -

Hebt u vragen?  
Bel 030 247 40 51 of stuur een e-mail naar persoonlijkadvies@vvaa.nl.

mailto:persoonlijkadvies@vvaa.nl


Lijfrente uitkeren met 
lijfrente banksparen
Laat u uw lijfrente uitkeren met lijfrente banksparen? Dan 
kunt u uit twee opties kiezen:

1. Oudedagslijfrente 
Afhankelijk van de aanbieder die u kiest, is de 
maximale uitkeringsduur van de oudedagslijfrente  
30 jaar.

2. Tijdelijke oudedagslijfrente 
De uitkering is minimaal vijf jaar en mag niet hoger 
zijn dan € 24.168,- bruto per jaar (2023*). Kapitaal dat 
u tot 1 januari 2014 opbouwde, mag u gebruiken in het 
jaar dat u 65 wordt. Kapitaal dat u na die datum hebt 
opgebouwd, kunt u op zijn vroegst gebruiken vanaf het 
jaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt.

Laat u uw lijfrente uitkeren via een lijfrenteverzekering, dan 
staat u voor een aantal keuzes. In het volgende hoofdstuk 
zetten we de mogelijkheden uiteen.

* De duur van de bancaire tijdelijke oudedagslijfrente is minimaal 5 jaar en 
maximaal 19 jaar

Uitkerende lijfrenteverzekering/ rekening
Wilt u uw lijfrente laten uitkeren via een 
verzekeringsproduct of bankproduct? Dan staat u voor een 
aantal keuzes. We lichten de mogelijkheden toe.

Levenslange lijfrente
Bij een levenslange lijfrente ontvangt u uw uitkering tot 
de overlijdensdatum van de langstlevende verzekerde. 
De periodieke uitkering van een levenslange lijfrente is 
lager dan bij een tijdelijke lijfrente. Het totale uitgekeerde 
kapitaal kan daarentegen juist hoger zijn, afhankelijk  
van hoe oud u wordt. De uitkering mag op ieder  
moment ingaan.

Tijdelijke lijfrente
Wilt u gedurende een bepaalde periode een aanvulling 
op uw pensioen? Dat kan met een tijdelijke lijfrente. Bij 
een tijdelijke lijfrente laat u uw kapitaal in een aantal jaren 
uitkeren tot een afgesproken einddatum of tot overlijden 
van de langstlevende verzekerde.

Verschil lijfrenteverzekering oud en nieuw regime

Oud regime Nieuw regime

•  Grote vrijheid in de aanvang en duur van de tijdelijke lijfrente. 
• Geen maximum uitkeringsbedrag per jaar.
• Kan ook worden ondergebracht bij een bank en wordt daarmee nieuw 

regime (zie hiernaast).

• Uitkering duurt minimaal vijf jaar en bedraagt maximaal € 24.168,- 
bruto per jaar (2023*) bij keuze voor lijfrente banksparen.

• Opgebouwd kapitaal vóór 1 januari 2014 mag u gebruiken in het jaar 
dat u de 65-jarige leeftijd bereikt.

• Opgebouwd kapitaal na 1 januari 2014 mag u op zijn vroegst 
gebruiken in het jaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt.

*De duur van de bancaire tijdelijke oudedagslijfrente is minimaal 5 jaar en maximaal 19 jaar

Nabestaandenlijfrente
De uitkeringen van de nabestaandenlijfrente kunnen 
ingaan na overlijden van de verzekerde. De duur van de 
uitkering is afhankelijk van de leeftijd van degene die de 
uitkering ontvangt. Voor kinderen geldt dat een uitkering 
die ingaat vóór hun 30ste uiterlijk op 30-jarige leeftijd 
eindigt. U kunt ook kiezen voor een levenslange uitkering.

De uitkeringen van de nabestaandenlijfrente gaat direct 
na overlijden in, tenzij de begunstigde recht heeft op een 
uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet ANW. In dat 
geval mogen uitkeringen uit de nabestaandenlijfrenten 
worden uitgesteld tot de datum waarop geen recht meer 
bestaat op een ANW uitkering.

