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Spaarrekeningen gaan Back to Basic
SNS Bank scoort met ProductRating en biedt zowel flexibele voorwaarden als gunstige rente
Uit het elfde MoneyView Special Item, waarin de Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen centraal staan,
blijkt dat banken na een periode
periode met almaar ingewikkelder constructies de trend naar ‘simpel sparen’
hebben ingezet. Inmiddels bestaat de toptop-20 spaarrekeningen met de hoogste rente weer voor 35% uit
spaarrekeningen zonder beperkingen of bijzondere voorwaarden.
In de afgelopen jaren was er een trend bij banken om een hogere rente op spaarrekeningen te bieden,
maar dan wel tegen voorwaarden waardoor de klant ‘gedwongen’ was om bij de bank te blijven,
bijvoorbeeld doordat de hogere rente pas van toepassing was als de klant voor een bepaalde periode zijn
geld liet staan. Deze tendens lijkt de laatste tijd weer wat te keren. Niet alleen hebben banken gesnoeid in
hun assortiment (in 2009 telde MoneyView nog 94 dagelijks opvraagbare spaarrekeningen, 2 jaar later zijn
er nog 78), maar ook in de beperkende voorwaarden. Het accent is hierbij aan het verschuiven naar
serviceverlening aan de klant als onderscheidende factor, met diensten als rente-alerts, doelspaartools en
andere (internet) faciliteiten die het voor de klant aantrekkelijker moeten maken om juist bij dié bank hun
spaartegoed onder te brengen

Onderzoeker Matthijs van Herten:
Herten “Terwijl er in het recente verleden aanbieders waren die een scala aan
spaarproducten hadden, lijkt een trend te zijn ingezet dat zij hun assortiment uitdunnen. Dit is onder
andere het gevolg van forse kritiek die ten tijde van de kredietcrisis is geuit op de verschillende banken.
Als gevolg van het zogenaamde ‘dakpansysteem’, waarbij banken steeds nieuwe spaarproducten in de
markt zetten en de rente op bestaande spaarrekeningen stilzwijgend verlaagden, ontstond een zeer groot
aanbod, hetgeen leidde tot een grote mate van ondoorzichtigheid.”

MoneyView ProductRating
Zoals in elk Special Item deed MoneyView weer een vergelijkend onderzoek naar de op de markt aanwezige
producten. De producten werden zowel op basis van de prijsstelling als op de flexibiliteit en de mogelijkheden
tegen het licht gehouden om zo te komen tot de MoneyView ProductRating
5-sterren producten ‘Prijs’ Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen
•
Bank of Scotland
Internet Spaarrekening
•
Centraal Beheer Achmea
RentePlús Rekening
•
MoneYou
MoneYou Kwartaal Spaarrekening
•
REAAL Bancaire Diensten
REAAL JaarSparen
•
RegioBank
Eigen Huis Sparen
•
SNS Bank
SNS Jaarsparen
•
WestlandUtrecht Bank
SpaarOnline Rekening

5-sterren producten ‘Flexibiliteit’ Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen
•
ABN AMRO
Vermogens Spaarrekening
•
Friesland Bank
Spaar & Betaal Mix Rekening
•
Rabobank
Rabo InternetSparen
•
Rabobank
Rabo SpaarRekening
•
RegioBank
Bonus Sparen
•
RegioBank
Spaar-op-Maat Vrij
•
SNS Bank
SNS Internet Sparen
•
SNS Bank
SNS Jaarsparen

Voor de ProductRating ‘Prijs’ is niet alleen gekeken naar het huidige rente-niveau van de spaarrekening maar
ook naar de consistentie van het rentebeleid in de afgelopen jaren, de vermelde producten bevonden zich
allemaal in de top van de markt. Alleen SNS Jaarsparen komt in aanmerking voor een 5-sterrenrating voor
zowel Prijs als Kwaliteit,
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Over MoneyView en het Special Item
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, Advisa Online en
AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs. In het
gratis MoneyView Special Item worden op maximaal 4 A-tjes de belangrijkste markt- en productontwikkelingen op een rij gezet en
wordt de MoneyView ProductRating toegekend. Met het Special Item biedt MoneyView aanbieders en adviseurs een beknopt en
overzichtelijk marktoverzicht en productvergelijking in één. Het MoneyView Special Item is gratis te verkrijgen voor iedereen die
zich aanmeldt op www.specialitem.nl.

Voor meer informatie (niet voor publicatie):
MoneyView

Tel. 020 - 626 85 85

De heer P. van Kleef

E-mail: p.vankleef@moneyview.nl

Bijlage: Special Item 11: Sparen

Amsterdam, 20 juni 2011

