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Amsterdam, 16 juli 2019 

Betaalrekeningen zijn duurder geworden 

Kosten van digitalisering en beveiliging drijven prijzen op 

Uit de analyse van MoneyView blijkt dat de meeste betaalrekeningen in vergelijking tot vier jaar geleden in prijs zijn 

gestegen. De stijgingen variëren van enkele euro´s tot boven de tien euro.  

Stijgende kosten zijn hiervan de oorzaak. De omslag naar mobiel bankieren betekent dat banken moeten investeren in 

nieuwe vormen van beveiliging. Ook de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden in de apps kost veel geld. Toch zijn 

er banken die de kosten niet hebben verhoogd, zoals Knab. Moneyou biedt zelfs een gratis variant aan. Andere banken 

hebben hun betaalproducten onderverdeeld in uitgebreide en eenvoudige varianten, met een navenant verschil in 

prijzen.  

Meer hierover is te lezen in het Special Item Betalingsverkeer, dat te downloaden is van www.specialitem.nl. 

REDACTIE: Deeplink: https://download.moneyview.nl/specialitem/2019/7.%20Betalingsverkeer/SI-108_Betalen_07-2019.pdf 

MoneyView ProductRating Betaalrekeningen 

ProductRating Prijs 

Particuliere Betaalrekeningen 

Voor betaalrekeningen voor particulieren krijgt Moneyou vijf sterren voor de prijsstelling van Moneyou Go. Moneyou 

heeft enkele kosten die voorheen in rekening werden gebracht geschrapt waardoor de rekening nu nagenoeg 

kosteloos is. De mogelijkheden zijn bij Moneyou beperkter dan bij de rekeningen van bijvoorbeeld de grootbanken, 

maar Moneyou doet niet onder voor andere online/via de app beheerde rekeningen.  

ZZP Betaalrekeningen 

Voor zakelijke betaalrekeningen krijgt Knab vijf sterren voor de prijsstelling van Knab Zakelijk. 

Voor jeugd- en studentenbetaalrekeningen is geen prijsvergelijking gemaakt, omdat voor deze producten nauwelijks tot geen kosten 

in rekening worden gebracht.  

ProductRating Voorwaarden  

Particuliere Betaalrekeningen 

Vijf sterren voor Voorwaarden zijn voor: ABN AMRO (BetaalGemak Standaard, BetaalGemak Extra en BetaalGemak Max). 

ZZP Betaalrekeningen 

Voor de voorwaarden gaan de vijf sterren wederom naar ABN AMRO (Basis voor Ondernemen) 

Jeugd- en Studentenrekeningen 

De vijf sterren voor voorwaarden gaan naar Rabobank (Rabo Studentenrekening) en SNS (SNS Jongerenrekening). 

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 producten als de 

ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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