Overbruggingslijfrente
Een overbruggingslijfrente is een tijdelijke uitkering, 
die uitkeert tot de afgesproken einddatum of bij 
eerder overlijden van de verzekerde(n). Neemt u een 
overbruggingslijfrente, dan bepaalt u zelf de ingangsdatum. 
De einddatum is niet vrij, maar u kunt wel kiezen voor:
• het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt;
• het kalenderjaar waarin u uw AOW leeftijd bereikt;
• het jaar waarin u vanuit een pensioenregeling pensioen 

ontvangt.
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Overgangsregeling
Sinds 1 januari 2006 is de opbouw van een 
overbruggingslijfrente fiscaal niet meer toegestaan. 
Voor lijfrenteverzekeringen van voor deze datum 
geldt een overgangsregeling: alleen de waarde van de 
lijfrenteverzekering per 31 december 2005, plus de in 2006 
betaalde premies die zijn afgetrokken in belastingjaar 
2005, kunt u gebruiken als overbruggingslijfrente. 

Verschil overbruggingslijfrente oud en nieuw regime

Oud regime Nieuw regime

Tijdelijke lijfrente afsluiten is mogelijk. Er geldt geen maximum 
overbruggingslijf- uitkeringsbedrag per jaar. 

Uitsluitend af te sluiten bij verzekeraars. Een rente afsluiten met lijfrente, 
opgebouwd met lijfrente is mogelijk als u het tot 1 januari 2006 
opgebouwde kapitaal onderbrengt bij een verzekeringsmaatschappij.

De jaarlijkse bruto uitkering is maximaal € 63.288,-.

Lijfrente schenken
U kunt uw lijfrentekapitaal schenken als uw verzekering 
onder het oud regime valt. Bijvoorbeeld aan uw 
meerderjarige kind(eren). U bepaalt zelf aan wie u uw 
lijfrente schenkt, zolang het niet uw partner is. Er zijn 
twee manieren: u schenkt (een gedeelte van) de lijfrente-
uitkeringen óf het kapitaal. Vanwege de fiscale gevolgen bij 
schenking adviseren we u om met uw adviseur in gesprek 
te gaan als u deze optie overweegt.

Schenking van de lijfrente-uitkeringen
Het werkt zo: u koopt een lijfrente die direct ingaat en 
de herroepelijk begunstigde ontvangt de periodieke 
uitkering, terwijl u de zeggenschap behoudt over de 
lijfrenteverzekering. U kunt op ieder moment de lijfrente-
uitkeringen weer aan uzelf of aan iemand anders laten 
toekomen.
De ontvanger moet over de lijfrente-uitkeringen 
inkomstenbelasting betalen. Stel dat u schenkt aan uw 
meerderjarige kind, dan betaalt hij of zij meestal minder 
inkomstenbelasting dan u zou moeten betalen. Daarnaast 
mogen ouders hun kinderen jaarlijks een belastingvrije 
schenking doen.

Contraverzekering
Laat u een oud regime lijfrenteverzekering periodiek 
uitkeren, dan kan er kapitaalverlies optreden. Direct na 
overlijden van de langstlevende verzekerde stopt de 
lijfrente-uitkering. Met een contraverzekering dekt u het 
risico af dat nog niet uitgekeerd lijfrentekapitaal toekomt 
aan de verzekeraar. Een contraverzekering is een tijdelijke 

Vergelijk verzekeraars
Als u weet hoe u uw lijfrenteverzekering wilt inrichten, doet u er verstandig aan 
om aanbieders met elkaar te vergelijken op voorwaarden en rendement. Wij 
kunnen u hierbij adviseren.

Schenking van kapitaal
Kiest u ervoor uw kapitaal te schenken, dan bent u de 
zeggenschap over uw kapitaal kwijt. Vindt u dat geen 
probleem,dan kan het schenken van lijfrentekapitaal fiscaal 
gunstig zijn. De begunstiging van de verzekering moet zijn 
aangepast voordat de lijfrente vrijkomt.

Stel, u schenkt het lijfrentekapitaal aan uw meerderjarige 
kind: uw kind betaalt schenkbelasting over 70% van 
het ontvangen bedrag. Soms valt het betalen van 
schenkbelasting (gedeeltelijk) te omzeilen. Ouders mogen 
onder andere hun kinderen:
• jaarlijks maximaal € 6.035,- (2023) onbelast schenken;
• van 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal € 28.947,- 

(2023) schenken.

