
Persbericht  

Amsterdam, 21 mei 2019 

Meer rente? Starre voorwaarden! 

Vooral buitenlandse deposito´s zijn minder flexibel 

De toename van het aanbod aan spaardeposito´s van buitenlandse banken, die vaak een hoger rentepercentage 

bieden dan Nederlandse partijen, heeft een keerzijde. Van de twaalf buitenlandse spaardeposito’s die 

momenteel in Nederland verkrijgbaar zijn via spaarplatforms, is het in tien gevallen bij geen enkele impactvolle 

gebeurtenis mogelijk om het deposito vroegtijdig kosteloos te beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging krijgt de 

consument alleen de inleg terug en verliest hij/zij de opgebouwde rente.  

De AFM publiceerde begin 2015 een beoordelingskader naar aanleiding van signalen uit de markt over 

´onwenselijke voorwaarden´ bij deposito´s. Hierin noemde de toezichthouder het wenselijk dat bij onverwachte 

impactvolle gebeurtenissen zoals werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden, de consument zonder 

onnodig hoge drempels over zijn geld moest kunnen beschikken. Om te zien hoe de markt hierop heeft 

gereageerd analyseerde MoneyView de verschillen tussen 2015 en 2019, waarin met name de buitenlande 

partijen in negatieve zin opvielen. De verdere resultaten zijn na te lezen in het gratis te downloaden Special Item 

Spaarrekeningen en Deposito´s, te vinden op specialitem.nl. 

MoneyView heeft ook de stand van zaken opgemaakt in haar jaarlijkse benchmark, de MoneyView 

ProductRating.  

ProductRating Dagelijks opvraagbare spaarrekeningen  

 Vijf sterren ProductRating Prijs:    Vijf sterren ProductRating Voorwaarden:  

Knab (Knab Kwartaal Sparen),    SNS (SNS Internet Sparen) 

LeasePlan Bank (Flexibel Sparen)   Rabobank (Rabo InternetSparen 

RegioBank (Eigen Huis Sparen).    Rabobank Rabo SpaarRekening 

ProductRating Lange Termijn Deposito´s  

 Vijf sterren ProductRating Prijs:    Vijf sterren ProductRating Voorwaarden:  

Anadolubank (Alfa Depositorekening),   ABN AMRO (Spaar Deposito) 

Bigbank (Deposito) en     ASN Bank (ASN Depositosparen) 

Yapi Kredi Bank (Euro-Plus Deposito).   SNS (SNS Keuzedeposito 

 

Meer over de MoneyView ProductRating en het onderzoek dat MoneyView deed naar de voorwaarden van 

deposito´s kunt u vinden op specialitem.nl. 

(NOOT VOOR REDACTIE: deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2019/5.%20Sparen/SI-106_SPAREN_05-2019_A.pdf  

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

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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