Persbericht

Spaarrente Barometer eerste kwartaal 2019
Spaarrenteverhogingen DOS vooralsnog niet aan de orde
In het eerste kwartaal van 2019 zet de trend van een verdere daling van het gemiddelde spaarrentetarief bij
dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) zich voort. De gemiddelde rente is aan het einde van het eerste
kwartaal uitgekomen op 0,17%. Ten opzichte van vorig kwartaal gaat het om een daling van bijna 8%. Ten
opzichte van de eerste drie maanden van 2018, betreft het een daling van om en nabij 25%.
Net als in het laatste kwartaal van 2018 zijn er ook in het eerste kwartaal van dit jaar weer exceptioneel weinig
rentewijzigingen geregistreerd, namelijk 10. Dat is ongeveer een derde minder wijzigingen dan hetzelfde
kwartaal een jaar eerder. Afgelopen 15 jaar zijn er nog nooit zo weinig rentewijzigingen geregistreerd in het
eerste kwartaal. Er is een DOS waarbij de rente in het eerste kwartaal zelfs tot twee keer toe is verlaagd. De
rentewijzigingen die wel hebben plaatsgevonden, waren en dit zal niemand verbazen allemaal verlagingen. In
onderstaande figuur zijn de gemiddelde rentetarieven voor DOS over afgelopen vijf jaar weergegeven.
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Hoewel er inmiddels een aantal spaarproducten van voornamelijk grootbanken zijn, waarbij de rentevergoeding
op dit moment 0,03% bedraagt, heeft nog steeds geen enkele aanbieder het voorbeeld van Triodos gevolgd en
de rente naar nul procent verlaagd. Afgelopen kwartaal is er echter wel een aanbieder geweest die de rente van
haar spaarproduct net boven nul heeft ‘geparkeerd’. Zo vergoedt Credit Europe op haar Internet Spaarrekening
sinds begin van dit jaar een rente van 0,01%. De hoogst verkrijgbare rente bij DOS wordt nog steeds vergoed
op de online variant van de DHB CombiSpaarrekening (99) van DHB Bank, namelijk 0,55%. De
CombiSpaarrekening kent echter een beperkende voorwaarde in de vorm van een aankondigingstermijn. Deze
rentevergoeding geldt alleen als een opname 99 dagen van tevoren wordt aangekondigd. De hoogste rente die
bij spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden wordt geboden, bedraagt inmiddels nog maar 0,25%. Dit
rentepercentage wordt vergoed op de spaarproducten van Anadolubank, Moneyou, LeasePlan Bank, NIBC
Direct en Yapi Kredi Bank.
Dat de rest van 2019 niet spannend gaat worden met betrekking tot spaarrentewijzigingen, lijkt een
‘understatement’. De spaarrente zal in de nabije toekomst namelijk niet gaan stijgen. De Europese Centrale
Bank heeft dit jaar al meerdere malen laten doorschemeren dat ze haar belangrijkste rentetarief voorlopig niet
gaat verhogen. Aangezien de spaarrente grotendeels gebaseerd is op deze rente, liggen renteverhogingen niet
voor de hand.
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