De ontvanger kan het ontvangen lijfrentekapitaal ook 
gebruiken als koopsom voor een eigen pensioenaanvulling. 
Dan betaalt hij pas inkomstenbelasting bij uitkering van 
de verzekering. De schenkbelasting moet hij wel direct 
afrekenen met de fiscus.

overlijdensverzekering, die uitkeert aan de nabestaande(n) 
op het moment dat de langstlevende lijfrente verzekerde 
overlijdt en de lijfrenteuitkering stopt.

Met een contraverzekering komt de verzekering ook 
op naam van de nabestaande(n) te staan. Hierdoor is de 
uitkering vrij van erfbelasting. Voldoet u de koopsom, dan 
is dit een schenking aan de nabestaande(n).
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Vrijkomende lijfrente verlengen  
tot gewenste einddatum
Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom u uw 
lijfrentekapitaal nog even wilt laten doorgroeien. U werkt 
bijvoorbeeld nog in uw praktijk of in dienstverband en 
hebt nu geen behoefte aan een aanvulling op uw inkomen. 
Ook fiscaal gezien is het in dat geval gunstiger om de 

einddatum van uw lijfrenteverzekering of -rekening op te 
schuiven. In het opvolgende kalenderjaar dat u uw AOW 
leeftijd bereikt, betaalt u namelijk een aangepast tarief 
voor uw inkomstenbelasting in schijf 1.

Lijfrente in één keer laten uitkeren (afkopen)
Uw lijfrente ineens laten uitkeren is fiscaal gezien 
meestal onverstandig. U moet inkomstenbelasting over 
de uitkering betalen. Dit is het ongunstigste geval, 
inkomstenbelasting in de hoogste schijf. Daarnaast kunt u 
te maken krijgen met een boeterente van maximaal 20% én 
vermogensrendementsheffing. Hebt u uw lijfrentekapitaal 

meteen nodig, dan kan een uitkering ineens toch de juiste 
oplossing zijn. Bijvoorbeeld als het om een relatief klein 
uitkeringsbedrag gaat en u in het uitkeringsjaar een laag 
inkomen ontvangt (en daardoor weinig inkomstenbelasting 
betaalt).

Verschil tussen lijfrenteverlenging oud en nieuw regime

Oud regime Nieuw regime

Uitkering bij overlijden is meestal tussen 90% en 100% van de koopsom. 
Hierdoor kan rendement over de koopsom verminderen.

Bij kapitaal op een lijfrenterekening is uitkering bij overlijden gelijk aan het 
saldo op de spaarrekening (inclusief bijgeschreven rente).

Vergelijk aanbieders
Bij het openen van uw bankspaarrekening had u de keuze 
tussen een vaste of variabele rente. Koos u voor een 
vaste rente, dan kunt u na het einde van de renteperiode 
opnieuw kiezen tussen een vaste of variabele rente. Besluit 
u te verlengen zonder een keuze te maken, dan wordt uw 
vaste rente automatisch omgezet naar een variabele rente. 
Dit heeft voor u geen fiscale consequenties.

Het niet maken van een keuze kan overigens wel nadelig 
voor u uitpakken. U doet er bij een vrijvallende lijfrente 
verstandig aan om aanbieders met elkaar te vergelijken en 
over te stappen naar de aanbieder met de hoogste rente.

Voeg meerdere polissen samen
Hebt u meerdere lijfrenteverzekeringen of -rekeningen, dan 
kunt u deze samenvoegen zodat ze gelijktijdig vrijkomen.

U hebt overzicht en lagere bemiddelingskosten. Voegt 
u oud en nieuw lijfrentekapitaal samen of stapt u met 
uw verzekering uit het oud regime over op lijfrente 
banksparen, dan geldt voor u voortaan het nieuw regime.

Verschil tussen uitkering ineens oud en nieuw regime

Oud regime Nieuw regime

 Volledige uitkering ineens zonder boete. 

Uitkering ineens wordt als inkomen beschouwd. U betaalt 
inkomstenbelasting in de hoogste schijf. Uw bank of verzekeraar houdt dit 
percentage op uw uitkering in.*

Tot een lijfrentekapitaal van € 4.898,- (2023) is uitkering ineens
mogelijk mits u geen andere lijfrenteverzekeringen bij dezelfde
verzekeraar of lijfrente bankspaarrekeningen bij dezelfde bank hebt.

