Persbericht

Gelijk aantal mensen staat méér rood
Stijging lijkt af te vlakken in 2013
Onderzoek van MoneyView laat zien dat de gemiddelde roodstand al jaren aan het stijgen is. Niet méér
mensen staan in het rood, maar degenen die rood staan doen dat voor steeds grotere
grotere bedragen. Het
gemiddelde bedrag overstijgt daarbij ruim het gemiddelde maandinkomen. Peiling op april 2013 laat zien
dat de stijging voor het eerst sinds jaren afneemt.
In 10 jaar tijd is de gemiddelde roodstand ruim anderhalf keer zo groot geworden, van EUR 2.200,- in 2004
tot EUR 3.800,- in april 2013. In antwoord op Kamervragen hierover heeft minister Dijsselbloem laten
weten dat het de taak van banken is hun klanten te wijzen op de hogere kosten van rood staan ten
opzichte van andere kredietvormen en daar een passend aanbod voor te doen.
In hetzelfde onderzoek heeft MoneyView de belangrijkste betaalrekeningen die in Nederland verkrijgbaar
zijn met elkaar vergeleken en de MoneyView Productrating bepaald. ASN Bank scoort 5 sterren als het
gaat om prijs, net als in 2011 en 2012. ASN heeft in 2013 als één van de weinigen de tarieven voor de
consument niet verhoogd. evenals moeder SNS Bank, zusje RegioBank en Triodos. De meest flexibele
betaalrekening is het Privé Pakket van ABN AMRO, die als enige 5 sterren heeft behaald.
Verder in MoneyView’s Special Item aandacht voor de DDoS aanvallen op de banken, experimenten met
contactloos betalen en de beschikbaarheid van apps voor de verschillende mobiele besturingssystemen.
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MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op
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