Persbericht

Spaartarieven blijven dalen
Gemiddelde rente in tweede kwartaal gedaald tot 0,64%
Spaarrentetarieven hebben de bodem nog niet bereikt. Dit blijkt uit de rentecijfers van het tweede kwartaal.
Net als in de eerste drie maanden van 2016 is ook in het tweede kwartaal een duidelijke daling van de
spaarrente tarieven waar te nemen. Zo is de gemiddelde spaarrente voor een dagelijks opvraagbare
spaarrekening bij een saldo van € 10.000,- aan het einde van het tweede kwartaal gedaald tot 0,64%. Ter
vergelijking, een jaar gelden bedroeg de gemiddelde rente nog 1,04%.

Ten opzichte van de eerste week in 2016 is de procentuele daling van de rente van dagelijks opvraagbare
spaarrekeningen aanzienlijk. Het betreft een procentuele daling van 26,4% waarmee het verhoudingsgewijs
de sterkste daling in de afgelopen 5 jaar is. Ook in absolute procenten is de daling fors met 0,23%. Indien
wordt gekeken naar de hoeveelheid rentewijzigingen die in het tweede kwartaal hebben plaatsgevonden (36)
dan is een daling waarneembaar ten opzichte van het eerste kwartaal (43). Vergeleken met een jaar eerder is
het aantal rentewijzigingen in de eerste 6 maanden licht gestegen van 74 naar 79.

Op de Nederlandse spaarmarkt worden sinds begin juni geen spaarrekeningen zonder beperkende
voorwaarden meer aangeboden, waarbij de rente 1% of hoger is. Toch zijn er nog twee producten waarbij nog
wel een rente van boven 1% verkregen kan worden, namelijk 1,10%. Dit geldt voor Knab Kwartaal Sparen en
RegioBank Eigen Huis Sparen. Zo wordt bij het product van Knab een bonusrente verkregen wanneer het
saldo ten minste een kalenderkwartaal op de rekening staat. Bij Eigen Huis Sparen van RegioBank gelden
opnamekosten, tenzij het saldo wordt opgenomen voor aankoop van een huis (of grond), aflossing van een
hypothecaire geldlening, de huur van een woning of als het kind van de rekeninghouder een eigen huis gaat
kopen.
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