
Persbericht  

Amsterdam, 19 mei 2022 

MoneyView neemt spaar- en beleggingsproducten de maat 

(Groot)banken hebben betere voorwaarden, kleinere aanbieders lagere kosten en hogere rentes 

Door de aanhoudend lage spaarrente zijn beleggingen in toenemende mate populair bij de consument. Er is een ruim 

aanbod aan beleggingsrekeningen, met een grote variëteit aan voorwaarden en mogelijkheden en grote verschillen in 

de kosten. In het Special Item Beleggingsrekeningen legt MoneyView deze producten langs de meetlat, waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen producten waarbij de klant zelf aan het roer staat als het gaat om de 

beleggingsbeslissingen (‘zelf beleggen’) en producten waarbij de aanbieder het beleggen voor zijn rekening neemt 

(‘laten beleggen’). In de Special van deze maand zijn daarnaast ook spaarrekeningen en deposito’s onderzocht en 

langs de sterrenlat gelegd. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2022/5.%20Beleggingsrekening/SI-143_05-2022.pdf  

MoneyView ProductRating Beleggingsrekeningen (zelf beleggen) 

Vijf sterren voor voorwaarden    Vijf sterren voor prijsstelling 

ABN AMRO  Zelf Beleggen Basis / Plus  Centraal Beheer  CB Fondsbeleggen 

ING   Zelf op de beurs   Fitvermogen (NN)  Beleggingsrekening 

MoneyView ProductRating Beleggingsrekeningen (laten beleggen) 

Vijf sterren voor voorwaarden    Vijf sterren voor prijsstelling 

Rabobank  Beheerd Beleggen Basis / Actief Brand New Day   Modelbeleggen 

MoneyView ProductRating Dagelijks opvraagbare spaarrekeningen 

Vijf sterren voor voorwaarden    Vijf sterren voor prijsstelling 

Argenta  Internetspaarrekening   DHB Bank   DHB CombiSpaarrekening (99) 

ASN Bank  ASN Ideaalsparen   LeasePlan   Bank Flexibel Sparen 

Rabobank  Rabo Spaarrekening   Lloyds Bank   Internet Spaarrekening 

MoneyView ProductRating Lange termijn deposito’s 

Vijf sterren voor voorwaarden    Vijf sterren voor prijsstelling 

ASN Bank  ASN Depositosparen   Bigbank   Deposito 

RegioBank  Keuzedeposito    Inbank    Spaardeposito 

SNS   SNS Keuzedeposito   J&T Banka   Spaardeposito 

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. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

Paul van Dijk (beleggen)      p.vandijk@moneyview.nl 

Matthijs van Herten (sparen)    m.vanherten@moneyview.nl  
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