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Het rentetarief dat Nederlandse banken betalen over het spaar
geld van huishoudens neemt al jaren gestaag af. Ook in andere 
eurolanden is eenzelfde tendens zichtbaar. Aan de vraagzijde 

hebben banken de laatste jaren relatief minder middelen nodig door een 
afzwakking van de kredietverlening. Aan de aanbodzijde zijn de kosten van 
alternatieve bronnen van financiering op de financiële markten afgenomen. 
De Nederlandse banken betaalden de afgelopen jaren meer rente aan 
Nederlandse huishoudens dan de banken in de meeste andere euro
landen. Zo bedroeg begin 2012 de spaarrente op gemakkelijk opneem
baar spaargeld in Nederland 2,36 procent, oftewel ongeveer zestig basis
punten boven het gemiddelde in het eurogebied.

Inmiddels is de Nederlandse spaarrente afgenomen en zelfs onder het 
eurogebiedgemiddelde uitgekomen. In maart 2018 betaalden Neder
landse banken over het gemakkelijk opneembaar spaargeld (met 292 
 miljard euro ongeveer 85 procent van het spaargeld van huishoudens bij 
banken) een rente van 0,13 procent, dat is ruim dertig basispunten onder 
het eurogebiedgemiddelde (figuur). Het is voor het eerst sinds het begin 
van deze statistiek in januari 2003 dat de spaarrente van Nederlandse 
 banken zo substantieel onder het gemiddelde in het eurogebied ligt. 
De afgenomen spaarrente heeft vermoedelijk ook gevolgen gehad voor 
het spaargedrag van huishoudens. Zo hebben huishoudens de afgelopen 
jaren relatief veel middelen van de spaarrekening onttrokken. Vermoede
lijk hebben ze dit gebruikt om schulden, waaronder woninghypotheken, 
af te lossen, of om te investeren in andere hoger renderende  producten. 
Daarnaast zijn de middelen op lopende rekeningen toegenomen, 
 vermoedelijk doordat het renteverschil tussen lopende rekeningen en de 
spaarrekening steeds kleiner is geworden. 
De rente op deposito’s met een vaste looptijd – in Nederland zo’n vijftig 
miljard euro in omvang – bedraagt in Nederland momenteel gemiddeld 
1,51 procent. Ook deze rente is de laatste jaren afgenomen, maar ligt 
nog wel 1,14 procentpunt boven het gemiddelde in het eurogebied. Het 
positieve verschil wordt hier veroorzaakt doordat in Nederland de aan 
de bankspaarhypotheek gekoppelde spaarrekeningen in deze categorie 
zijn meegenomen. Op deze spaarrekeningen wordt doorgaans een rente
percentage ontvangen dat identiek is aan de hypotheekrente, die meestal 
hoger is dan de gemiddelde spaarrente. ■ WIM GOES (DNB)

Spaarrente daalt onder gemiddelde eurogebied financiële markten

openbare financiën

Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal is steeds 
meer aandacht voor de gevolgen van vergrijzing. Veel landen 
kennen een beroepsbevolking die minder snel groeit of zelfs 

gaat krimpen en daardoor druk zet op de economische groei. Daarnaast 
nemen de overheidsuitgaven toe, omdat de collectieve uitgaven aan 
 pensioen en zorg sterk samenhangen met de bevolkingsopbouw in een 
land. De uitgavenstijging zet druk op de houdbaarheid van de overheids
financiën, en veel landen hebben daarom hervormingen op dit gebied 
doorgevoerd, zoals de aanpassing van de AOWleeftijd in Nederland.

Om een idee te krijgen van de langetermijneffecten van vergrijzing, hebben 
de Europese Commissie en de EUlidstaten recent onderzoek gedaan naar 
de budgettaire gevolgen van een ouder wordende bevolking. Daarin wordt 
gekeken naar de ontwikkeling van leeftijdsgerelateerde overheidsuitgaven: 
uitgaven aan pensioen, zorg, onderwijs en werkloosheid. Door de vele aan
names zijn de prognoses in het rapport onzeker, en wijken de resultaten 
bijvoorbeeld af van de houdbaarheidsanalyse van het Centraal Planbureau, 
maar niettemin bieden ze voor beleidmakers een nuttig toekomstbeeld. 
De figuur laat zien in hoeverre de leeftijdsgerelateerde overheidsuitgaven 
toenemen tot 2045 – in veel landen wordt rond 2040 of 2045 de ‘piek’ 
van vergrijzingsuitgaven verwacht. In bijna alle EUlanden nemen de leef
tijdsgerelateerde overheidsuitgaven in de prognose toe door vergrijzing. 
De oploop van de uitgaven hangt onder andere af van hoe uitgebreid de 
collectieve zorg en pensioenstelsels zijn en het tempo waarin de bevolking 
van een land vergrijst. In sommige landen dalen de uitgaven als gevolg van 
ingezette hervormingen, zoals het verhogen van de wettelijke pensioen
leeftijd of het versoberen van de hoogte van de collectieve pensioenen. In 
Nederland stijgen de uitgaven met ongeveer drie procent van het bruto 
binnenlands product, met name door hogere langdurige zorguitgaven en 
in mindere mate door hogere pensioen en curatieve zorguitgaven. 
De cijfers laten zien dat vergrijzing internationaal een flink effect zal heb
ben op de overheidsuitgaven. Om de houdbaarheid van de overheidsfinan
ciën te bewaken, zullen Europese landen dus blijvend aandacht moeten 
houden voor de gevolgen van vergrijzing, en vast moeten houden aan inge
zette hervormingen. ■ WOUTER HOGERVORST (MINISTERIE VAN FINANCIËN)

Vergrijzing zet in gehele EU druk op overheidsfinanciën

Rente op gemakkelijk opneembaar spaargeld
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Leeftijdsgerelateerde overheidsuitgaven
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