Bij een lijfrentekapitaal hoger dan € 4.898,- (2023) betaalt u in
1e instantie inkomstenbelasting in de hoogste schijf plus maximaal
20% revisierente. Uw bank of verzekeraar houdt het belastingpercentage
in op uw uitkering.*

De verschuldigde revisierente moet u zelf afrekenen met de fiscus.

Bij arbeidsongeschiktheid betaalt u onder bepaalde voorwaarden
geen boeterente. Vraag uw adviseur ernaar.

* Blijkt het belastingpercentage te hoog, omdat u in een lagere belastingschijf valt, dan wordt dit verrekend via uw aangifte inkomstenbelasting.

Vermogensrendementsheffing
Wanneer uw eigen vermogen, inclusief de (netto)  
lijfrente-uitkering, hoger is dan de heffingsvrije grens, 
betaalt u vermogensrendementsheffing over het meerdere 
(box 3). Hierdoor kan een uitkering ineens fiscaal zeer 
ongunstig zijn.

In 2023 geldt een algemene vrijstelling 
vermogensrendementsheffing van € 57.000,- per 
belastingplichtige en voor fiscale partners € 104.000,-. Is 
het totale eigen vermogen in box 3 lager dan dit bedrag, 
dan betaalt u geen heffing.

- 11 -- 10 -



Advies over het benutten 
van uw vrijkomend 
lijfrentekapitaal
Weet u al wat u gaat doen met uw vrijkomend 
lijfrentekapitaal? VvAA adviseert u graag over uw 
mogelijkheden, rekening houdend met uw persoonlijke 
situatie en wensen. Onze adviseurs geven onafhankelijk 
productadvies. Voor een uitgebreider advies over uw 
financiële situatie staan onze financieel planners voor  
u klaar.

VvAA Productadvies
Onafhankelijk productadvies en bemiddeling bij  
het afsluiten van het lijfrenteproduct naar keuze.  
Uw VvAA-adviseur helpt u in vijf stappen bij het  
maken van de juiste keuze.

Tarief: het basistarief is € 595,-. Wanneer meerdere 
lijfrentepolissen tegelijk verlopen of wanneer het 
vrijkomend kapitaal naar meerdere nieuwe producten 
omgezet moet worden, vragen wij een extra toeslag.  
U bespreekt het uiteindelijke tarief vooraf met  
uw adviseur.

“Lijfrente is best lastige materie, waar ik niet van op de hoogte ben. Het is 
prettig om iemand op de achtergrond te hebben die mij hierin meeneemt 
en me deskundig adviseert. Ik heb volop vertrouwen in mijn adviseur. Dat 
is belangrijk, want het gaat om veel geld. De rente is op het moment erg 
laag; mede dankzij het advies van mijn adviseur weten we tot een mooie 
oplossing te komen.”

Dhr. Braakman, tandarts, lid sinds 1972

Hebt u vragen?  
Bel 030 247 40 51 of stuur een e-mail naar persoonlijkadvies@vvaa.nl.

In 5 stappen naar het lijfrenteproduct  
dat bij u past
Periodiek uitkeren of nog even doorsparen? In beide 
situaties hebt u een ruime keuze uit aanbieders, bij wie u 
uw vrijgekomen lijfrentekapitaal kunt onderbrengen. Elk 
lijfrenteproduct heeft voor- en nadelen. We helpen u graag 
de juiste keuze te maken voor de oplossing die nu én in de 
toekomst past bij uw situatie. We doen dat in vijf stappen:

Inventariseren
We inventariseren 
uw persoonlijke en 
financiële situatie 
en bespreken uw 
wensen. Kiest u na 
deze inventarisatie 
voor onze dienst- 
verlening? Dan 
starten we het 
adviestraject. 

Analyseren
Uw adviseur 
legt uit hoe u uw 
lijfrentekapitaal 
fiscaal voordelig 
kunt benutten. 
Aan de hand van 
de inventarisatie 
analyseren we 
welke producten 
passen bij uw 
situatie. U krijgt 
per product 
informatie over 
de mogelijkheden 
en de voor- en 
nadelen. Zo maakt 
u onderbouwd de 
juiste keuze

Adviseren
Op basis van uw 
keuze vergelijkt 
uw adviseur 
verschillende 
aanbieders. U krijgt 
altijd het meest 
passende aanbod.

