
Persbericht  

Amsterdam, 17 mei 2021 

MoneyView beoordeelt beleggingsrekeningen 

Onduidelijke kosten bij buitenlandse internetbrokers 

Gedreven door de aanhoudend lage rentestand neemt de populariteit van beleggen onder particulieren weer toe. 

MoneyView onderzocht de mogelijkheden en de kosten van beleggingsrekeningen. In de MoneyView ProductRating 

zijn twee van de drie gangbare vormen onderworpen aan de beproefde benchmarkmethode. Beleggen via platforms 

van internetbrokers wordt buiten beschouwing gelaten. Hoewel er veelal geschermd wordt met de kreet ‘gratis’, is het 

daadwerkelijke kostenmodel vaak nogal onduidelijk. Buitenlandse aanbieders van deze platforms opereren in 

Nederland buiten AFM-toezicht, hetgeen hen de ruimte geeft allerlei verborgen kosten in rekening te brengen bij hun 

klanten. 

De twee meest gangbare beleggingsrekeningen verschillen van elkaar door wie de beslissingen neemt tot aan- en verkopen. 

Bij de traditionele beleggingsrekening beslist de klant dat zelf. Een vermogensbeheerrekening laat dit aan de aanbieder over. 

Doorgaans beleggen vermogensbeheerrekeningen in een portfolio van indextrackers op basis van het risicoprofiel van de 

klant.  

Meer over de markt van beleggingsrekeningen is te lezen in het Special Item Beleggingsrekeningen. Dit onderzoek is als 

gratis download te vinden op specialitem.nl. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2021/5.%20Belegging/SI-131_BELEGGEN_05-2021.pdf 

 

MoneyView ProductRating Traditionele beleggingsrekeningen (zelf beleggen) 

Vijf sterren voor voorwaarden  

ING   - Zelf op de beurs   

ABN AMRO  - Zelf Beleggen Basis/Plus 

 

Vijf sterren voor prijsstelling 

Centraal Beheer  - Fondsbeleggen 

FitVermogen (NNIP) - FitVermogen Beleggingsrekening  

MoneyView ProductRating Vermogensbeheerrekeningen (laten beleggen) 

Vijf sterren voor voorwaarden  

Rabobank  - Beheerd Beleggen Basis 

ABN AMRO  - Begeleid Beleggen 

 

Vijf sterren voor prijsstelling 

Bright (Pensions) - Beleggingsrekening 

Binck Fondsbeleggen - Alles-in-1-Portefeuilles 

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       E-mail: p.vandijk@moneyview.nl 


