Persbericht

Spaarrente Barometer – vierde kwartaal 2020
Spaarrente in 2020 nog verder gedaald
Hoewel het gemiddelde rentepercentage voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) al lange tijd erg laag
staat, is dit gemiddelde in afgelopen jaar nog verder gedaald tot ‘slechts’ 0,07%. Vergeleken met het begin van
2020 betreft het een daling van bijna 30%. Ook bij het aantal wijzigingen is een duidelijke daling geconstateerd.
Het overgrote deel van de wijzigingen betroffen renteverlagingen. Het aantal renteverhogingen is op één hand te
tellen. Het betrof in alle gevallen spaarproducten van buitenlandse aanbieders. Bij depositoproducten zijn het
afgelopen jaar wel diverse renteverhogingen geconstateerd. Het betrof vooral verhogingen bij de kortere looptijden
en bij producten die via spaarplatformen worden aangeboden.
Op dit moment wordt de hoogste spaarrente geboden bij Flexibel Sparen van Bigbank en de Internetspaarrekening
van Lloyds Bank, te weten 0,30%. Opvallend is dat voor beide producten geen beperkende voorwaarden gelden.
De afgelopen jaren gold nagenoeg altijd dat producten met beperkende voorwaarden de hoogste rentetarieven
kenden. Aan het einde van 2020 waren er nog slechts 10 DOS met een rente hoger dan 0,10%. In navolging van
Triodos, die al sinds april 2017 geen rente meer vergoedt over zijn spaarrekening, zijn er inmiddels er zes andere
DOS waarbij dit ook het geval is. Ook het aantal producten dat een negatieve rente kent boven een bepaald saldo,
is toegenomen. Momenteel zijn er dat er 11. Het saldo waarover deze negatieve rente gerekend wordt, loopt uiteen
van € 100.000,- tot € 1.000.000,-. Nu het taboe op een negatieve spaarrente doorbroken is, verwacht MoneyView
dat er dit jaar meer aanbieders zullen volgen. In onderstaande figuur is het verloop van de gemiddelde rente voor
DOS weergegeven over de afgelopen vijf jaar (2016 - 2020).
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Ook de hoeveelheid rentewijzigingen is in 2020 afgenomen ten opzichte van 2019. Dat geldt met name voor de tweede
helft van het jaar. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2019 is het aantal wijzigingen met iets meer dan 70%
afgenomen tot 13. Sinds MoneyView begonnen is met het vastleggen van deze gegevens, zijn er nog nooit zo weinig
rentewijzigingen geweest. De oorzaak lijkt vooral te liggen in de aanhoudend lage stand van de rentetarieven. Veel verder
dalen kan niet en er is geen aanleiding tot verhogen. In onderstaande figuur is het aantal rentewijzigingen per jaar over
de afgelopen tien jaar weergegeven
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Ten aanzien van de gemiddelde rentetarieven van lange termijndeposito’s (LTD’s) is een ander beeld zichtbaar dan bij
DOS. Hoewel de gemiddelde rente bij de langere looptijden afgelopen jaar ook is gedaald, is bij het 1- en 2-jaars tarief
wel een lichte stijging van de gemiddelde rente zichtbaar van respectievelijk 20% en 4%. Het overgrote deel van de
stijgingen vond plaats bij buitenlandse LTD’s die worden aangeboden via online spaarplatformen. Voor de looptijden 3
tot en met 10 jaar loopt de daling van het gemiddelde tarief uiteen van 11% tot net iets boven 30%. De hoogste rentes
worden net als afgelopen jaren vooral aangeboden door banken van buitenlandse komaf. Het grootste deel van deze
LTD’s wordt via een spaarplatform aangeboden. De hoogst verkrijgbare spaarrente bij een looptijd van 1 jaar (0,90%)
wordt aangeboden door de Italiaanse Banca Progetto. Het hoogste rentetarief bij een looptijd van 5 jaar is 1,40% en dit
spaardeposito wordt aangeboden door het Tsjechische J&T Banka. Beide LTD’s worden op de Nederlandse markt
aangeboden via het online spaarplatform Raisin. Het hoogste rentetarief bij een looptijd van 10 jaar (1,50%) wordt, net
als in 2019, vergoed door de Estse Bigbank.

Over MoneyView
MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView
volgt op dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen,
hypotheken, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met
productkennissystemen als de MoneyView ProductManager, Advisa Online en AeQuote hebben banken,
verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele markt aan financiële
producten.
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