
ING rentetarieven particuliere & zakelijke klanten

Lage en negatieve rente, hoe zit dat?

Waarom is de rente zo laag?

Wat zijn de verwachtingen 
voor de komende jaren?

Wat betekent een lage rente voor jou? Wat zijn goede alternatieven 
voor je spaargeld?

1. We hebben in 
Europa al enige tijd 
te maken met lage en 
negatieve rentes. Dit 
komt door de magere 
economische 
vooruitzichten met 
naar verhouding lage 
groei en lage inflatie 
(geldontwaarding). 

2. De Europese 
Centrale Bank (ECB) wil 
de economische groei 
stimuleren. Dit doet de 
ECB o.a. door de rente 
te verlagen op geld 
dat banken bij de ECB 
lenen en als tegoed 
hebben staan, zodat 
mensen goedkoop 
geld kunnen lenen 
om uit te geven.

3. De rentes zijn 
inmiddels zo laag dat 
de rente over het geld 
dat een bank bij de 
ECB als tegoed heeft 
staan al sinds juni 
2014 negatief is.

4. Dit betekent dat 
een bank, bijvoorbeeld 
ING, geen rente meer 
ontvangt maar juist 
rente betaalt over een 
gedeelte van haar 
tegoed bij de ECB.

5. Daarnaast 
investeren banken 
spaargelden in de 
geld- en kapitaal-
markt en lenen ze 
geld uit op de 
hypotheek- en 
kredietmarkt. 7. Met als gevolg 

dat de spaarrente en 
de hypotheekrente 
in Nederland de 
afgelopen jaren 
gedaald zijn.

6. Door de lage 
ECB-rente zijn ook de 
marktrentes op de 
geld- en kapitaal-
markt de afgelopen 
jaren zeer sterk 
gedaald en negatief 
geworden.  

Daling van de spaar- en hypotheekrente in de afgelopen jaren
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Gedeeltelijk 
herstel met veel 
onzekerheid

Schulden aflossen: 
De rente over je schulden is 
meestal hoger dan de spaarrente.

Betaalrekeningen

Saldo 

€ 0 t/m €100.000

> € 100.000

Verbouwen:
Een goede investering voor je leef-
plezier en de waarde van je huis.

Hypotheek aflossen: 
Dit verlaagt je maandelijkse hypo-
theekkosten. Maar kan gevolgen 
hebben voor je belastingen. 

Beleggen:
Kan meer rendement opleveren 
maar brengt ook risico’s mee. 
Beleg daarom met geld dat je de 
komende jaren niet nodig hebt.

Lage korte en lange 
rente op geld- en 
kapitaalmarkt

Lage rentetarieven 
voor hypotheken, 
kredieten en sparen

2. De hypo-
theekrentes zijn 
laag, waardoor 
het voor 
consumenten 
makkelijker is 
om de financie-
ringslasten van 
een huis te 
dragen.

4. Bedrijven en 
consumenten 
worden zo 
aangemoedigd 
om geld te 
investeren en 
uit te geven. 

1. De spaar-
rentes zijn laag 
voor consumen-
ten en bedrijven, 
waardoor het 
minder aantrek-
kelijk wordt om 
geld op (spaar)-
rekeningen te 
laten staan.

Rente op spaartegoeden, vrij opneembaarGemiddelde rente op nieuwe hypotheken

3. Banken 
berekenen ook 
lagere rentes 
voor kredieten, 
waardoor het 
voor bedrijven 
en consumen-
ten voordeliger 
wordt om geld 
te lenen. 
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Spaar- en beleggingsrekeningen

Saldo 

€ 0 t/m € 100.000

> € 100.000

0%

-0,50%

Betaalrekeningen

Saldo 

€ 0 t/m € 100.000

> € 100.000

*De rentetarieven gelden per rekening en worden op jaarbasis vastgesteld.
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Spaar- en beleggingsrekeningen

Saldo 

€ 0 t/m € 100.000

> € 100.000

+0,01%

-0,50%

Rentes en saldoklassen   zakelijk per 1 juli 2021* Rentes en saldoklassen   particulier per 1 juli 2021*

Sparen: Beleggen:


