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de dinsdag haar basisrente naar 0,5 pro-
cent, een historisch dieptepunt. De Ameri-
kaanse centrale bank (Fed) voerde woens-
dag een forse rente verlaging door van 50 
basispunten naar 1 à 1,25 procent, het laag-
ste peil in ruim twee jaar, en opende de 
deur naar een extra renteverlagingen over 
twee weken. 

De Europese Centrale Bank (ECB), die 
donderdag ver gadert, heeft minder ruimte 
om haar monetair beleid te versoepelen, 
omdat haar belangrijkste rentetarief al 
lager dan nul is. Toch verwacht de rente-
termijnmarkt dat de ECB de depositorente 
- voor banken die geld bij de ECB parkeren 
- verlaagt van -0,5 naar -0,6 procent.

De kans dat de rentes snel normaliseren 
is door het coronavirus nog kleiner gewor-
den. ‘Door de vergrijzing gaan we naar een 
structureel lagere economische groei, 
waardoor de marktrentes ook bij een 
normalisering laag blijven’, zegt Vanden 
Houte. ‘Volgens onze modellen kan de 
rente op termijn weer stijgen, maar de 
kans dat we boven 1 procent gaan, is zo 
goed als nihil.’

Een alternatief op de lange termijn is 
volgens hem een goed gespreide aandelen-
portefeuille. ‘Een korf met kwaliteitsaande-
len kan een dividendrendement van 3 pro-
cent opleveren. Maar de coronaschok die 
de voorbije weken op de aan delenmarkten 
heerste, deed de appetijt voor aandelen 
geen goed, zeker niet bij spaarders met een 
ultradefensief profi el’, zegt Vanden Houte. 

Voor wie toch vasthoudt aan veilige 
spaarproducten en zijn koopkrachtverlies 
wil beperken, zijn er nog enkele stro-
halmen, al worden ook die steeds korter. 
We ze� en de mogelijk heden op een rij.

1
Spaarboekjes

Veertig van de 65 gereglementeerde spaar-
boekjes bieden de we� elijke minimum-
rente van 0,11 procent aan, blijkt op spaar-
gids.be. Negen spaarboekjes bieden een 
hogere vergoeding dan 0,3 procent, 
al zijn daar vaak voorwaarden aan 
verbonden. MeDirect biedt met Maandspa-
ren Max een totale rente van 0,7 procent, 
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Veilige alternatieven voor
spaarboekje zijn steeds schaarser
Het coronavirus en de bijbehorende rente dalingen zijn andermaal slecht nieuws voor 
spaarders die geen risico willen nemen. Maar ook als u uw geld voor langere tijd parkeert, 
vindt u moeilijk gegarandeerde rentes die boven het spaarboekje en zijn 0,11 procent gaan.

‘Wie bij spaar-
producten 
blijft, moet de 
komende tien 
jaar niet reke-
nen op rentes 

hoger dan 1 procent. Dat betekent dus nog 
tien jaar koopkracht verlies.’ Wie zweert bij 
het spaarboekje wordt allicht niet vrolijk 
van het perspectief dat Peter Vanden Hou-
te, de hoofd econoom van ING België, voor-
houdt. 

Toch groeit het bedrag dat Belgen op 
spaarboekjes parkeren naar ongeziene 
hoogtes. Woensdag raakte bekend dat in 
januari in ons land 1 miljard euro op spaar-
boekjes is bijgeboekt. Het totaal bedraagt 
283 miljard euro, een nieuw record. Dat 
terwijl de meeste spaarboekjes al vier jaar 
lang de we� elijke minimumrente van 
0,11 procent bieden. 

Die rente is in vergelijking met de 
marktrente bovendien te hoog. ‘De 
Belgische overheidsrente op 2 à 3 jaar, die 
vandaag tegen -0,5 procent noteert, is voor 
banken de referentierente voor hun spaar-
boekjes. En dus worden spaarrekeningen 
door de wetgeving eigenlijk gesubsidi-
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PETER VAN MALDEGEM

Wie bij spaar producten 
blijft, riskeert 
nog tien jaar 
koopkrachtverlies. 

Peter Vanden Houte 
Hoofdeconoom ING België

eerd’, duidt de ING-econoom de ongelijke 
strijd die de alternatieven voor het spaar-
boekje moeten voeren. Hierdoor worden 
de alternatieven steeds schaarser. ‘Wie 
geen risico wil nemen, heeft eigenlijk geen 
alternatieven meer voor het spaarboekje, 
toch als je dezelfde fl exibiliteit en veilig-
heid nastreeft’, zegt Vanden Houte. 

