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Focus: Evolutie van de kostprijs van een zichtrekening
De berekening van de kostprijs van een zichtrekening voor particulieren (in euro) is gebaseerd op alle zichtrekeningen 1
en/of pakketrekeningen 2 die worden aangeboden door een selectie van acht banken die eind 2015 tezamen meer dan
86 % van het totaal aantal geopende zichtrekeningen in België in de boeken had.
Vier mogelijke profielen van een gebruiker van een zichtrekening worden gehanteerd: een elektronisch profiel met
kredietkaart 3, een elektronisch profiel zonder kredietkaart, een traditioneel profiel met kredietkaart en een traditioneel profiel zonder kredietkaart. De weerhouden zichtrekeningen worden door de banken toegewezen aan één of
meerdere gebruikersprofielen. Ieder profiel wordt gekenmerkt door een aantal verrichtingen die worden uitgevoerd.
Enkel de transacties die kostprijsbepalend zijn (relevante transacties), worden in rekening gebracht: geldafhalingen
met een debetkaart aan de geldautomaat van andere banken (dan de eigen bank), geldafhalingen aan het loket en papieren overschrijvingen. Op basis van de tarieflijsten van de banken in het begin van ieder jaar, het aantal verrichtingen
onder de relevante transacties van iedere rekening van elk van de acht banken en het gewicht van elke zichtrekening
binnen elk profiel, wordt de kostprijs van een zichtrekening voor de verschillende gebruikersprofielen berekend 4. Door
de evolutie van de kostprijs van elk gebruikersprofiel te wegen aan de hand van het gewicht van de profielen per
1.1.2017 en te sommeren voor de vier profielen, kan de evolutie van de kostprijs van een zichtrekening berekend worden tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018.
De twee electronische profielen van gebruiker namen per 1.1.2017 verder aan belang toe in vergelijking met de twee
traditionele profielen: het belang van het elektronisch profiel met en zonder kredietkaart steeg met respectievelijk
1,1 en 1,4 procentpunt tot respectievelijk 24,9 en 41,5 % terwijl het belang van het traditioneel profiel met en zonder
kredietkaart daalde met respectievelijk 0,1 en 2,4 procentpunt tot respectievelijk 6,1 en 27,5 %.
In vergelijking met 1 januari 2017, toen de globaal gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening gedaald was
met 1,3 % op jaarbasis, steeg de globaal gewogen gemiddelde prijs per 1 januari 2018 met 3,9 %5. Deze toename is
voornamelijk het gevolg van een belangrijke tariefstijging die twee banken begin 2018 hebben doorgevoerd op het
niveau van de beheerskosten (periodieke bijdrage voor een zichtrekening). Voor ieder profiel van gebruiker nam de
kostprijs toe, doch meer uitgesproken voor de profielen met kredietkaart.
Voor de profielen zonder kredietkaart bleef de stijging beperkt tot respectievelijk 2,6 % (elektronisch profiel zonder
kredietkaart) en 3,8 % (traditioneel profiel zonder kredietkaart). Omwille van het relatief grote belang van deze profielen (respectievelijk 41,5 en 27,5 % per 1.1.2017), werden de sterkere prijsstijgingen van het electronisch profiel met
kredietkaart (5,5 %) en het traditioneel profiel met kredietkaart (6,2 %) enigszins getemperd.
Elektronische zichtrekeningen zonder kredietkaart waren per 1 januari 2018 goedkoper dan traditionele zichtrekeningen zonder kredietkaart. Voor zichtrekeningen zonder kredietkaart betaalde het elektronisch profiel van gebruiker
21,95 euro tegenover 30,59 euro voor het traditioneel profiel van gebruiker. Voor zichtrekeningen zonder kredietkaart
diende beduidend minder betaald te worden dan voor zichtrekeningen met een kredietkaart (respectievelijk
Zichtrekeningen in het kader van basisbankdiensten alsook jongerenrekeningen, beleggersrekeningen, investeringsrekeningen en
aanverwante rekeningen worden niet weerhouden in de berekening van de evolutie van de kostprijs van een zichtrekening.
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Een pakketrekening is een zichtrekening waarvoor de cliënt één vaste (forfaitaire) bijdrage betaalt voor een vooraf bepaald pakket
van financiële producten en diensten. Een pakket kan één of meerdere zichtrekeningen omvatten.
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Deze omvatten eveneens de kaarten met uitgestelde debetfunctie.
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Voor een meer uitgebreide omschrijving van de gebruikte methodologie wordt verwezen naar bijlage 4 van dit kwartaalverslag.

5 Op basis van constant gehouden gewichten van de verschillende profielen per 1.1.2016, zou de globaal gewogen gemiddelde
kostprijs van een zichtrekening tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 eveneens met 3,9 % zijn toegenomen. Op basis van constant
gehouden gewichten van de verschillende profielen per 1.1.2016, zou de globaal gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2018 (periode van twee jaar) met 2,5 % zijn toegenomen.
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21,95 euro en 30,59 euro voor het elektronisch en tradtioneel profiel zonder kredietkaart tegenover 48,27 euro en
48,64 euro voor het elektronisch en tradtioneel profiel met kredietkaart). Voor zichtrekeningen met kredietkaart is de
prijs die het elektronisch profiel van gebruiker betaalde nagenoeg gelijk aan de prijs die het traditioneel profiel van gebruiker betaalde (48,27 euro tegenover 48,64 euro).
Tabel 1. Evolutie van de kostprijs van een zichtrekening, per profiel van gebruiker en globaal
In euro, in % of in index.

Elektronisch profiel met kredietkaart
Elektronisch profiel zonder kredietkaart
Traditioneel profiel met kredietkaart
Traditioneel profiel zonder kredietkaart
Globale evolutie in index
Globale evolutie in %

01.01 2016
(in euro)

01.01 2017
(in euro)

45,50
22,71
45,14
28,72

45,75
21,40
45,80
29,46

Evolutie ’16-’17 (in
%) op basis van
weging 1/1/2016
+0,55
-5,77
+1,46
+2,58

01.01 2018
(in euro)
48,27
21,95
48,64
30,59

Evolutie ’17-’18 (in
%) op basis van
weging 1/1/2017
+5,51
+2,57
+6,20
+3,84

-1,32 %

+3,87 %

Bron: Febelfin, diverse banken, eigen berekeningen

Tabel 2. Weging van de verschillende gebruikersprofielen
In %.
Profiel
Elektronisch profiel met kredietkaart
Elektronisch profiel zonder kredietkaart
Traditioneel profiel met kredietkaart
Traditioneel profiel zonder kredietkaart

Weging profiel per 01.01.2016
23,8
40,1
6,2
29,9

Bron: Febelfin, diverse banken, eigen berekeningen
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Weging profiel per 01.01.2017
24,9
41,5
6,1
27,5

