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Brussel, 20 maart 2015 
 

 
Wijziging van de tarieven voor spaarproducten vanaf 31 maart 

 
Sinds het begin van het jaar en onder meer als gevolg van het plan voor de opkoop van 
obligaties dat werd gelanceerd door de ECB, is het rendement op de Belgische OLO's op 
10 jaar gehalveerd, nl. van 0,88 % begin januari tot  ongeveer 0,42 % nu. De OLO's op 1 jaar 
geven al meer dan zes maanden een negatief rendement, terwijl de OLO's op 3 jaar 2015 
begonnen zijn onder de grens van 0 % en vandaag uitkomen rond  
- 0,10 %. Deze geheel onuitgegeven situatie uit zich weliswaar in historisch lage 
rentetarieven voor wie wil lenen, maar leidt ook tot een onvermijdelijke uitholling van de 
rendementen op spaarrekeningen, kasbons en termijnrekeningen. 
 

Gelet op de aanhoudende rentedaling zowel op korte als op lange termijn, heeft Belfius Bank besloten de 
voorwaarden op zijn spaarrekeningen, kasbons en termijnrekeningen neerwaarts te herzien vanaf 31 maart 
2015.  

Die daling geldt evenwel niet voor de "Belfius Spaarrekening+". Die is namelijk specifiek bestemd voor wie 
geleidelijk en in zijn eigen tempo een financiële reserve wil opbouwen om het hoofd te kunnen bieden aan 
onvoorziene omstandigheden en/of een klein kapitaaltje wil bijeen sparen voor de toekomst dankzij 
maandelijkse stortingen via een bestendige opdracht. Om die vorm van regelmatig sparen te blijven 
aanmoedigen, heeft Belfius besloten de voorwaarden voor die rekening ongewijzigd te laten. 

Dit zijn de nieuwe tarieven voor de diverse spaarrekeningen bij Belfius vanaf 31 maart 2015. 
 

 
Oude rente Nieuwe rente 
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rente 

Getrouw
heidspre

mie 

Globale 
rente 
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rente 

Getrouw-
heids-  
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Globale 
rente 

 
Spaarrekening 
 

0,15 % 0,15% 0,30% 0,10% 0,10% 0,20% 

 
Getrouwheids-
spaarrekening 
 

0,10% 0,50% 0,60% 0,05% 0,45% 0,50% 

 
Belfius Internetspaar-
rekening  
 

0,15% 0,15% 0,30% 0,10% 0,10% 0,20% 

 
Belfius 
Internetgetrouwheids
spaarrekening 
 

0,10% 0,80% 0,90% 0,05% 0,65% 0,70% 

 
Belfius Prime 
Spaarrekening  
 

0,60% 0,50% 1,10% 0,60% 
(ongewijzigd) 0,10% 0,70% 

 
Belfius 
Spaarrekening+ 
 

0,10% 1,15% 1,25% 0,10% 
(ongewijzigd) 

1,15% 
(ongewijzigd) 

1,25% 
(ongewijzigd) 
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Nieuwe tarieven voor kasbons, volksleningen en termijnrekeningen: 
 

 Kasbons en  
termijnrekeningen 

Volksleningen 

Looptijd Oude rente Nieuwe rente Oude rente Nieuwe rente 

1 jaar 0,15% 0,10% - - 

2 jaar 0,20% 0,15% - - 

3 jaar 0,35% 0,25% - - 

4 jaar 0,45% 0,35% - - 

5 jaar 0,60% 0,50% 0,60% 0,50% 

6 jaar 0,75% 0,60% 0,75% 0,60% 

7 jaar 0,95% 0,70% 0,95% 0,70% 

8 jaar 1,10% 0,80% 1,10% 0,80% 

9 jaar 1,25% 0,90% 1,25% 0,90% 

10 jaar 1,35% 1,00% 1,35% 1,00% 
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