
Lage rente, hoe komt dat?
Oorzaak van de lage rentevoeten?

Gevolgen voor de
financiële markten?

En voor de banken?

1. De economische groei is zwak en de inflatie in 
de eurozone blijft onder het ‘normale’ niveau 
van 2%.

2. Conform haar rol wil de Europese Centrale 
Bank (ECB) de inflatie stimuleren door heel lage 
rentevoeten. Zo wil ze sparen ontmoedigen 
en consumptie aanmoedigen. Ze wil ook de 
bedrijfsinvesteringen stimuleren door lage 
financieringskosten. Maar consumptie door de 
gezinnen en investeringen door de bedrijven 

stimuleren de economische activiteit en 
uiteindelijk ook de inflatie.

3. In 2014 heeft ze zelfs de meeste korte-
termijnrentevoeten onder nul laten gaan om de 
economie en de inflatie nog meer te stimuleren. 

1. De rentevoeten op de financiële 
markten zijn heel laag. De meeste 
‘risicovrije’ rentevoeten zijn zelfs 
negatief. 

2. Geld lenen is nooit zo goedkoop 
geweest, maar liquiditeiten 
aanhouden op de financiële markten 
wordt afgestraft met een negatieve 
rente.

Ter herinnering: een bank financiert kredieten 
aan ondernemingen en particulieren door zelf 
geld te lenen: 
• op de financiële markten of rechtstreeks 

bij de ECB
• bij haar klanten die haar hun spaargeld 

toevertrouwen als deposito

Vandaag is het verschil tussen de korte- en 
langetermijninteresten klein: de interestvoeten 
van kredieten (meestal op lange termijn) die 
de banken toekennen, zijn niet veel hoger dan 
degene waartegen ze zelf geld lenen (meestal 
op korte termijn) om die kredieten te financieren. 
Dat verschil is historisch gezien nochtans de 
belangrijkste inkomstenbron van een bank.

Dit wordt nog verergerd doordat de banken 
geen negatieve rentevoeten mogen 
toepassen, als ze klantendeposito’s als 
financieringsbron gebruiken. De wet legt met 
name een minimumrente van 0,11% op voor 
gereglementeerde spaarrekeningen (zonder 
rekening te houden met de taksen die de banken 
voor spaarrekeningen betalen). 

Zie ommezijde



De korte en de
 lange rente zijn laag

Zal dat veranderen?

Wat te doen?

De meeste voorspellingen 
gingen uit van een lange 
periode met lage rente. De 
coronacrisis zal daarbij niet 
helpen:
• De sterke negatieve groei 

van dit jaar riskeert de prijzen 
verder te doen dalen.

• De inflatie blijft dus heel zwak, 
zelfs negatief. 

• Als reactie daarop zullen de 
meeste centrale banken hun 
rentevoeten nog laten zakken. 

• Ook al is de rente in de 
eurozone negatief, is een 
nieuwe renteverlaging door de 
ECB niet uitgesloten.

Consumeren? Dat doet de economie 
draaien. En dat zal zeker nodig zijn met 
de coronacrisis. Denk er toch aan om 
altijd een geldreserve te hebben voor 
eventuele tegenslag.

Sparen? Het is aanbevolen om een 
geldreserve van 3 tot 6 maanden aan 
inkomsten te hebben. Zelfs tegen 

heel lage rentevoeten en een reëel  
negatief rendement door de inflatie.

Beleggen? Risico’s nemen, volgens 
zijn beleggersprofiel, op de financiële 
markten of in vastgoed kan op termijn 
voor een potentieel hoger rendement 
zorgen. 

*  Korte rente: interbancaire rente 
op 3 maanden. Lange rente: 
rendement van een Belgische 
obligatie (OLO) op 10 jaar. 
Het verschil wordt uitgedrukt 
in basispunten. Op één regel 
plaatsen: 1 basispunt = 0,01%.

**  Het gaat momenteel om de 
‘Deposit facility rate’ (uitgedrukt in 
%): het tarief waartegen de banken 
hun cashoverschotten kunnen 
deponeren bij de ECB.  
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Verschil tussen de lange en de 
korte rente in de eurozone*

Belangrijkste tarief van het 
monetaire beleid van de ECB 
(rechtse schaal)**
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