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Spaarrente Barometer – eerste kwartaal 2021 

Steeds meer spaarproducten met negatieve rente  

Het gemiddelde rentepercentage voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) blijft ook in 2021 verder dalen. 

Er zijn zelfs al verschillende spaarproducten van de markt verdwenen vanwege de huidige lage rentestand. Hoewel 

er momenteel, net als exact een jaar geleden, nog steeds ‘maar’ zes producten zijn waarbij geen rente wordt 

vergoed bij een saldo van € 10.000,-, lijkt de negatieve rente in opkomst.  

Het eerste kwartaal van dit jaar wordt dan ook gekenmerkt door een forse toename van spaarrekeningen waarbij 

vanaf een bepaald saldo negatieve rentes worden gerekend. Ondanks deze toename geldt vooralsnog dat het 

merendeel van de spaarproducten nog steeds een positieve rentevergoeding kent over het gehele saldo. De komst 

van negatieve rentes is echter in een stroomversnelling gekomen sinds begin van dit jaar. Terwijl er in het laatste 

kwartaal van 2020 maar twee producten waren met negatieve rentes, wordt inmiddels bij meer dan een derde (15) 

van de aangeboden DOS negatieve rentes in rekening gebracht. Het gaat vooralsnog vooral om spaarrekeningen 

aangeboden door grootbanken. Inmiddels zijn er tien aanbieders die negatieve spaarrentes doorberekenen aan 

klanten. Deze negatieve rente geldt overigens pas boven een bepaald spaarsaldo. Deze grens loopt bij de 

verschillende producten uiteen van € 100.000,- tot € 1.000.000,-. Zo lang de rentes van de Europese Centrale Bank 

laag blijven, is een einde van de negatieve spaarrentes voorlopig niet zicht. Sterker nog, het is aannemelijker dat 

dit jaar meer partijen zullen volgen met het in rekening brengen van negatieve rentes. Daarnaast zullen aanbieders 

de grenzen waarboven een negatieve rente geldt, hoogstwaarschijnlijk steeds wat verder gaan verlagen. Of deze 

grenzen ook onder € 100.000,- zullen gaan uitkomen, is de grote vraag. Voorlopig is er echter nog genoeg 

speelruimte om de grens beetje bij beetje verder te verlagen. 

Wat betreft het aantal spaarrentewijzigingen is weer een lichte stijging waarneembaar. In het laatste kwartaal van 

2020 was dit aantal afgenomen tot ’slechts’ 13. In de eerste 3 maanden van dit jaar is de teller is gestopt bij 28 

rentewijzigingen. Het zal niet verbazen dat dit hoofdzakelijk renteverlagingen zijn geweest. Dit beeld zien we 

immers al jaren op de Nederlandse spaarmarkt. De gemiddelde rentevergoeding bij een saldo van € 10.000,- staat 

1 april op 0,07%. Hiermee is het gemiddelde vergeleken met het eerste kwartaal van 2020 met iets meer dan 10% 

gedaald. De hoogst verkrijgbare rente voor een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden bedraagt op dit 

moment 0,40% en wordt vergoed bij Bigbank Flexibel Sparen. Dit spaarproduct van de Estse aanbieder was 

overigens het enige product met een renteverhoging (0,10%) afgelopen kwartaal. In onderstaande figuur is het 

verloop van de gemiddelde rente voor DOS weergegeven over de afgelopen vijf jaar (2017 - heden). 

 

 

Bron: MoneyView 
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Gemiddelde rentepercentage DOS bij saldo € 10.000,-
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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 productkennissystemen als de MoneyView ProductManager, Advisa Online en AeQuote 

hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele 

markt aan financiële producten. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

Matthijs van Herten      E-mail: m.vanherten@moneyview.nl 

 


