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ALTERNATIEVEN  VOOR
HET  SPAARBOEKJE

De Belgische langetermijnrente is deze zomer voor het eerst onder nul 
gedoken. Met welke spaar en beleggingsvormen kunt u nog rendement 
behalen? We zoeken de voor en nadelen voor u uit. AFLEVERING 1

€ mijn geld

FRIDA DECEUNYNCK
Wie spaart, wordt jaar na jaar

armer.  Op  een  klassieke  spaar
rekening bedraagt het rendement
momenteel  amper  0,11%.  Dat  is
het  wettelijke  minimum  en  het
ligt flink lager dan de inflatie, die
al  enkele  jaren  rond  2%  schom
melt. 

Met een hoogrentende spaar
rekening kunt u dat verlies beper
ken. Bovenaan in het spaarklasse
ment staat momenteel MeDirect,
met een basisrente van 0,05% en
een  getrouwheidspremie  van
0,80%. Dat brengt het  totaalren
dement op 0,85% voor spaargeld
dat gedurende een heel jaar op de
rekening  blijft  staan.  De  online
spaarrekening  van  Santander
biedt momenteel een totaalrende
ment  van  0,80%,  bestaande  uit
een basisrente  van 0,15% en een
getrouwheidspremie van 0,65%.

Volgens  de  vergelijkings
website  spaargids.be  afficheren
amper zeven spaarrekeningen een
rendement dat boven de grens van
0,50% gaat.

Timing is alles
Een  rendement  van  0,85%  is

verleidelijk  voor  spaarders  die
hun koopkrachtverlies willen be
perken.  Maar  in  werkelijkheid
kunt u die geafficheerde rentevoet
alleen realiseren als u de (eventu
ele) opnames van uw spaartegoed
zorgvuldig  ‘timet’.  Alleen  als  u
geld van de rekening afhaalt op de
verjaardag  van  uw  storting,  of
kort daarna, kunt u het beloofde
rendement volledig realiseren. Bij
een geldopname kort voor de stor
tingsverjaardag ligt uw werkelijke
rendement een stuk lager. 

Neemt  u  bijvoorbeeld  uw
spaargeld op na  twee  jaar en elf
maanden, dan bedraagt uw rende
ment  slechts  0,58%  (en  niet
0,85%). Dat heeft te maken met de
werking  van  de  getrouwheids
premie. Op iedere verjaardag van
de storting is die premie verwor
ven  voor het  voorbije  jaar. Maar
om  de  premie  ook  voor  het  ko
mende jaar te behouden, moet u
het  geld  opnieuw  een  jaar  laten
staan. Neemt u het geld toch door
heen het jaar op, dan valt u voor
die laatste periode alleen terug op
de basisrente.

Opgelet: roerende 
voorheffing
Dit ‘verlies’ valt te beperken als

u voor  een  spaarrekening  kiest
met  een  hoge  basisrente.  Dat

brengt  ons  bij  de  zogenaamde
‘nietgereglementeerde’  spaar
rekeningen  van  Izola  Bank  en
NIBC. Die werken uitsluitend met
een  basisrente.  Op  dit  moment
gaat het om respectievelijk 0,60%
en 0,57%.

Bij dit soort spaarrekeningen is
het  dan  weer  oppassen  voor  de
fiscus.  Aangezien  dit  geen  gere
glementeerde  spaarrekeningen
zijn, is vanaf de eerste euro rente
roerende  voorheffing  verschul
digd.  Het  nettorendement  valt
daardoor respectievelijk terug tot
0,42% en 0,40%. 

NIBC houdt de verplichte roe
rende voorheffing automatisch in.
Bij Izola Bank moet u als spaarder
zelf aangifte doen via uw jaarlijk
se belastingaangifte.

