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Financieel journalist Irene van den Berg
gaat in op nijpende geldkwesties

Reageren? irene.van.den.berg@persgroep.nl

IRENEWEETRAAD

INGESPREK
De serie ‘De bank beu’ maakt
wat los. Veel lezers mailden
over hun wantrouwen in de
bank. Een greep uit de
reacties:

Spiegel voorhouden
Volgens Marcel Nijenhuis moeten we
ook de hand in eigen boezem steken.
,,Ik herken het ‘beu zijn van de bank’
ten dele omdat die sector niet op een
hoger niveau geleerd heeft van de cri-
sis. Het lijkt back-to-business. Maar
dat geldt ook voor consumenten. Wij

DEBANK
beu

Veel Nederlanders vertrouwen de bank niet
meer. Toch denken we niet zonder te

kunnen. Maar is dat zo? De komende weken
onderzoekt Irene van den Berg

dat voor Geld & Goed. Aflevering 3:
leven zonder bankrekening

ILLUSTRATIE VIJSELAAR EN SIXMA

Iedere Nederlander heeft recht
op een bankrekening. Klop je
zonder betaalrekening aan bij
de bank, dan moet die je ver-
der helpen. Ook als je schul-

den hebt of dakloos bent. Dat
spraken de banken in 2001 af met
hulpverleningsinstanties als Leger
des Heils. Iedere volwassene moet
een eigen bankrekening en pinpas
hebben om mee te kunnen doen in
de maatschappij, zo stelt de Neder-
landse Vereniging van Banken
(NVB). Is een bankrekening inder-
daad een voorwaarde om deel te
nemen aan onze samenleving? En
is het recht op een betaalrekening
daardoor een plicht geworden?

WAT DOET DE BANK?
Banken rekenen enkele tientjes per
jaar voor een betaalrekening. Shop-
pen loont, want de verschillen zijn
groot. Zo lukt het ASN om voor 15
euro een betaalrekening aan te bie-
den, terwijl je voor een betaalreke-
ning bij Triodos bijna het dubbele
betaalt.
De prijs van een betaalrekening
hangt vooral af van de extra’s die je
krijgt. Zo kun je bij Rabobank een
eenvoudige betaalrekening openen

ALLESCONTANT!

WAT IS HET ALTERNATIEF?
1) BELASTING BETALEN
Je hebt geen bankrekening nodig om
belasting te betalen. ,,Je kunt een
contante betaling doen bij een grens-
wisselkantoor’’, zegt Herman Opmeer
van de Belastingdienst. Het wissel-
kantoor brengt daarvoor wel kosten
in rekening. Bij wisselkantoren van
GWK Travelex betaal je bijvoorbeeld
6,95 euro voor een contante betaling.
Een andere optie is het contant beta-
len van de belastingdeurwaarder,
maar dan moet je al een flinke belas-
tingschuld hebben opgebouwd. De
contante betaling aan de kas van het
belastingkantoor werd begin jaren
negentig afgeschaft. Zo kon de Belas-
tingdienst bezuinigen op personeel
en geldopslagcapaciteit bij de kanto-
ren.

Wat kost een betaalrekening?

voor 21,60 per jaar, maar je kunt ook
kiezen voor het RiantPakket, inclu-
sief wereldwijde service en credit-
card, voor bijna 70 euro per jaar.
Bij de meeste banken krijg je geen
rente over je saldo, terwijl je wel
flink moet lappen als je rood staat.
Uit een enquête van de Consumen-
tenbond blijkt dit veel Nederlanders
een doorn in het oog.
Ook hier steekt ASN gunstig af. De
bank rekent met 9 procent één van
de laagste rentes bij roodstand, ter-
wijl je wel een - zeer bescheiden -
rente ontvangt over je geld. Sta je
vaak rood, dan kun je beter geen re-
kening afsluiten bij ABN Amro. Daar
betaal je maar liefst 14 procent rente.
Het geld op je bankrekening is van
jou, maar de bank heeft de mogelijk-
heid je de toegang tot je rekening te
ontzeggen, zo bleek in 2013 in
Cyprus.
Gaat een bank failliet, dan garan-
deert De Nederlandsche Bank (DNB)
een bedrag per rekeninghouder van
maximaal 100.000 euro. Bedragen
daarboven bent je kwijt.
Wie zijn geld niet bij de bank wil
stallen, zal alles in contanten moeten
doen. Maar kan dat nog wel, anno
2015?

Een
bankreke-
ning ope-
nen is een
recht, maar
is het ook
een plicht?

Goedkoopste
Betaalrekening

Betaalrekening
met creditcard Rente

Rente bij
rood staan

ABN Amro
ASN
ING
Rabobank
Regiobank
SNS Bank
Triodos

€22,20*
€15,-
€16,40
€21,60
€23,40
€30,-
€27,-

€39,-
€35,-
€33,80
€38,40
Niet mogelijk
€45,75
Niet mogelijk

0%
0,5%
0%
0%
0%
1,05%
0%

14%
9%
13,9%
12,9%
9%
11%
12%

*alleen mogelijk als je al betaalrekening met creditcard hebt


