
Persbericht  

Amsterdam, 9 oktober 2019 

Spaarrente Barometer - derde kwartaal 2019 

Meer rentewijzigingen dan in eerste en tweede kwartaal 

Het mag geen verassing zijn dat het gemiddelde rentepercentage van dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) 

in het derde kwartaal van 2019 opnieuw is gedaald. Inmiddels komt de gemiddelde rente voor DOS bij een saldo van 

€ 10.000,- uit op 0,14%. Vergeleken met het tweede kwartaal gaat het om een daling van circa 15%. Ten opzichte 

van een jaar eerder bedraagt de daling meer dan 30%.  

Indien wordt gekeken naar de hoeveelheid producten waarbij de rente is gewijzigd, dan valt op dat er in het derde 

kwartaal van dit jaar bijna meer wijzigingen hebben plaatsgevonden dan in de eerste twee kwartalen bij elkaar opgeteld. 

In totaal is bij 27 producten de rente gewijzigd. Uiteraard gaat het ook nu weer alleen om renteverlagingen. Net als 

vorig kwartaal is er één aanbieder die de rente van haar DOS zelfs twee keer heeft verlaagd. In onderstaande figuur 

zijn de gemiddelde rentetarieven voor DOS sinds 2015 weergegeven. 

 

Bron: MoneyView Research 

Inmiddels heeft een tweede aanbieder het voorbeeld van Triodos gevolgd en het rentepercentage naar 0% verlaagd. 

Het gaat om EVI Sparen van Evi van Lanschot. Bij deze DOS is per 1 oktober de rente verlaagd naar de magische grens 

van 0%. De hoogste rentevergoeding op dit moment bedraagt nog steeds 0,45% en geldt bij de CombiSpaarrekening 

(99) van DHB Bank. Bij deze spaarrekening moet de klant een geldopname 99 dagen van tevoren aankondigen. Voor 

spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden bedraagt de hoogste rente op dit moment 0,20%. Deze rente wordt 

door Lloyds Bank vergoed.  

Hoewel bij een groot deel van de DOS er nog wel wat ruimte is om de rente verder te verlagen, geldt dit niet voor de 

grootbanken. Met spaarrentes van 0,02% (ABN AMRO en ING) en 0,03% (Rabobank) kunnen ze nog slechts enkele 

verlagingen doorvoeren, voordat de ‘magische’ grens van 0% wordt bereikt. Een negatieve rente is nog nooit 

voorgekomen en of dit in de nabije toekomst gaat gebeuren, valt te bezien. De meeste partijen vinden een 

bewaarvergoeding, zoals een negatieve rente ook wel wordt genoemd, niet wenselijk, maar geheel uitsluiten doen ze 

het ook weer niet. Dit blijkt wel uit het feit dat diverse banken onderzoeken doen/hebben gedaan naar het gedrag van 

klanten in geval er een negatieve rente zou worden doorgevoerd. Een hard verbod op negatieve rente, zoals 

bijvoorbeeld in België, lijkt vooralsnog niet aan de orde.  

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 de ProductManager, Selector, 

Advisa en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs.  

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

Matthijs van Herten      E-mail: M.Vanherten@moneyview.nl 
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Gemiddelde rentepercentage DOS bij saldo € 10.000,-


