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Sparen levert steeds minder op  

Gemiddelde spaarrente gedaald tot 0,7%  

De Nederlandse spaarder houdt weinig over. Het gemiddelde rentetarief op een gewone spaarrekening 

is in augustus 2015 onder de 1% gezakt en staat inmiddels op een schamele 0,7%. Nog maar 6 van de 

63 spaarrekeningen vergoedt een rente die hoger is dan 1%. Een jaar geleden waren dat nog 54 van de 

64 rekeningen. Dit blijkt uit onderzoek door MoneyView. 

Termijndeposito’s vormen nauwelijks een alternatief. Sinds 2014 bewegen de tarieven van 

termijndeposito’s en direct opvraagbare spaarrekeningen steeds dichter naar elkaar toe. Eén en twee 

jaars deposito’s zitten gemiddeld al onder de 1%, vijf jaars deposito’s zitten nog maar nauwelijks 

daarboven met een gemiddelde vergoeding van 1,12%. De oorzaak lijkt de herfinancieringsrente van de 

ECB te zijn. Die staat op 0%, waardoor banken daar gratis geld kunnen aantrekken. Hierdoor is de 

noodzaak om spaargeld van particulieren binnen te halen nagenoeg afwezig. 

ProductRatings: Knab en RegioBank scoren voor 4e jaar op rij 5 sterren op ProductRating ‘Prijs’ 

MoneyView heeft, zoals elk jaar, de direct opvraagbare spaarrekeningen (DOS) en lange termijn 

deposito’s (LTD) beoordeeld op prijs en voorwaarden. De vijf sterren voor de prijs van DOS zijn voor Knab 

(Knab Kwartaal Sparen), RegioBank (Eigen Huis Sparen) en Zwitserleven (MaandSparen). De vijf sterren 

voor voorwaarden voor DOS gaan naar ASN Bank (ASN Ideaalsparen), Rabobank (Rabo SpaarRekening) 

en RegioBank (Spaar-op-Maat Vrij). 

Bij de LTD gaan de vijf sterren voor prijs naar Anadolubank (Alfa Depositorekening), Bigbank (Deposito) 

en LeasePlan Bank (Termijndeposito). De vijf sterren voor voorwaarden zijn toebedeeld aan ASN Bank 

(ASN Depositosparen), Rabobank (Rabo Doelsparen) en SNS (SNS Keuzedeposito). 

 

Meer over de ontwikkelingen in de spaarmarkt kunt u lezen in het gratis te downloaden MoneyView 

Special Item Spaarrekeningen en Deposito’s, te vinden op www.specialitem.nl. 

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 producten als de 

ProductManager, Advisa Online, AeQuote en Selector biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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