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Spaarrente Barometer – vierde kwartaal 2019 

Aantal spaarrentewijzigingen licht gestegen, rente wederom gedaald in 2019 
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46%. 46%. 46%. 46%.     

De hoogste rente die op dit moment verkrijgbaar is voor een DOS, bedraagt 0,35% en wordt verkregen bij de 

CombiSpaarrekening (99) van DHB Bank. Het is bij dit product verplicht een geldopname 99 dagen van tevoren 

aan te kondigen. Voor spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden bedraagt de hoogste rente, net als in 

de laatste twee kwartalen van 2019, 0,20%. Deze rente wordt door Lloyds Bank vergoed. In onderstaande figuur 

is het verloop van de gemiddelde rente voor DOS weergegeven over de afgelopen vijf jaar (2015 -2019). 

 

 

Bron: MoneyView 

Indien wordt gekeken naar het aantal rentewijzigingen in 2019, dan valt op dat er een stijging van iets meer dan 

10% heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2018. Deze lichte stijging is vooral veroorzaakt in de laatste drie 

maanden van 2019. In dit kwartaal zijn ruim vier keer zoveel producten gewijzigd, vergeleken met dezelfde 

periode een jaar eerder. Toch ligt het aantal wijzigingen nog altijd aanzienlijk lager dan in de jaren voor 2018. Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de huidige rentetarieven voor spaarrekeningen al erg laag staan. In 

onderstaande figuur is het aantal rentewijzigingen per jaar over de afgelopen tien jaar weergegeven  
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Hoewel er afgelopen jaar slechts één aanbieder (Evi van Lanschot) is geweest die het voorbeeld van Triodos 

heeft gevolgd en de rente naar nul procent heeft verlaagd, is de verwachting dat dit aantal komend jaar zal 

toenemen. Er zullen meerdere aanbieders zijn die geen rente meer gaan vergoeden over een spaarsaldo op de 

spaarrekening. Een belangrijke reden hiervoor is dat grootbank ABN AMRO recentelijk al heeft aangegeven dat 

ze haar rentetarief voor spaarders per 1 april dit jaar naar nul procent zal gaan verlagen. Voor spaarders met een 

saldo boven € 2.500.000,- zal ABN AMRO zelfs een negatieve rente van 0,5% rekenen. In het verleden hebben 

we kunnen zien dat grootbanken elkaar vaak volgen wat betreft spaarrentes. Het is dan ook zeer aannemelijk 

dat als er één grootbank over de dam is, er meer zullen volgen. En in navolging van de grootbanken is het niet 

onwaarschijnlijk dat ook andere aanbieders de rentetarieven in de loop van 2020 naar de nul procent verlagen. 

Wordt vervolgd… 

 

Bij de lange termijndeposito’s (LTD) zijn de gemiddelde rentetarieven, net als bij DOS, afgelopen jaar wederom 

gedaald. Ten opzichte van eind 2017 bedroeg de daling in 2018 van de gemiddelde rentes bij LTD’s met 

looptijden 1, 5 en 10 jaar respectievelijk 12%, 5% en 4%. In 2019 daarentegen is de daling aanzienlijk hoger in 

vergelijking tot een jaar eerder. Bij looptijden 1 en 10 jaar bedroeg de daling eind 2019 meer dan 30% ten 

opzichte van eind 2018. Voor een deposito met een looptijd van 5 jaar was de daling ‘slechts’ 15%. Net als 

gedurende afgelopen jaren worden de hoogste rentes op dit moment aangeboden door buitenlandse 

aanbieders. Een deel van deze producten wordt aangeboden via een spaarplatform. De hoogst verkrijgbare 

spaarrente bij een looptijd van 1 jaar (0,95%) wordt aangeboden door de Italiaanse BFF Banking Group via online 

spaarplatform Raisin. Het hoogste rentetarief bij een looptijd van 5 jaar is 1,55% en wordt aangeboden door het 

Italiaanse Imprebanca. Deze deposito’s worden op de Nederlandse markt aangeboden door het andere online 

spaarplatform dat in Nederland actief is, te weten Savedo. Het hoogste rentetarief bij een looptijd van 10 jaar 

(1,75%) wordt vergoed door de Estse Bigbank.  

 

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.  

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

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


