Persbericht

Spaartarieven dalen steeds harder
Gemiddelde rente nu minder dan 0,8%
In de tweede week van augustus 2015 zakte het gemiddelde rentetarief voor dagelijks opvraagbare
spaarrekeningen door de psychologische grens van 1%. Sindsdien heeft deze daling van de spaartarieven
spaartarieven zich
almaar verder doorgezet. Aan het einde van het eerste kwartaal 2016 is de gemiddelde spaarrente bij een
10.000,-- inmiddels gedaald tot 0,76%.
saldo van € 10.000,
De rente daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met gemiddeld 0,12%. Dit is bijna het dubbele van de daling
in het eerste kwartaal van 2015 (0,07%) en 2014 (0,06%). Ten opzichte van de rente in de eerste week van dit
jaar gaat het om een procentuele daling van 13,9%. Wat betreft de hoeveelheid rentewijzigingen voor de
dagelijks opvraagbare spaarrekeningen is een duidelijke stijgende lijn zichtbaar. Terwijl in het eerste kwartaal
van 2014 “slechts” 30 rentewijzigingen werden doorgevoerd door aanbieders van spaarproducten, is dit
verder opgelopen tot 44 rentewijzigingen in 2016.
Van de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen op de Nederlandse spaarmarkt wordt het hoogste rentetarief
op dit moment vergoed over het spaargeld op een USD rekening, namelijk 1,30%. Dit product kent echter
valutarisico, waarmee het een speculatief element heeft. In totaal zijn er nog slechts acht spaarproducten
waarbij het rentetarief 1% of hoger is. Het lijkt een kwestie van tijd totdat ook de hoogste spaarrentetarieven
onder de grens van 1% duiken. Vooralsnog is er overigens geen enkel product waarbij de spaarrente
daadwerkelijk nul is. De laagste rente die momenteel wordt vergoed is 0,2%.
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