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De Volksbank gaat negatieve rente rekenen op 

particuliere rekeningen vanaf € 100.000 

 

Vanaf 1 juli 2021 brengen de merken van de Volksbank: SNS, ASN Bank en RegioBank 0,5% rente 

per jaar in rekening over het deel van het saldo dat hoger is dan € 100.000. De negatieve rente 

wordt berekend per afzonderlijke particuliere betaal-, spaar- en beleggingsrekening. De grens 

was eerder gesteld op € 250.000.  

 

De wijziging wordt doorgevoerd vanwege de aanhoudende lage en negatieve rentes in de 

financiële markt. De Volksbank betaalt in veel gevallen een rentevergoeding over het spaargeld 

dat bij financiële instellingen, zoals de Europese Centrale Bank is ondergebracht. 

 

Ondanks de historisch lage rente blijven klanten sparen. We zien een toename in spaargelden ten 

tijde van COVID-19. De Volksbank en haar bankmerken SNS, ASN Bank en RegioBank hechten er 

waarde aan dat klanten kunnen blijven sparen voor het aanhouden van buffers voor onvoorziene 

uitgaven.  

 

Particulieren ontvangen tot een saldo van € 25.000 variabele rente van 0,01%. Meer informatie 

over rente en rentewijzigingen is te vinden op de websites van onze merken.  

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Harmen van der Schoor 

Harmen.vanderschoor@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 10 11 73 63 

 

Daphne Andriesse 

Daphne.andriesse@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 10 91 87 90 

OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is de organisatie achter SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen en de drijvende 

kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en 

systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een 

financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, 

BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor 

leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. 

De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl 

 

DISCLAIMER 

Dit nieuwsbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een 

opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven 

door de Volksbank N.V. Dit nieuwsbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met 

betrekking tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen nieuwsberichten van de 

Volksbank N.V. wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar pers@devolksbank.nl. 
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Utrecht, 19 april 2021
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