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Kosten betaalrekeningen blijven stijgen 

Met name zakelijke rekeninghouders zijn aan de beurt 

De kosten voor het aanhouden van een betaalrekening zijn in het afgelopen jaar over bijna de gehele linie gestegen. 

Alle rekeninghouders, maar met name de zakelijke rekeninghouders krijgen het voor hun kiezen. Behalve de al een 

aantal jaren geleden ingezette stijging van de kosten als gevolg van het afschaffen van de valuteringsdagen, zorgt de 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor een extra impuls.  

Als gevolg van de invoering van deze wet die per januari 2022 is ingevoerd, zijn banken verplicht om verstrekkende controles 

uit te voeren op hun klantenbestand teneinde fraude en witwassen te voorkomen. Hiervoor zijn duizenden extra medewerkers 

aangenomen en de hierdoor gemaakte kosten worden uiteraard verhaald op de klanten. Het gevolg is dat MKB-ondernemers 

hier tot wel 7,5 euro per maand betalen, bovenop de reguliere kosten van hun betaalrekening. 

Meer over de ontwikkelingen in de betaalmarkt is te lezen in het Special Item Betalingsverkeer, te vinden op specialitem.nl. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2022/7.%20Betalingsverkeer/SI-145_BETALEN-07-2022_A.pdf  

MoneyView ProductRatings Betaalrekeningen 

MoneyView heeft de jaarlijkse MoneyView ProductRating Betaalrekeningen vastgesteld. 

MoneyView ProductRating Jeugd- en studentenrekeningen 

Vijf sterren voor Voorwaarden   

SNS  SNS Studentenrekening 

SNS  SNS Jongerenrekening 

De ProductRating Prijs is niet van toepassing op de Jeugd- en Studentenbetaalrekeningen, aangezien voor deze producten nauwelijks tot geen kosten worden 

gerekend. Alleen voor de Jongerenrekening van Triodos worden standaard maandelijkse kosten in rekening gebracht.  

MoneyView ProductRating Particuliere Betaalrekeningen 

Vijf sterren voor Voorwaarden   Vijf sterren voor Prijsstelling  

SNS SNS Compleet   Rabobank  Rabo BasisPakket 

MoneyView ProductRating Zakelijke Betaalrekeningen 

Vijf sterren voor Voorwaarden  Vijf sterren voor Prijsstelling (ZZP) 

ING Ondernemerspakket  Knab  Knab Zakelijk 

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. 
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