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11 februari 2021

'Negatieve spaarrente onwenselijk, maar niet uit
te sluiten'
Negatieve rentes voor kleine spaarders zijn "onwenselijk" en "buitengewoon onwaarschijnlijk", heeft
topman Wiebe Draijer van Rabobank laten weten. Maar hij kan niet uitsluiten dat zijn bank de rente die
spaarders met een vermogen tot een ton krijgen later nog onder nul moet brengen.
Rabobank heeft het net als andere banken erg moeilijk door de aanhoudend lage rente, omdat het de inkomsten onder
druk zet. Dit is een van de redenen dat de bank nu een inke reorganisatie moet doorvoeren. De coronacrisis verergert
het probleem omdat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rentetarieven hierdoor waarschijnlijk langer op hun extreem
lage niveau moet houden om de economie te stimuleren.
Een klein aantal Rabo-spaarders, met meer dan 2,5 ton op hun rekening, betaalt nu al een beetje rente over het eigen
spaargeld. Maar wie tot 100 duizend euro aan spaargeld heeft, kan net als bij rivaal ING nog rekenen op 0,01 procent
rente-uitkering van de bank.
Deskundigen waarschuwen al langer dat de kans groot is dat banken hun spaarrentes komende tijd verder zullen
moeten verlagen. ABN Amro beloofde in 2019 nog dat die bank de rente voor de kleinste spaarders niet negatief zou
maken. Maar inmiddels durft het nanciële concern niet meer zulke absolute uitspraken te doen. Volgens een
woordvoerder van ABN Amro zal er iedere keer opnieuw een afweging moeten worden gemaakt.
Dat neemt niet weg dat ook ABN Amro weinig trek heeft in een dergelijke maatregel. Bij ABN Amro betalen alleen
spaarders met meer dan half miljoen euro momenteel rente over hun centen. Voor kleine spaarders staat de spaarrente
er momenteel op nul.
De spaarrente is al tijden erg laag. Dat komt onder andere omdat de banken zelf rente moeten betalen over het geld dat
ze bij de ECB stallen. Daarnaast wijzen economen erop dat structurele ontwikkelingen, zoals vergrijzing en
mondialisering, de rentes drukken. Vergrijzing remt bijvoorbeeld de economische groei en daarmee ook in atie. Dat
heeft een lagere rente tot gevolg.
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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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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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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... 
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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... 