Door de coronacrisis krijgen die alter-
natieven voor het spaarboekje intussen 
een extra duw. De vrees is dat de wereld-
wijde economische groei forse klappen 
krijgt door het virus. Som mige centrale 
banken pasten de voorbije week hun rente 
aan. De Australische centrale bank verlaag-
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al is dat voor maximaal 500 euro per 
maand. Dat geldt ook voor de Cocoon 
Spaar rekening van Bpost, die een totale 
rente van 0,55 procent biedt, met de bij-
komende voorwaarde dat spaarders niet 
ouder dan 40 zijn. 

Bij de spaarboekjes zonder voor-
waarden biedt MeDirect met Fidelity Spa-
ren de hoogste rente, in totaal 0,55 pro-
cent. ‘Spaarrekeningen zijn voor ons de 
grote motor om nieuwe klanten aan te 
trekken, van wie een groot deel op termijn 
ook begint te beleggen. Door de lage 
rente is onze marge klein maar haalbaar. 
We hebben een lage kostenstructuur, 
met een klein kantorennet en minder ad-
ministratief personeel, omdat we streven 
naar optimaal geautomatiseerde proces-
sen’, zegt Wim Wuyts van MeDirect. De 
bank is niet van plan haar spaarrentes te 
verlagen. ‘We voeren een gezonde rente-
politiek: we volgen de markten op de voet 
en sturen bij als het nodig is, maar er is 
nog niet beslist de rente te wijzigen’, zegt 
Wuyts.

Andere prijsbrekers doen dat wel. 
Santander Consumer Bank, dat met 
twee spaarboekjes respec tievelijk 0,60 en 
0,40 procent rente biedt, verlaagt zijn 
tarieven vanaf 16 maart. De totale rente 
van de Vision+-rekening daalt naar 
0,50 procent, die van de Vision-rekening 
naar 0,25 procent. Santander Consumer 
Bank maakt deel uit van Santander Consu-
mer Finance, de consumentendivisie van 
de Spaanse bankenreus Banco Santander. 
Rabobank.be verlaagde eind februari de 
rente op de Rabo Plus-rekening van 0,35 
naar 0,26 procent.

Terwijl Santander en MeDirect onder de 
Belgische depositogarantie van 100.000 
euro vallen, geldt bij Rabobank.be de 
Nederlandse depositogarantie van 100.000 
euro.

2
Termijnrekening

Wie zijn spaargeld voor langere tijd heeft 
weggezet in een termijnrekening riskeert 

Pensioensparen: 
fondsen leveren 
weer meer op dan 
verzekeringen

In 2019 kwam het ne� o-
rendement van de pensioen-
spaarverzekering uit op 
1,68 procent. Haar tegenhanger, 
de pensioenspaarfondsen, 
boekten in 2019 een gemiddeld 
rendement van 15,3 procent. 
In 2018 was dat omgekeerd. 
Pensioenspaarfondsen verloren 
toen door de beurscorrectie 
gemiddeld 8 procent, terwijl de 
verzekeringen een rendement 
van gemiddeld 1,8 procent 
opleverden. Pensioenspaar-
verzekeringen zijn een veilige 
manier om voor uw pensioen te 
sparen, omdat ze een gegaran-
deerde rente bieden. Ook geldt er 
geen verzekeringstaks. De 
verzekeringen laten op lange 
termijn wel een lager rendement 
optekenen dan de fondsen. 
Individueel pensioensparen kan 
in 2020 voor een storting tot 
1.270 euro waarop een belasting-
vermindering van 25 procent 
geldt, of tot 990 euro waarbij een 
vermindering van 30 procent 
geldt.
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1                               Heeft uw job invloed op de manier 
waarop u naar geldzaken kijkt?

‘Mijn werk en mijn leeftijd hebben me 
wijzer gemaakt. Ik heb veel gezien en 
meegemaakt: een scheiding, een nieuw 
huwelijk, een verhuis naar België... Dat 
heeft me voorzichtiger gemaakt.’ 

2 Maakt u in uw privéleven 
gebruik van groene energie?

‘Ja. Ik heb een Eneco-formule die me 
voorziet van duurzame energie waarmee 
ik mijn elektrische wagen kan opladen. 
Mijn huis bevat voor 100 procent led-
verlichting en we eten niet elke dag vlees. 
Zonnepanelen heb ik niet, omdat ik mijn 
huis huur. Onze regering kan meer doen 
om eigenaars en huurders van appar-
tementen te doen deelnemen aan de 
energietransitie.’

