
Spaarders in
Nederland
h o n k va s t

Door onze redacteur
Heleen de Graaf
Amsterdam, 26 juni. B l ij v e n
zitten waar je zit. Dat is het motto
op de Nederlandse spaarmarkt.

De economische crisis, sterk ge-
daalde rente en de dramatische
ontwikkelingen rond Icesave en
DSB hebben de spaarders murw
gemaakt.

De spaarder spaart nog altijd,
maar het geld blijft meestal staan
bij eigen bank. „Er is veel minder
interesse bij mensen om van bank
te veranderen”, zegt Edmond Hil-
horst, directeur en medeoprichter
van de vergelijkingssite Indepen-
der.nl. „Er wordt massaal ge-
spaard, maar massaal bij de eigen
bank.” Cijfers van De Nederland-
sche Bank laten zien dat er eind
april 291 miljard euro aan spaar-
geld (inclusief deposito’s) uit-
stond. Eind 2009 was dat ruim 284
miljard euro.

De trend op de spaarmarkt is
daarmee volledig omgeslagen. De
spaarmarkt was jarenlang juist het
toneel van hevige strijd. Traditio-
nele grootbanken werden steeds
meer uitgedaagd door vaak onbe-
kende nieuwkomers die met hoge
rentes spaargeld aantrokken.

De klant werd ook steeds mobie-
ler. Dankzij internet werd het
makkelijk om spaargeld snel van
de ene naar de andere bank te ver-
huizen. In de jacht op het hoogste
rendement bleek trouw aan de ‘ei-
gen’ bank steeds minder van be-
lang .

Banken zelf waren hier overi-
gens ook mede schuldig aan. Veel
filialen werden uit kostenoverwe-
gingen gesloten en de klant werd
steeds meer op afstand gezet: con-
tact was er in toenemende mate via
het internet of callcentrum. Bo-
vendien was er jarenlang voldoen-
de kapitaal te halen op de interna-
tionale markten. Spaargeld bin-
nenhalen werd minder belangrijk
en grootbanken deden weinig
moeite om hogere rentes te bie-
den.

De bekendste nieuwkomer die
hiervan profiteerde was Icesave.
De snelle opkomst en ondergang
van de IJslandse bank betekende
ook direct het einde van de trend
van de mobiele klant op zoek naar
de hoogste rente voor zijn spaar-
geld. „Er is minder interesse om te
veranderen van bank dan voor en
tijdens de crisis”, zegt Hilhorst.
„Voor de crisis nam het ‘shoppen’
toe, maar we zitten nu op een
kwart van wat het was tijdens de
crisis en ongeveer op de helft van
wat het was voor de crisis.”

Ook bij de grootste bank van Ne-
derland zien ze dat de trend is ge-
keerd. „De spaarmarkt is tot rust
gekomen. De klant is er minder
mee bezig waar hij een paar tien-
den meer rente kan krijgen”, stelt
Rob van den Aker, commercieel di-
recteur particulieren bij Rabo-
bank. Volgens Harald Benink,
hoogleraar financiering en bank-
wezen aan de Universiteit van Til-
burg, zijn spaarders voorzichtiger
geworden. „Klanten gaan na de
crisis minder snel naar een wild-
vreemde bank, zoals destijds bij
Icesave. Er is een home country bias.
Men zal een Rabobank nu niet zo
snel verlaten voor een nieuwe bui-
tenlandse bank. Nederlandse ban-
ken zijn daardoor minder gevoelig
voor de prijs”, aldus Benink ver-
wijzend naar de rente.

Waar de afgenomen concurren-
tie een reden is voor de rust op de
spaarmarkt, is de rentestand dat
ook.

