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Amsterdam, 20 juli 2021 

Steeds vaker kosten voor cash 

De digitalisering van betalingsverkeer blijft toenemen. Met name de grootbanken stimuleren dit door in toenemende 

mate kosten te rekenen voor het opnemen of storten van contant geld. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat dit 

inmiddels bij een kleine dertig procent van de betaalrekeningen het geval is. 

De kostenmodellen variëren van bank tot bank. ING introduceerde een keuzekorting van € 0,40 op het Oranjepakket in ruil 

voor € 0,80 kosten per pinopname. Bij kinder- en jongerenrekeningen blijven respectievelijk zes en vier contante stortingen per 

jaar gratis en wordt daarna € 6 per storting in rekening gebracht. Rabobank rekende al € 2,25 per storting en verhoogt dit per 

1 september naar € 9,50 vanaf de vijfde storting. Geld opnemen blijft gratis voor klanten met het Totaalpakket, maar wie een 

DirectPakket of BasisPakket heeft, betaalt straks € 0,75 per pinopname bij elke andere automaat dan die van Geldmaat en de 

Rabobank zelf. ABN AMRO rekent voor opnamen boven een jaarlimiet van € 12.000 € 5 plus 0,5% van het opgenomen 

bedrag.  

Meer over de achtergronden van het beperken van contant geldgebruik is te lezen in het Special Item Betalingsverkeer, dat 

gratis is te downloaden via specialitem.nl. 

Noot voor redactie: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2021/7.%20Betalingsverkeer/SI-133_BETALEN_07-2021_A.pdf 

MoneyView ProductRatings Betaaalrekeningen 

MoneyView heeft de jaarlijkse MoneyView ProductRating Betaalrekeningen vastgesteld. 

Vijf sterren voor voorwaarden van Jeugd- en Studentenrekeningen 

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.  

Vijf sterren voor voorwaarden van Particuliere betaalrekeningen 

SNS  SNS Compleet 

 

Vijf sterren voor prijsstelling van Particuliere betaalrekeningen 

Rabobank  Rabo BasisPakket  

 

Vijf sterren voor voorwaarden van Zakelijke betaalrekeningen 

ABN AMRO  Basis voor Ondernemen 

ING  Ondernemerspakket 

 

Vijf sterren voor prijsstelling van Zakelijke betaalrekeningen (ZZP) 
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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