Persbericht

Spaarrente Barometer eerste kwartaal 2017
Gemiddelde spaarrente kruipt steeds dichter naar nulgrens
De dalende trend van de rentepercentages voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen blijft maar doorzetten.
Zo zijn de gemiddelde spaarrentetarieven in de eerste 13 weken van 2017 met bijna 14% gedaald tot 0,37%.
Exact een jaar geleden was de gemiddelde spaarrente nog iets meer dan twee keer zo hoog (0,77%).
Inmiddels heeft Triodos Bank, als eerste aanbieder op de Nederlandse spaarmarkt de rente zelfs verlaagd naar nul
procent. Ook bij grootbanken kruipen de variabele rentetarieven van spaarrekeningen zonder beperkende
voorwaarden steeds dichter naar deze magische nul-grens. Zo liggen lopen de tarieven uiteen van 0,20% bij ABN
AMRO, ING en Rabobank tot 0,40% bij SNS. Ter vergelijking, de spaarrekening zonder beperkende voorwaarde waar
momenteel de hoogste rente wordt vergoed, is de Internet Spaarrekening van a.s.r. Bank met een rentetarief van
0,60%.
In het eerste kwartaal van 2017 hebben er 38 rentewijzigingen plaatsgevonden. Dit waren er zeven meer dan het
laatste kwartaal van 2016 en vijf minder vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Deze 38 rentewijzigingen
hadden in totaal betrekking op 65 spaarrekeningen. Van de 31 aanbieders op de Nederlandse spaarmarkt hebben 11
aanbieders hun rente zelfs twee keer verlaagd in de eerste 13 weken. Er was “slechts” één aanbieder, a.s.r. Bank,
die zijn spaarrente voor de dagelijks opvraagbare spaarrekening in deze periode heeft verhoogd, namelijk met
0,10%. Vijf aanbieders hebben hun rente in het eerste kwartaal overigens ongewijzigd gelaten.
De spaarrentes voor lange termijn deposito’s daarentegen, lijken wel langzaamaan de weg naar boven te hebben
gevonden. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er zes aanbieders geweest die de rentetarieven van verschillende
looptijden hebben verhoogd. Dit resulteert in een stijging van de gemiddelde spaarrente voor een deposito met een
looptijd van 1 jaar met 4,4% en voor een looptijd van 10 jaar met 6,9%. Momenteel bedraagt de gemiddelde
spaarrente voor een deposito met een looptijd van 1 jaar 0,49% en voor een looptijd van 10 jaar is dit 1,08%.
Vooralsnog houdt het niet bepaald over, maar tekenen van een voorzichtig herstel wat betreft de
depositospaarrentes zijn wel zichtbaar.
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