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Vergelijking banktarieven basisdienstverlening (2022) 

 

Argenta  

Overschrijvingen en geldopnames aan het loket kosten bij de gratis Green-formule 1,5 euro per 

verrichting en zijn gratis bij de Silver- (maandelijks 3,35 euro) en de Gold-formule (maandelijks 5,35 

euro).  

Het opsturen van je uittreksels kost de prijs van een postzegel per verzonden enveloppe voor 

uittreksels van na 1 december 2015, per begonnen kalenderjaar voor 1 december 2015 is dit 100 

euro. 

AXA 

Bij de gratis st@rt2bank-rekening kan je kosteloos geld afhalen aan een selfservice automaat van 

AXA, maar niet aan een AXA-loket. Je kan ook geen papieren overschrijvingen doen en het is niet 

mogelijk om je uittreksels via de post opgestuurd te krijgen. 

Bij comfort2bank (maandelijks 4,5 euro) zijn de geldopnames aan een AXA-loket of papieren 

overschrijvingen inbegrepen in de formule.  

Voor het maandelijks toesturen van de uittreksels via de post wordt er voor klanten met een 

comfort2bank-rekening 5 euro + de verzendkosten aangerekend. Wie dat wekelijks of dagelijks wil, 

betaalt respectievelijk 30 of 50 euro + verzendkosten. Je kan de uittreksels ook jaarlijks bij je 

bankagent opvragen. Wil je dat maandelijks, dan betaal je 75 euro. 

Belfius 

Bij de Classic-rekening (2,25 euro/maand) betaal je 2 euro per papieren overschrijving in euro of 

manuele overschrijvingen in euro aan het loket. Met de Beats New-rekening (3,5 euro per maand), 

mag je per maand 1 papieren overschrijving in euro doen. Voor iedere bijkomende papieren of 

manuele overschrijving moet je 2 euro betalen, behalve voor wie ouder dan 70 jaar is, want dan is 

het inbegrepen.  

Voor beide rekeningen geldt dat je voor een geldopname in euro aan het loket tot een bedrag van 

650 euro 0,5 euro betaalt. Neem je meer dan 650 euro op aan het loket, dan is het gratis. Het 

verzenden van rekeninguittreksels kost 2 euro per enveloppe, behalve voor de titularissen van de 

Beats New-rekeningen die 70 jaar of ouder zijn en hier maandelijks gebruik van willen maken. De 

rekeninguittreksels zijn ook beschikbaar in het kantoor, voor 2,5 euro per maand. 

Beobank (vanaf 1 maart 2022) 

Bij de Plus-rekening (maandelijks 4 euro) zijn verrichtingen in euro aan het loket inbegrepen. Bij de 

Go-rekening (maandelijks 0,5 euro) betaal je 1,5 euro per papieren overschrijving of geldopname aan 

het loket.  



 

 
2/3 

Bij de Plus-rekening is een maandelijkse verzending van de rekeninguittreksels in papieren formaat 

inbegrepen. Bij de GO-rekening zijn de rekeninguittreksels enkel in elektronisch formaat beschikbaar. 

Voor de verzending van extra papieren rekeninguittreksels betaal je 1,5 euro per verzending.  

BNP Paribas Fortis  

Bij een Premium Pack (7,5 euro per maand) zijn er per rekening 12 verrichtingen aan het loket 

(geldopname, een papieren Europese overschrijving) inbegrepen in de formule. Bijkomende papieren 

overschrijvingen en geldopvragingen in een Fortis-kantoor kosten 2 euro per verrichting. Dit geldt 

ook voor de Comfort Pack-formule (3,5 euro/maand), waar er geen enkele verrichting aan het loket 

inbegrepen is.  

Rekeninguittreksels kunnen worden toegestuurd per post en kosten 1 euro + portkosten per 

enveloppe. Het verzenden per post van rekeninguittreksels in brailleschrift is gratis. 

BPost  

Bij een b.comfort-rekening (maandelijks 4,5 euro) kan je onbeperkt verrichtingen aan het loket doen. 

Bij een b.compact-rekening (maandelijks 1,5 euro) moet je 2 euro betalen voor elke verrichting aan 

het loket.  Bij een postchequerekening (28 euro/jaar, tenzij je 60 bent en een pensioendomiciliëring 

hebt van minimum 500 euro gemiddeld per maand, dan kost deze formule 14 euro) zijn er 24 

manuele verrichtingen inbegrepen, daarna betaal je 1,5 euro per verrichting.  

