
VERANDEREN 

VAN BANK: 
positieve geluiden 

Een enquête van de Consumentenbond onder 473 rekeninghouders die zijn 

overgestapt naar een andere bank, heeft een verrassende uitkomst. Bijna 

70% van de ondervraagden vond dat de overstap gemakkelijk verliep. Van 

hen vond 40% de overstap zelfs zeer gemakkelijk. 

Niet alle overstappers waren tevreden: 30 klanten (6,3% van het totaal) 

ervaarden het veranderen van bank als lastig en 15 (3,2%) zelfs als zeer 

lastig. Een op de zes overstappers (16,7%) vond het niet lastig en niet 

eenvoudig. 

TEKST REINOUT VAN DER HEIJDEN EN INGRID ZUURMOND 

Met een beetje hulp 

De irritatie over banken is heel groot. Aan de jaarlijkse Bankenmonitor van de 

Consumentenbond deden dit jaar ruim 14.000 mensen mee. Minder dan de helft van 

hen (6978) zegt tevreden te zijn over de huidige bank. De rest stapt niet over, omdat ze 

het oude rekeningnummer niet kunnen meenemen of bang zijn voor te veel gedoe en 

foute af- of bijboekingen. 

In de praktijk blijkt veranderen van bank echter niet zoveel problemen op te leveren. De 

banken hebben de Overstapservice ontwikkeld. Zonder deze ondersteuning vindt 

slechts 53,7% het overstappen (zeer) makkelijk, tegen 76,7% bij mensen die de 

Overstapservice wel inschakelden. Een van de grote voordelen van deze service is dat 

alle automatische incasso’s gedurende 13 maanden worden omgezet van de oude naar 

de nieuwe bankrekening. Het bedrijf of de overheidsinstelling die van een automatische 

incasso gebruikmaakt, krijgt bij iedere afboeking te horen dat de klant een nieuw 

rekeningnummer heeft, plus het verzoek om dat (voortaan) te gebruiken. 



De klant kan op de (digitale) afschriften van zijn nieuwe bank zien of de incasserende 

instelling het rekeningnummer inmiddels heeft gewijzigd. Zolang dat niet is gelukt, staat 

op het rekeningoverzicht de volgende tekst: 'overstapservice via NL08INGB000023'. Op 

de plaats van NL08INGB000023 staat het oude rekeningnummer. Is die melding op een 

gegeven moment verdwenen, dan is de overstap succesvol verlopen. 

De banken die bij De Volksbank (ASN Bank, SNS, RegioBank) horen, hebben nog een 

extra element aan hun overstapservice toegevoegd: zij importeren ook het adresboek 

van de oude rekening. 

Zelf doen 

Als onderdeel van de Overstapservice geeft de oude bank aan de vertrekkende klant een 

overzicht van de periodieke overboekingen die hij zelf bij de oude rekening heeft 

ingesteld. Je kunt die dan instellen bij de nieuwe rekening, ingaande vanaf de 

afgesproken overstapdatum. 

Wat evenmin vanzelf gaat, is het informeren van de bedrijven of instellingen die geld 

aan je overmaken. Denk aan de werkgever of een uitkerende instantie, zoals het UWV, 

de SVB of een pensioenfonds. Aan deze instanties moet je zelf het nieuwe 

rekeningnummer doorgeven. Behalve bij de werkgever kan dat vaak online via de Mijn 

Omgeving, na het inloggen met je DigiD. 

Ook een punt van aandacht is de creditcard: de meeste rekeninghouders van grote 

banken hebben een creditcard als onderdeel van hun bankpakket. Na het opzeggen van 

de oude bankrekening wordt die creditcard geblokkeerd. Dat is geen probleem als je de 

kaart alleen gebruikt voor eenmalige betalingen, zoals het boeken van een hotel of 

huurauto voor een vakantie. Maar het gebeurt ook vaak dat er automatische incasso’s 

via de creditcard lopen. Die moet je zelf opnieuw instellen in de inlogomgeving van je 

nieuwe creditcard. Datzelfde geldt voor afboekingen via PayPal. Deze betaalmethode is 

aan het oude bankrekeningnummer gekoppeld zolang je dat niet aanpast. 

 

De Geldgids heeft een stappenplan Hoera, een nieuwe bank opgesteld met praktische 

tips om het proces van overstappen soepel te laten verlopen. 

 

Stappenplan 
Hoera, een nieuwe bank 
 

Stap 1: kiezen 

Kies een nieuwe bankrekening. Wie nog twijfelt over de nieuwe bank, kan 

gebruikmaken van een keuzehulp van de Consumentenbond. 