Een jaar geleden stond het drie-
maands Euribortarief rond de 1,2
procent. Dit is de driemaandsrente
die banken elkaar onderling bere-
kenen die mee beweegt met de
rentestand van de Europese Cen-
trale Bank en die als leidraad
wordt gebruikt voor het vaststel-
len van de standaard rente voor
een Nederlandse internetspaarre-

kening. De internetbonusspaar-
rekening van Rabobank, marktlei-
der met een aandeel van 40 pro-
cent, stond toen rond de 2,5 pro-
cent. Momenteel staat de Euribor
op 0,7 procent en bij de Rabobank
krijgt een internetspaarder een ba-
sistarief van 1,2 procent en een bo-
nus van 0,6 procent over het laag-
ste spaarbedrag in een kwartaal.

De rentes die Nederlandse
grootbanken aanbieden voor een
standaard internetrekening – v r ij
opneembaar spaargeld zonder ei-
sen voor een minimuminleg – lig-
gen allemaal dichtbij elkaar, tus-
sen de 1,5 en 2 procent.

De spaarder ziet met deze rente
zijn spaargeld nauwelijks groeien.
De inflatie zal volgens het Cen-
traal Planbureau (CPB) dit jaar uit-
komen op 1,5 procent en volgend
jaar op 2 procent. De consument
lijkt overigens daardoor niet weg
te lopen van de spaarmarkt. Er zijn
ook weinig alternatieven. „Klan-
ten zijn behoudender geworden”,
zegt John Smeets, hoofd produc-
ten bij ABN Amro. „De consument
kijkt in tijden als deze meer naar
het aflossen van schulden. Boven-
dien is een alternatief, de beurs,
niet erg uitnodigend als er sprake
is van risicomijdend gedrag omdat

de financiële markten nog steeds
zeer volatiel is.”

De toekomstige ontwikkelin-
gen van de rente zijn moeilijk te
voorspellen gezien de precaire eco-
nomische situatie in Europa. Van
den Aker van Rabobank ziet de
rente nog wel verder dalen. „Ge-
zien de stand van Euribor lijkt de
rente op de korte termijn nog wat
te kunnen dalen. Onze verwach-
ting was dat de rente komend jaar
weer wat zou gaan stijgen, maar
door de onzekerheid wat betreft
de economie is het nu heel moei-
lijk te voorspellen.”

Waar de consument in moeilijke
tijden voorzichtiger wordt lijkt
het ook logisch dat hij op zoek gaat

naar een manier om extra geld te
verdienen. Bij de grootbanken kan
men geld wegzetten op deposito’s.
Voor een deposito van vijf jaar –
waarmee de klant dus vijf jaar niet
aan zijn geld kan komen, – geven
banken als Rabobank, ING en
ABN Amro ruim 2,5 tot 3 procent.
Maar volgens Van den Aker is er
geen extra toeloop naar deze
spaarvorm. „Mensen willen kun-
nen beschikken over hun geld”,
zegt hij. „Wat we wel zien is een
toenemende belangstelling om te
sparen voor later, bijvoorbeeld als
aanvulling op het pensioen in de
vorm van banksparen.'

De oplettende klant die het aan-
durft om weg te gaan bij de groot-

banken kan wel meer rente krij-
gen. Wie nu zijn geld, vrij van be-
perkende voorwaarden, op een in-
ternetspaarrekening wil parkeren
en zoekt naar de hoogste rente
komt uit bij onder meer de Yapi
Kredit Bank, TEB, Anadolu, Ga-
rantibank. De dochteronderne-
mingen van Turkse instellingen
staan hoog in de lijstjes van Inde-
pender. Overigens zijn zij geen
nieuwkomers, de Turkse banken
zijn al vele jaren actief op de Ne-
derlandse spaarmarkt. Het rijtje
van de top tien wordt gecomple-
menteerd door het Duitse Allianz,
het Britse Bank of Scotland en vier
Nederlandse bedrijven: NIBC, Ae-
gon, ABN-dochter Moneyou en de

Leaseplan Bank.
„Er is best geld te halen, maar

het leeft niet”, zegt Hilhorst van
Independer. „Mensen denken wel-
licht dat de rente zo laag staat dat
het allemaal niet opschiet. Maar
dat is niet zo. Als je ergens 0,5 pro-
cent krijgt en elders 2,5 procent
dan scheelt dat op een spaarbedrag
van 10.000 euro al snel 200 euro
per jaar. Daar kun je aardig bood-
schappen van doen.”