Bij een b.comfort-rekening betaal je 1,80 euro per verzending van je uittreksels en kan je voor een 

dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse frequentie kiezen. Bij een b.compact-rekening wordt dit niet 

gedaan. Voor +70-jarigen met een postchequerekening of een spaarrekening is de verzending 

maandelijks gratis. 

Crelan 

Bij een Crelan Economy Plus Pack (4,5 euro/maand) kan je aan het loket geld opnemen en 60 

overschrijvingen in euro doen naar een niet-Crelan-rekening, uitgevoerd in kantoor indien geen 

enkele titularis een abonnement heeft op online of mobiel bankieren. Vanaf de 61ste overschrijving 

kost dit 1 euro per overschrijving. Daarmee vervult de rekening aan de voorwaarden van de 

universele bankdienst.  

Bij een Crelan Performance Pack (6 euro/maand) en een Crelan Performance Pack for One (5 

euro/maand) kan je 12 overschrijvingen doen naar niet-Crelan-rekeningen in het kantoor. Bij een 

Crelan Excellence Pack (8 euro/maand) is dat aantal ook onbeperkt. 

Bijkomende overschrijvingen aan het loket naar niet-Crelan-rekeningen kosten 1,5 euro per 

overschrijving, tenzij de titularis 65 jaar of ouder is.  

Rekeninguittreksels kunnen gratis gedrukt worden aan een Crelan-automaat. Driemaandelijkse 

verzendingen kosten 0,5 euro en maandelijkse verzendingen 1 euro (of zijn gratis voor klanten 

zonder abonnement op myCrelan). 

Europabank 

Bij een Comfortpakket (3,5 euro/maand) heb je 60 inbegrepen loketverrichtingen per jaar, bij een 

pro-pakket (7 euro/maand) een onbeperkt aantal en bij een eco-pakket (0 euro/maand) geen 
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inbegrepen verrichtingen. Bijkomende loketverrichtingen kosten telkens 1,5 euro. Afhaling aan een 

geldautomaat is bij alle pakketten inbegrepen.  

Bij het eco-pakket zijn er geen papieren uittreksels mogelijk, bij het comfort-en het pro-pakket betaal 

je de portkosten voor de verzending. 

ING  

Met een Groene ING-rekening (4,5 euro/maand) kan je 60 manuele debetverrichtingen per jaar doen 

en geld opnemen aan een geldautomaat. Vanaf de 61e verrichting betaal je 1 euro voor extra 

geldopnames in euro aan een loket met Self Bank. In kantoren zonder Self Bank blijft dit inbegrepen. 

Ook overschrijvingen op papier kosten 1 euro per verrichting. Voor de verzending van je 

rekeninguittreksels betaal je 5 euro/jaar + portkosten. 

KBC  

Bij de gratis KBC-basisrekening moet je 0,5 euro betalen bij het afhalen van geld bij andere banken en 

2 euro per verrichting aan het loket.  Bij de KBC-plusrekening (3,25 euro/maand) zijn het afhalen van 

geld aan het loket en bij andere bankautomaten inbegrepen. Je papieren rekeninguittreksels kan je 

sinds 1 april 2021 niet meer op de automaat in je KBC-kantoor afdrukken. Per rekening kost het per 

maand 2,5 euro om ze te laten opsturen. Bij 80-plussers, handelsonbekwame personen, blinden en 

slechtzienden zullen de kosten voor verzending van rekeninguittreksels door de bank zelf gedragen 

worden.  

VDK 

Bij de GiroPlus Rekening betaal je maandelijks 3 euro beheerskosten. Hiervoor krijg je dertig gratis 

loketverrichtingen (geldafhalingen aan het loket en Europese overschrijvingen naar een Belgisch 

rekeningnummer) per kwartaal. Daarna kost iedere loketverrichting 0,35 euro. Hiermee voldoet de 

rekening aan de voorwaarden in het Charter van een universele bankdienst. 

De rekeninguittreksels zijn drie maanden lang gratis af te printen via Print’oMatic en worden daarna 

automatisch opgestuurd met aanrekening van de verzendkosten. Je kan ook opteren voor het 

maandelijks ontvangen van je uittreksels per post, met aanrekening van de verzendkosten volgens de 

geldende bpost-tarieven. 

 