Bemiddelen
Kunt u zich in het 
aanbod vinden, 
dan nemen we 
contact op met 
de betreffende 
aanbieder en 
brengen de 
financiële overeen- 
komst voor u tot 
stand

Nazorg
Hebt u vragen of 
verandert er tijdens 
de looptijd van uw 
lijfrenteverzekering 
of -rekening iets 
in uw persoonlijke 
omstandigheden, 
dan helpen we u 
altijd verder.
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VvAA Financiële planning
Wilt u uitgebreid financieel advies? Dan is VvAA Financiële 
planning iets voor u. VvAA Financiële planning geeft 
oplossingen voor uw persoonlijke financiële vraagstukken, 
zodat u nu en in de toekomst kunt doen wat u belangrijk 
vindt. In overleg met u werkt uw gecertificeerde financieel 
planner een advies uit dat rekening houdt met uw 
individuele situatie en wensen.

Het optimaal inzetten van uw voorzieningen, zoals 
uw lijfrentes maakt hier onderdeel van uit. Ook is er 
aandacht voor overige financiële kwesties, bijvoorbeeld 
een (tweede) woning kopen, de praktijk staken, 
arbeidsongeschiktheid en pensioen. Dat maakt onze 
advisering rijk en compleet.

Tarief: € 168,- excl. btw, per uur. Omdat we op basis van 
uw wensen het traject bepalen, voeren we eerst een 
telefonisch intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos. Aan de 
hand daarvan ontvangt u een persoonlijke prijsindicatie.

VvAA Financiële planning biedt u een objectief en 
onafhankelijk advies. Mocht u besluiten uw lijfrenteproduct 
bij of via VvAA onder te brengen, dan kan dit tegen een 
gereduceerd tarief per product. Dit is mogelijk omdat de 
eerste stappen van het productadvies al zijn doorlopen. Wij 
informeren u hier graag over.

Daarom kiest u voor 
lijfrenteadvies van VvAA
   Persoonlijk advies 

Onze adviseur geeft onafhankelijk advies over  
hoe u uw lijfrentekapitaal fiscaal voordelig  
kunt benutten.

   De meest passende lijfrente voor u
Iedere situatie is weer anders. Om per situatie  
het juiste aanbod aan te kunnen bieden, werkt  
VvAA nauw samen met verschillende banken  
en verzekeraars.

   Transparant en duidelijk tarief
U betaalt een vast bedrag voor lijfrente-advies  
en -bemiddeling.

Het juiste product voor iedere situatie
Iedere situatie is weer anders. Om per situatie het juiste 
aanbod te kunnen doen, werkt VvAA nauw samen met 
verschillende aanbieders van financiële producten, 
zoals banken, verzekeraars en (beheerders van) 
beleggingsinstellingen.

Klachten?
Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus 
en lossen wij graag in goed overleg met u op. Om tot een 
oplossing te komen maakt VvAA gebruik van een interne 
klachtenprocedure. Komen we er samen niet uit, dan kunt u 
uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid). Kijk hiervoor op kifid.nl.

Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: 

Kifid 
Postbus 93257  
2509 AG Den Haag
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VvAA met stem en steun 
Als collectief is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 gestart 
door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels 
uitgegroeid tot een collectief van ruim 125.000 leden. Gezamenlijk laten we onze 
stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en 
vermindering van bureaucratie. 

Hiernaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm 
van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke 
dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door en voor 
zorgverleners. Kijk op vvaa.nl voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie op: 
vvaa.nl/advies/vrijvallende-lijfrente

Meer weten of een afspraak maken?
Wil je weten wat het beste bij je past? Onze startersadviseurs helpen je graag verder.  
Maak een afspraak via vvaa.nl/advies/vrijvallende-lijfrente of mail naar persoonlijkadvies@vvaa.nl.

http://www.vvaa.nl
http://www.vvaa.nl
http://vvaa.nl/advies/vrijvallende-lijfrente
http://vvaa.nl/advies/vrijvallende-lijfrente
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