Persbericht

Spaarrente Barometer eerste kwartaal 2018
Spaarrentetarieven weer dichter naar nul
Dat de gemiddelde spaarrentetarieven bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) op dit moment al dicht
bij nul procent liggen, is ook terug te zien in het aantal rentewijzigingen dat in het eerste kwartaal van dit jaar
heeft plaatsgevonden. In vergelijking met de afgelopen tien jaar zijn er voor DOS zelden zo weinig
rentewijzigingen geregistreerd als in het afgelopen kwartaal. In totaal gaat het om ‘slechts’ 17 rentewijzigingen.
Dit is niet zo vreemd, gezien het feit dat veel spaarrekeningen al een dusdanig laag rentepercentage hebben,
waardoor er steeds minder speelruimte is om de tarieven verder te laten zakken. Aangezien het in alle gevallen
gaat om een rentedaling, kan worden gesteld dat de dalende trend zich dus voortzet. De gemiddelde rente voor
DOS is aan het einde van het eerste kwartaal uitgekomen op 0,23%. Ten opzichte van het gemiddelde
spaarrentepercentage op 1 januari 2018 is de rente in de eerste 3 maanden van dit jaar met ongeveer 10%
gedaald. Vergeleken met dezelfde peildatum een jaar eerder gaat het om een daling van iets meer dan 35%. In
onderstaande figuur zijn de gemiddelde rentetarieven voor DOS over afgelopen vijf jaar weergegeven.
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Hoewel er maar weinig rentewijzigingen zijn geweest in het eerste kwartaal, hebben Argenta en Moneyou hun
rentetarieven tot twee keer toe verlaagd. Anadolubank heeft de tarieven van al haar drie dagelijks opvraagbare
spaarrekeningen in deze periode in drie stappen met totaal 15 basispunten naar beneden bijgesteld. De hoogste
rente geldt momenteel bij DHB Bank, te weten 0,55% voor de DHB CombiSpaarrekening (99). Bij dit product
geldt echter een beperkende voorwaarde in de vorm van een aankondigingstermijn. Een geldopname dient
namelijk 99 dagen van tevoren te worden aangekondigd om in aanmerking te komen voor een vergoeding van
0,55%. Daarnaast moet zijn gekozen voor de online-variant van dit product. Voor spaarrekeningen zonder
beperkende voorwaarden bedraagt de hoogste rente op dit moment 0,40%. Deze rente wordt door LeasePlan
Bank voor Internetsparen aangeboden.
Bij lange termijndeposito’s (LTD) is een iets ander beeld zichtbaar dan bij DOS. Hier hebben namelijk wel
rentestijgingen plaatsgevonden in het eerste kwartaal. In totaal waren er negen aanbieders die voor
verschillende looptijden in het eerste kwartaal de rentevergoeding hebben verhoogd. De renteverhogingen
liepen uiteen van 0,05% tot en met 0,55%, waarbij de verhogingen gespreid zijn over de diverse looptijden.
Voor deposito’s met looptijden van 1, 5 en 10 jaar zijn de gemiddelde rentevergoedingen aan het einde van
maart 2018 respectievelijk 0,53%, 0,95% en 1,16%. De hoogste rente voor een deposito van 1 jaar (1,15%) en
5 jaar (2,00%) wordt op dit moment aangeboden door het Tsjechische J&T Banka, die in Nederland wordt
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vertegenwoordigd door zowel Savedo als Binck. De hoogste rente voor een deposito met een looptijd van 10
jaar (2,00%) wordt momenteel aangeboden door de Estse Bigbank.
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