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Spaarrente Barometer – vierde kwartaal 2022 

Stijgende lijn in spaarrentes 

Na jaren van dalende spaarrentetarieven vond er in 2022 een kentering plaats. Voor het eerst in jaren zien we 

weer een stijgende lijn van het gemiddelde spaarrentetarief bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS). 

Hoewel de gemiddelde spaarrente bij DOS nog steeds onder de één procent ligt, was de stijging in het 

afgelopen jaar aanzienlijk. Ook het aantal wijzigingen is in 2022 explosief toegenomen. Dit beeld van 

rentestijgingen is niet alleen bij DOS te zien, maar ook bij de lange termijndeposito’s (LTD’s). 

In de eerste 6 maanden van afgelopen jaar daalde het gemiddelde spaarrentetarief bij DOS nog licht. In de 

tweede helft van het jaar kwam daar echter verandering in: vanaf juli steeg het gemiddelde gestaag. In het 

laatste kwartaal schoot dit gemiddelde sneller omhoog. Aan het einde van het jaar kwam het gemiddelde uit op 

0,68%, terwijl dit aan het begin van 2022 slechts 0,06% was. In het nieuwe jaar zet de stijging vooralsnog door. 

Momenteel komt het gemiddelde spaarrentetarief uit op 0,75%. De hoogst verkrijgbare spaarrente is afkomstig 

van de Duitse aanbieder Trade republic. Bij de Trade republic Spaarrekening wordt een rente geboden van 

2,00%. Het is een product waarbij je naast sparen ook kunt beleggen. Niet belegd geld wordt automatisch voor 

je aangehouden op de rentedragende spaarrekening.  

Gedurende het gehele jaar zijn het vooral de buitenlandse aanbieders geweest die de hoogste rente vergoeden 

op DOS. Van de top-15 is er op dit moment maar één aanbieder van Nederlandse komaf. Vorig jaar rond deze tijd 

vergoedde minder dan de helft van de DOS een rentetarief dat hoger lag dan 0,01% en waren er acht DOS 

waarbij helemaal geen rente meer werd vergoed. Dit beeld is inmiddels flink veranderd. Er is nog maar één 

product waarbij geen rente wordt vergoed. De eerstvolgende laagste rente bedraagt 0,20%. De top-10 zit op dit 

moment allemaal boven 1% met hun rente. In onderstaande figuur is het verloop van de gemiddelde rente voor 

DOS weergegeven over de afgelopen vijf jaar (2018 - 2022). De snelle stijging in de tweede helft van 2022 is 

duidelijk zichtbaar. 

 

Bron: MoneyView 

De stijgende rentetarieven, hebben bijgedragen aan het verdwijnen van de negatieve rentepercentages op de 

Nederlandse spaarmarkt. In de eerste zes maanden van afgelopen jaar was nog bij 12 aanbieders sprake van een 

negatieve spaarrente boven een bepaald spaarsaldo. De eerste aanbieder die de negatieve spaarrente afschafte, 

was Centraal Beheer in juli 2022. Een groot deel van de andere partijen volgde al snel. Tijdens het begin van het 

laatste kwartaal was de negatieve rente bij alle aanbieders verleden tijd.  

Het valt op dat het aantal rentewijzigingen in 2022 bijna is verdubbeld vergeleken met een jaar eerder. Over heel 

2022 zijn er in totaal 165 rentewijzigingen door MoneyView geregistreerd. Vooral in het vierde kwartaal waren er 

enorm veel aanpassingen (bijna 90). Dit aantal is nagenoeg negen keer zoveel als in het eerste kwartaal van 

2022. Bijna alle wijzigingen in het vierde kwartaal betroffen renteverhogingen. In onderstaande figuur is het 

aantal rentewijzigingen per jaar over de afgelopen tien jaar weergegeven. 
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Bij LTD’s is hetzelfde beeld zichtbaar als bij DOS. Ook hier wordt 2022 gekenmerkt door een grote hoeveelheid 

rentewijzigingen: meer dan 250, anderhalf keer zoveel als een jaar eerder. In de afgelopen 10 jaar zijn het er nog 

nooit zo veel geweest. De meeste wijzigingen vonden plaats in de laatste twee kwartalen van afgelopen jaar. Het 

gaat in het overgrote deel om renteverhogingen. Veel van de rentewijzigingen in het laatste kwartaal (ongeveer 

60%) werden doorgevoerd bij producten die via het (banken)platform Raisin worden aangeboden. De 

rentetarieven van de deposito’s werden bij deze aanbieders in het laatste kwartaal in alle gevallen meer dan één 

keer gewijzigd. 

De gemiddelde rente is bij deposito´s met looptijden van één tot en met tien jaar gedurende 2022 hoofdzakelijk 

gestegen. Met name het gemiddelde van een deposito met een looptijd van één jaar is afgelopen jaar fors 

toegenomen en komt nu uit op 1,83%. Dit was aan het begin van 2022 0,21%. De hoogst verkrijgbare 

spaarrente bij een looptijd van 1 jaar (3,00%) wordt momenteel aangeboden door de Italiaanse Banca Progetto en 

de Slowaakse Privatbanka (aangeboden door spaarplatform Raisin). Met een rente van 3,45% vergoedt de 

Slowaakse Privatbanka de hoogste rente bij een 5-jaars deposito. Tot slot wordt bij een looptijd van 10 jaar de 

hoogste rente vergoed door de Estse Bigbank, 3,20%. 

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 
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