 

https://consumentenbond.nl/betaalrekening/vergelijker
https://consumentenbond.nl/betaalrekening/vergelijker


Stap 2: installeren 

Houd na het openen van de bankrekening de oude rekening in elk geval nog 

twee tot drie weken aan. Dan is er genoeg tijd om nieuwe bankpassen te 

ontvangen en te activeren en andere voorbereidende stappen te zetten. 

 

Stap 3: informeer de broodheer 

Geef het nieuwe rekeningnummer door aan de werkgever of 

uitkeringsinstantie. Bij het UWV, de SVB, de Belastingdienst, de gemeente en 

het pensioenfonds kan dat door met je DigiD in te loggen in de Mijn Omgeving. 

Soms moet je een digitaal wijzigingsformulier invullen en opsturen. 

 

Stap 4: adresboek kopiëren 

Kopieer de gegevens uit het adresboek van de oude bank naar dat van de 

nieuwe rekening. Wie overstapt van ABN Amro, ING of Rabobank naar SNS, 

ASN Bank of RegioBank kan daarvoor de overstaphulp van de laatste drie 

banken gebruiken. Wie naar een andere bank overstapt, volgt de 

aanwijzingen van ASN Bank. 

 

Stap 5: creditcard apart bekijken 

De Overstapservice (zie 6) werkt niet voor de creditcard bij de oude bank. 

Toch zijn sommige automatische betalingen (Apple, Netflix, Spotify, PayPal) 

gekoppeld aan die creditcard. Stel die bedrijven op de hoogte van het nieuwe 

bankrekeningnummer, anders vervalt het contract zodra ze niet meer van de 

oude rekening kunnen afboeken. 

 

Stap 6: Overstapservice aanvragen en rekening opzeggen 

Vraag bij de nieuwe bank de Overstapservice aan en zeg je oude rekening op 

zodra de service is ingegaan. Wat je daarvan kun verwachten, is na te lezen op 

overstapservice.nl/particulieren/ en 

overstapservice.nl/particulieren/wat-regelt-u-zelf/. In het kort: 

• Bijschrijvingen op de oude betaalrekening (zoals je inkomen) worden 13 

maanden lang automatisch doorgeleid naar je nieuwe betaalrekening. 

• Betalingen via een (incasso)machtiging worden van de nieuwe betaalrekening 

afgeschreven. De incassanten krijgen het nieuwe rekeningnummer door. 

• Op acceptgiro’s mag je het oude rekeningnummer (IBAN) met een pen 

veranderen in het nieuwe rekeningnummer (IBAN). Stuur de acceptgiro naar 

de nieuwe bank. 

https://asnbank.nl/service-en-contact/overstapservice/overstaphulp.html
https://overstapservice.nl/particulieren/
https://overstapservice.nl/particulieren/wat-regelt-u-zelf/


 

Stap 7: periodieke overboekingen instellen 

Wie gebruikmaakt van de Overstapservice, krijgt van zijn oude bank een 

overzicht van de opdrachten voor periodieke overboekingen en eventueel 

selectieve rekeningblokkades die worden beëindigd. Dat overzicht kun je 

gebruiken om periodieke overboekingen en rekeningblokkades voor de 

nieuwe rekening te regelen. 

 

Stap 8: aandacht voor andere producten 

Vaak hebben klanten nog andere producten bij de oude bank, zoals een 

hypotheek, spaarrekening, verzekeringen of een beleggingsrekening. Vergeet 

ook niet de spaarrekening(en) van de kinderen. Soms eist de oude bank het 

aanhouden van een bankrekening om van andere diensten gebruik te kunnen 

maken of korting te krijgen, bijvoorbeeld op de hypotheekrente. Stap over met 

die producten of houd een goedkopere bankrekening aan bij de oude bank 

voor de korting op de hypotheekrente. 

 

Stap 9: check de nieuwe rekening 

Op het rekeningoverzicht van de nieuwe bank is te zien welke bij- en 

afschrijvingen via de Overstapservice zijn doorgeleid. Op het 

rekeningoverzicht staat dan de volgende tekst: ‘Overstapservice via (IBAN 

oude rekening)’. Als dat er nog staat, heeft het bedrijf het rekeningnummer 

nog niet aangepast. Gebruik dan een overstapkaart om het alsnog tot actie aan 

te zetten. De nieuwe bank biedt zo’n kaart aan. 

 

Stap 10: vraag hulp 

Volksbank-onderdelen ASN Bank en SNS hebben een overstapteam waarbij je 

kunt aankloppen voor extra steun. Bij RegioBank is de persoonlijke adviseur 

het aanspreekpunt. Zoek contact om door te spreken of alles goed gaat en 

voor tips. Ga langs bij het kantoor van de oude bank als er iets fout gaat. Blijf 

vriendelijk, ook tegen de oude bank. Medewerkers zijn dan hulpvaardiger. 

