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Steeds meer prijsdifferentiatie bij betaalrekeningen 

Steeds meer banken wijzigen hun aanbod van particuliere betaalrekeningen 

De trend die zich een paar jaar geleden heeft ingezet waarbij steeds meer banken hun aanbod aan betaalrekeningen 

wijzigen zet zich ook dit jaar voort. Daarbij zijn tegengestelde bewegingen te zien. Zo ging ABN AMRO terug van drie 

productvarianten naar één betaalrekening voor particulieren, terwijl SNS de tegengestelde beweging inzette en per 8 juli 

jongstleden van één naar twee varianten is gegaan, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde Special Item Betalingsverkeer 

van MoneyView.  

MoneyView onderzocht zoals elk jaar het aanbod op de markt voor betaalrekeningen en ziet steeds meer differentiatie 

in kosten. Zo wordt het nieuwe aanbod van ABN AMRO in de basis bijna 10% duurder dan de huidige goedkoopste 

variant bij deze bank en gaat de rekeninghouder bij SNS die het oude SNS Betalen inruilt voor het nieuwe SNS Compleet 

(dat nagenoeg identiek is) ook een hogere vergoeding betalen. Daar staat tegenover dat sommige uitbreidingen op de 

basis bij ABN AMRO juist goedkoper worden en dat de rekeninghouder die bij SNS overstapt naar de nieuwe Basis-

variant juist te maken krijgt met lagere kosten. Een ander voorbeeld is ING, dat rekeninghouders die (grotendeels) afzien 

van het opnemen van contant geld een korting geeft op de vaste kosten van de betaalrekening. De trend is dan ook dat 

er in toenemende mate sprake is van prijsdifferentiatie bij betaalrekeningen, waarbij de klant afhankelijk van de gekozen 

opties een andere prijs betaalt, in plaats van de vaste ‘pakketten’ die tot voor enkele jaren de boventoon voerden. 

NOOT VOOR REDACTIE: Link https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/7.%20Betalingsverkeer/SI-121_BETALEN_07-2020_A.pdf  

MoneyView ProductRating 

Zoals ieder jaar in juli bepaalde MoneyView de ProductRatings voor Particuliere-, Zakelijke- en Jeugd- en Studenten 

rekeningen: 

ProductRating Particuliere Betaalrekeningen 

5-sterren voor ‘Voorwaarden’    5-sterren voor ‘Prijs’ 

SNS - SNS Compleet      Moneyou - Moneyou Go 

ProductRating Zakelijke Betaalrekeningen 

5-sterren voor ‘Voorwaarden’    5-sterren voor ‘Prijs’ (ZZP Betaalrekeningen) 

ABN AMRO - Basis voor Ondernemen   Knab  - Knab Zakelijk 

Rabobank - Zakelijke rekening (ook starters)  

ProductRating Jeugd en Studentenrekeningen 

5-sterren voor ‘Voorwaarden’   

SNS - SNS Studentenrekening  

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 en bancaire producten. Met productkennissystemen als de ProductManager en MoneyView Advisa hebben 

banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele markt aan financiële producten. 
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