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25 februari 2021

Meer zakelijke klanten Volksbank moeten betalen
voor spaargeld
Mensen met een zakelijke rekening bij De Volksbank die meer dan 100 duizend euro op hun rekening
hebben, moeten ook 0,5 procent negatieve rente gaan betalen.
Eerder maakte de bank bekend negatieve rente te rekenen over het saldo boven 250 duizend euro. De negatieve rente
geldt voor betaal-, spaar-, of beleggingsrekeningen van dochtermerken SNS, ASN Bank en RegioBank en gaat 1 april in.
Het nanciële concern achter merken als SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen geeft als reden de kosten die de
bank moet maken als gevolg van de zeer lage en negatieve rentes in Europa. De Volksbank zegt niet al het spaargeld uit
te kunnen zetten via leningen, hypotheken of obligatiebeleggingen. Een deel moet de bank verplicht stallen bij de
Europese Centrale Bank. Daarover betalen banken zelf 0,5 procent rente.
Steeds meer banken hebben de afgelopen jaren een negatieve rente ingevoerd. Dat gold dan met name nog voor grote
bedragen. Zo rekenen ING, ABN Amro en Rabobank negatieve rente voor saldi van boven de 250 duizend euro en 500
duizend euro.
Ook Triodos Bank voerde een negatieve rente in, voor spaarders met meer dan 100 duizend euro. Spaarklanten van
Triodos moeten daarnaast per maand 2 euro betalen voor hun spaarrekening. Knab hanteert vanaf 1 februari een
negatieve rente voor een spaarsaldo vanaf 250 duizend euro.
Bron: ANP
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Banken gaven ruim vijftig miljard euro
coronaleningen aan bedrijven
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1
miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n
56.000 ondernemers... 
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28 april 2021

Rabobank gaat negatieve rente rekenen op tegoeden
van boven ton
Rabobank gaat per 1 juli een negatieve rente rekenen van 0,5 procent voor
tegoeden van boven de 100 duizend euro van zakelijke en particuliere klanten.
Volgens de... 
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19 april 2021

ABN Amro schikt witwasperikelen voor 480 miljoen
euro met OM
ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat
de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het
niet bij. Het... 
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14 april 2021

ABN Amro komt voor meer klanten met negatieve
spaarrente
ABN Amro gaat aan meer klanten een negatieve spaarrente rekenen. Mensen
die meer dan 150 duizend euro op hun bankrekeningen hebben, moeten vanaf
juli rente betalen... 

NIEUWS

02 april 2021

Banken: hulp overheid blijft nodig in bestrijden
coronacrisis
Banken zijn nog steeds veel geld kwijt aan het ondersteunen van bedrijven
om de coronacrisis door te komen. Ze benadrukken dat het waarschijnlijk ook
nog wel even... 