Ongeveer een jaar na het aanvragen van de Overstapservice stuurt de oude 

bank een herinnering over de datum waarop de hulp stopt. Gebruik die laatste 

maand voor een ultieme check. 
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Leer van andermans ervaringen 
We hebben twee overstappers gevraagd hun ervaring met ons te delen. Dat helpt 

potentiële verhuizers om moed te verzamelen en eindelijk de grote sprong te wagen. En 

je hoeft het niet alleen te doen. Op de community van de Consumentenbond is een topic 

actief voor bankklanten die aan het overstappen zijn; daar vind je medestanders en 

lotgenoten die elkaar helpen met vragen en tips. 
 

Casus Babs 
Babs is overgestapt van ABN Amro naar ASN Bank. Zij vond het nog niet heel goed 

geregeld. ‘Je moet nog best veel zelf doen of zelf in de gaten houden. Ik heb bijvoorbeeld 

apps die gekoppeld zijn aan mijn bankrekening, zoals de Social Deal app. Ook dat moet 

je allemaal zelf aanpassen. Dit valt dus niet onder de Overstapservice.’ 

 

In het kort komt Babs met de volgende aandachtspunten: 

• Buitenlandse partijen die geld afschrijven, moet je zelf informeren (bij Babs Netflix en Spotify). 

• Periodieke overboekingen die je zelf hebt ingevoerd, moet je zelf omzetten. 

• Partijen waar je geld van krijgt, zoals de Belastingdienst of je werkgever, moet je zelf 

informeren. 

• Behalve dat je je eigen rekening moet omzetten, moet je dat ook doen voor de spaarrekeningen 

van de kinderen. 

• Bedenk goed waar de bankrekening allemaal aan gekoppeld is, zoals aan bepaalde apps of 

PayPal.  

 

Casus Philip 
Philip is overgestapt van ING naar ASN Bank. De overstap duurde tien maanden. Door 

een softwarefout bij ING moest hij twee keer naar het ING-kantoor om zijn 

handtekening te zetten voor het opheffen van zijn oude rekening. 

Philip: ‘Als ik achteraf bedenk wat er verbeterd zou kunnen worden, is dat in de eerste 

plaats de voorlichting. Het is mij pas gaandeweg duidelijk geworden hoe die hele 

overstapregeling in elkaar zit.’ 

https://community.consumentenbond.nl/geld-verzekeringen-6/overstappen-van-betaalrekening-ben-jij-dit-van-plan-18462


Philip realiseerde zich vooraf niet hoeveel machtigingen hij al had afgegeven voor 

automatische afschrijvingen: UWV, ABP, Eneco, de zorgverzekering, andere 

verzekeringen, goededoelenorganisaties, kranten en tijdschriften. Verder betreurt hij 

het dat de hele adreslijst met bankrekeningnummers van personen en instellingen 

waarmee hij financieel contact in de afgelopen jaren heeft gehad, met zijn ING-rekening 

verloren is gegaan. 

Over nummerportabiliteit: ‘Ik heb een paar keer gelezen dat je je oude bankrekening 

zou moeten kunnen meenemen naar de nieuwe bank. Dat lijkt me inderdaad een 

verbetering, maar ik dring er niet op aan, want het is heel goed denkbaar dat dit tot 

allerlei onverwachte, nieuwe problemen leidt.’ 

Al met al is hij toch tevreden met zijn besluit om over te stappen. ‘Wat mij erg goed 

heeft geholpen, is de voortreffelijke ondersteuning die ik telefonisch van ASN Bank heb 

gekregen. Ze zijn gemakkelijk te bereiken en denken met je mee. Op het kantoor van ING 

werd ik ook aardig geholpen, maar ik moet er niet aan denken dat ik een en ander met 

hen door de telefoon had moeten regelen. ING is duidelijk een in zichzelf gekeerde 

bureaucratie zonder veel interesse in klanten. Ik denk daarbij ook aan de eeuwige 

enquêtes die je moet invullen, met de vraag of je goed behandeld bent en wat er beter 

zou kunnen. Het lijkt er steeds meer op dat deze enquêtes alleen maar worden gebruikt 

om het eigen personeel te controleren. Om de stress te voorkomen die dat oplevert, vul 

ik die enquêtes daarom meestal in met de hoogste lof.’ 

 

 

 

 
 
 

https://consumentenbond.preview.foleon.com/geldgids/digitale-geldgids-1-2019/geld-stallen-met-een-goed-gevoel/
https://consumentenbond.preview.foleon.com/geldgids/digitale-geldgids-1-2019/geld-stallen-met-een-goed-gevoel/
https://consumentenbond.preview.foleon.com/geldgids/digitale-geldgids-1-2019/hoe-uw-hypotheek-big-business-werd/
https://consumentenbond.preview.foleon.com/geldgids/digitale-geldgids-1-2019/hoe-uw-hypotheek-big-business-werd/