3 Vindt u sommige prijzen en 
tarieven in België fel overdreven?

‘Ja, voeding is hier tot 25 procent duurder 
dan in Duitsland of Nederland, waar ik 

vandaan kom. Daar is geen enkele reden 
voor, tenzij het feit dat er geen harde 
concurrentie is tussen de warenhuis-
ketens. Concurrentie maakt dingen voor 
iedereen goedkoper en dat is belangrijk 
voor elke Belg.’

4 Geeft u veel geld uit aan nieuwe 
technologieën?

‘We zijn technologiefanaten. Mijn echtge-
note en ik gebruiken een online agenda, 
doen onze aankopen online, lezen de 
digitale krant, luisteren naar streaming-
diensten… Ik geloof echt dat technologie 
ons leven aangenamer kan maken. In 
onze sector is dat nog onvoldoende 
het geval.’

5 Belegt u?
‘Ik heb lang geleden eens belegd, maar 
de waarde van die belegging is in zes 
maanden met 25 procent gedaald. 
Daarna heb ik nooit meer belegd. Ik spaar 
via een rekening bij de bank. Ik besef dat 

dat niet het beste rendement biedt, 
maar gezien de huidige tijdsdruk moet ik 
keuzes maken. Bewust beleggen - in 
duurzame ondernemingen - vraagt tijd.’

6 Wat is uw slechtste belegging 
ooit?

‘Ik wilde met mijn zoon de wondere 
wereld van de bitcoin ontdekken, 
want zowat iedereen praatte daarover. 
Ik wilde weten hoe dat in zijn werk ging. 
Ik kocht daarom voor 500 euro aan bit-
coins. Maar daar heb ik jammer genoeg 
nooit iets van teruggezien.’ 

7 Weet u precies, zonder cijfers te 
noemen, hoeveel u per maand 
verdient?

‘Ja, dat weet ik zeer precies. Ik ben het 
gezinshoofd. Als vader van drie kinderen 
heb ik een verantwoordelijkheid en moet 
ik weten wat er binnenkomt en buiten-
gaat. Het is belangrijk de waarde van 
geld te kennen. Dat probeer ik aan mijn 
kinderen mee te geven.’

8 Heeft de fi nanciële crisis de 
manier waarop u uw geld beheert 
veranderd?

‘Ik ben me veel meer bewust van mijn 
fi nanciële situatie dan vroeger. Ik zou 
graag duurzaam beleggen, maar zoals ik 
zei vergt dat veel tijd. Bij Eneco proberen 

we investeringen in duurzaamheid te 
vergemakkelijken, bijvoorbeeld met 
crowdlending of andere vormen 
van participatie.’

9 Wat stoort u op het vlak van geld?
‘Het gebrek aan transparantie bij on-

dernemingen en gebrekkige en onvrien-
delijke facturen of diensten aan klanten. 
Afspraken zijn er om binnen de afgespro-
ken termijn en integraal nageleefd te 
worden. Ik ben op dat vlak een echte 
Nederlander, als ik zie hoe traag Belgi-
sche bedrijven en systemen func tioneren. 
De overheid neemt dat gedrag vaak over.’  

10 Waar durft u veel geld aan 
uit te geven?

‘Decathlon is voor mij een echte snoep-
winkel. Ik sport vaak - ik geef spinning-
lessen - en vind dus altijd wel een reden 
om iets te kopen. Een gezonde geest 
in een gezond lichaam is belangrijk.’

 SONIA ROMERO

Tien 
geldvragen aan
Jean-Jacques Delmée

De Nederlander Jean-Jacques Delmée (54) staat sinds september 
an het hoofd van de groenestroomleverancier Eneco België. 
‘Onze regering kan meer doen om eigenaars en huurders van 
appar tementen te doen deelnemen aan de energietransitie.’

Meer interviews op
www.netto.be/geldvragen
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Ik wilde de wereld van 
de bitcoin ontdekken, 
maar dat geld heb ik 
nooit meer teruggezien.

Onze marge 
is door de 
lage rente 
klein, maar 
dankzij onze 
lage kosten-
structuur is 
dat haalbaar.

Wim Wuyts
MeDirect

geen gevolgen bij een ren-
teverlaging. De rente die 
van toepassing was bij de in-
schrijving geldt over de hele 
looptijd van die termijnreke-
ning. Banken kunnen uiteraard 
wel de rentes voor nieuwe inschrij-
vingen verlagen.