Mondjesmaat 
maandsparen
Als derde in de rij bieden ook

de  ‘maandspaarrekeningen’  een
hoger dan gemiddeld rendement.
Deze  rekeningen  zijn  niet  ge
schikt om grote bedragen te par
keren,  maar  zijn  bedoeld  om
maandelijks een beperkt bedrag
bij te sparen. U mag er maximaal
500  of  750  euro  per  maand  op
storten.  Beobank  afficheert  voor
deze rekeningen een totaalrende
ment  van  0,80%,  bij  ING  is  dat
0,56% en bij Bpost 0,55%. 

Ook deze beloofde  rendemen
ten kunt u in werkelijkheid bijna
onmogelijk  halen.  Na  bijvoor
beeld  vier  jaar  sparen  bedraagt
uw effectieve rendement bij Beo
bank slechts 0,52%. Dat komt om
dat de getrouwheidspremie bij de
ze  formule  slechts  mondjesmaat
wordt toegekend. Iedere storting
afzonderlijk moet immers elk jaar
opnieuw  twaalf  maanden  op  de
rekening  staan  om  die  getrouw
heidspremie te verdienen.

Addertjes bij tak 21
Tot  slot  worden  ook  spaar

verzekeringen  –  in  het  verzeke
ringsjargon: tak 21beleggingen –
verkocht als hoogrentend alterna
tief voor spaarders die hun boekje
beu zijn. De koploper in deze for
mule is Federale Verzekering, met
een gegarandeerde minimumren
te van 1,25% voor het lopende jaar.
Inclusief de winstdeelname werd
over  2018  een  rendement  uitbe
taald van 2,30%. 

Op  spaargids.be  kunt  u  een
overzicht vinden van het aanbod
aan  tak  21beleggingen.  U  zult
merken dat de gewaarborgde mi
nimumrente bij de meeste tak 21
producten  wat  lager  ligt  dan  in
het voorbeeld van Federale Verze
keringen, maar wel nog altijd ho
ger dan de 0,11% van een klassieke
spaarrekening.

Maar  ook  daarbij  schuilen  er
addertjes  in  het  gras.  Eerst  en
vooral  moet  u  rekening  houden
met allerhande kosten. De instap
commissie die uw bank of verze
keraar  aanrekent,  kan  gemakke

lijk  oplopen  tot  2  à  3%.  Daar
bovenop  komt  2%  aan  verzeke
ringstaks. Met de huidige rende
menten hebt u al snel twee à drie
jaar nodig om die kosten terug te
verdienen.  Weet  dat  instap
commissies  onderhandelbaar
zijn.  Afhankelijk  van  het  bedrag
en  uw  overredingskracht  is  een
commissie  van  0,50%  best  haal
baar. 

Let op: als u het geld op een tak
21rekening wilt opnemen, doet u
dat  best  niet  binnen  de  eerste
acht jaar. Want dan betaalt u roe
rende  voorheffing  op  uw  rende
ment  en  daarbovenop  komen  er
vaak  nog  contractuele  afkoop
kosten. Beschouw een tak 21con
tract daarom het liefst als een be
legging met een looptijd van acht

jaar. Na die termijn kunt u koste
loos uitstappen. 

Kijk naar het 
trackrecord
Wees tot slot op uw hoede voor

nieuwe tak 21producten die met
aantrekkelijke  beginrendemen
ten  of  tijdelijke  promoties  in  de
markt  worden  gezet.  Vaak  blijkt
dat hun rendement na enkele ja
ren sterk  terugvalt. Spijtig, want
als  gevolg  van  de  hoge  afkoop
kosten zit u de facto voor acht jaar
vast.  Langlopende  gamma’s  met
een goed trackrecord en een sta
biel  rendement  verdienen  daar
om uw voorkeur. 

Volgende  week  aflevering  2: 
obligaties

Hoogrentend sparen, bestaat dat nog?

 Wees op uw hoede 
voor nieuwe 
tak 21producten 
die met aantrekke
lijke beginrende
menten of tijdelijke 
promoties in de 
markt worden 
gezet

Hoogrentende spaar
en verzekerings
rekeningen waren 
ooit de lievelingen van
Belgische spaarders. 
Nu is het vooral op
passen voor addertjes
onder het gras.
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