De topper onder de aanbieders
van hoge rente is de Leaseplan
Bank, de bank van het grootste au-
toleasebedrijf van Nederland. Lea-
seplan begon in februari met de
spaarbank en wil de komende drie
jaar 1,5 tot 2 miljard euro ophalen.

Sparen loont bijna niet
meer. De rente is fors
gedaald, de
c o n c u r r e n t i e s t r ij d
verflauwt en de crisis maakt
de consument voorzichtig.

Banken Trend op spaarmarkt volledig omgeslagen door financiële crisis, Icesave-drama en aanhoudend lage rente

„De consument is
wijzer geworden”
John Smeets, ABN Amro
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Rabo is de grootste
De verhoudingen op de Ne-
derlandse spaarmarkt liggen
al jaren redelijk vast. Ondanks
de opkomst, en soms onder-
gang, van nieuwkomers blij-
ven de traditionele grootban-
ken de belangrijkste spelers
op de spaarmarkt.
Rabobank was en is veruit de
grootste partij. De Utrechtse
coöperatieve bank had eind
2009 een marktaandeel van 40
procent. Bank en verzekeraar
ING (inclusief de Postbank, die
vorig jaar als merk werd opge-
heven) en de nieuwe banken-
combinatie van de genationa-
liseerde ABN Amro en Fortis
volgen op gepaste afstand
met ieder 23 procent. Bank-
verzekeraar SNS Reaal sluit de
rij van de meer traditionele
banken met een marktaandeel
van 8,7 procent.
Na de vier grote partijen, die
samen dus 94,7 procent van
de markt in handen hebben,
volgt een lange stoet aan klei-
ne en heel kleine banken.
Zo had de ASN Bank (eigen-
dom van SNS Reaal) eind
2009 een marktaandeel van
2,2 procent, NIBC had rond 1
procent en de Friesland Bank
tussen de 1 procent en 2 pro-
cent. De duurzame Triodos
Bank had eind vorig jaar 0,4
procent en ook de Credit Euro-
pe Bank had minder dan 1 pro-
cent van de totale Nederland-
se spaarmarkt in handen.

De bank geeft, in tegenstelling tot
veel concurrenten, een duidelijke
rente: Euribor plus een vaste op-
slag van 2,1 procent die eens per
jaar wordt vastgesteld. „Wij hoe-
ven helemaal niet de bank te zijn
met de hoogste rente. Wij zijn on-
bedoeld komen bovendrijven”,
zegt een woordvoerder. „Wij gaan
ervan uit dat klanten niet per se bij
ons komen vanwege de rente,
maar omdat wij een duidelijk pro-
duct bieden.” Leaseplan wordt
door de marktleider Rabobank
overigens niet echt gezien als con-
current, ook al bieden ze de hoog-
ste rente. „Van een aanbieder als
Leaseplan hebben we weinig last,
de omvang is beperkt.”

De tijd van harde strijd met een
aantal prijsvechter lijkt voorals-
nog voorbij. Smeets van ABN Am-
ro ziet op zich wel ruimte voor
prijsvechters. „Maar ik zie er mo-
menteel geen en een rente zoals
destijds van Icesave van 5 procent
is nu ook niet realistisch.” Zijn ri-
vaal bij Rabobank ziet minder
ruimte voor nieuwe agressieve
spaarbanken. „Ik denk dat de con-
sument wijzer is geworden de af-
gelopen periode. Ik denk niet dat
een prijsvechter hier momenteel
voet aan de grond krijgt.”
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