Maar de gemiddelde tarieven op 
termijn rekeningen met een looptijd van 
vijf jaar komen vandaag nauwelijks boven 
de rente van het spaarboekje uit. Ook op 
acht jaar is de gemiddelde ne� orente laag, 
met slechts 0,2 procent. 

Izola Bank biedt de hoogste rente voor 
een termijnrekening op vijf jaar, stelt 
spaargids.be. Een termijnrekening levert 
een jaarlijkse ne� orente van 1,12 procent 
op, meldt de website van de Maltese bank. 
‘Als bank die actief is in Malta en met de 
geringe omvang van de markt houdt onze 
prijs ze� ing rekening met de rentetarieven 
die in Malta van toepassing zijn. Er zijn 
geen directe plannen voor renteverlagin-
gen op korte termijn’, klinkt het.  

Ook MeDirect biedt voor een looptijd 
van vijf jaar een ne� o rente boven 1 pro-
cent (1,05 %). 

‘Er is altijd een verband tussen rende-
ment en risico’, waarschuwt Vanden Hou-
te. ‘Er mag dan wel sprake zijn van een de-
positogarantie, de vraag is of ze kan wor-
den nagekomen. Kan bijvoorbeeld de 
Maltese overheid, in het extreme geval 
van een bankencrisis, die garantie nako-
men?’

3
Spaarverzekeringen

Een derde veilige haven zijn de tak21-
producten of spaarverzekeringen, die 
een gegarandeerde rente en een winstdeel-
name bieden. Uw opbrengst is vrijgesteld 
van roerende voorheffi  ng, op voorwaarde 
dat u voor een looptijd van zeker acht jaar 
kiest, of bij een overlijdensdekking van 
130 procent. Als u voor die producten kiest, 
moet uw horizon dus verder liggen.

De gegarandeerde rente bij een storting 
geldt bij de meeste verzekeringen voor de 
hele looptijd van het contract op die stor-

ting. Wel kan de gegaran-
deerde rente tijdens uw con-

tract verlaagd worden, en 
dan geldt die lagere rente voor 

uw toekomstige stortingen. 
Patronale en Argenta Life span-

nen de kroon met gegarandeerde 
rentes van 0,85 procent. Bij Patronale 

Secure 21 geldt ze enkel voor 2020. Als ze 
volgend jaar herzien wordt, leveren ook 
uw stor tingen van 2020 een andere gega-
randeerde rente op. Patronale biedt ook 
Safe 21 aan, waarbij het een gegarandeerde 
rente van 0,80 procent biedt voor een peri-
ode van acht jaar. Ook bij Argenta loopt de 
gegarandeerde rente van 0,85 procent tot 
31 december van het achtste jaar volgend 
op het jaar van de storting.

Let wel: deze producten bieden niet 
noodzakelijk de hoogste totale rente. 

De winstdeelnames liggen doorgaans 
hoger bij producten die een lagere ge-
garandeerde rente bieden. BNP Paribas 
Fortis bood met Free Invest Plan vorig jaar 
een ne� orente van 1,80 procent. Bij Patro-
nale kwam het totaal rendement van het 
Secure 21-product uit op ne� o 1,65 procent, 
dat van Safe 21 op 1,50 procent. ‘Omdat de 
rente in Secure 21 minder lang gegaran-
deerd is, compenseren we dat met een 
hogere winstdeelname, als potentieel 
hoger rendement’, zegt Oriona Claeys 
van Patronale.

De gegarandeerde rendementen bij 
sommige tak21-producten komen dus wel 
boven 0,11 procent uit, maar u moet er de 
looptijd van acht jaar bij nemen. Ook moet 
u rekening houden met een verzekerings-
taks van 2 procent bij elke instap. Tel daar 
de instapkosten bij, die bij sommige verze-
keraars tot 6 procent oplopen, en van uw 
extra vergoeding blijft niet veel over. Neem 
dus zeker de instapkosten mee in uw bere-
kening. 

Sommige verzekeraars rekenen geen 
instapkosten aan, waaronder Federale 
Verzekering voor Vita Invest Dynamic, 
dat in 2019 een brutorente van 1,85 procent 
opleverde.

Wie het tak21-product gebruikt in een 
fi scaal contract van pensioensparen kan de 
verzekeringstaks van 2 procent vermijden 
(zie kader). Bij het langetermijnsparen, 
dat ook een fi scaal voordeel biedt, geldt 
de verzekeringstaks wel.

Veilige alternatieven voor
spaarboekje zijn steeds schaarser
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