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SPAARREKENINGEN MET HOOGSTE BASISRENTE

Banca Monte Paschi Belgio Roc II

NIBC Direct spaarrekening

Fortuneo Plus

Axa I-Plus Welcome

Rabobank.be spaarrekening

Citibank CitiGold

Banca Monte Paschi Belgio BMPBtop

Keytrade Azur

BKCP Excellence

Dexia Internet spaarrekening

Delta Lloyd Superior spaarrekening
Bron: www.rentegids.be
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Basisrente Getrouwheidspremie Totaal

Ontevreden over de historisch lage rente op uw spaarboekje?

Neem een voordelig abonnement op De Belegger en geniet van een korting van 25%!

De BeleggerSurf snel naar www.belegger.be/voordeel

ADVERTENTIE

een jaar vast te klikken, want de basisrente
kanwel op elkmomentworden aange-
past. Een belangrijk nadeel: umagge-
durende 12maandenuwspaarcenten
niet van uw rekening halen. Anders
verliest u de premie.

Gezond verstand
Voorhet spaarboekjezijneralternatieven

die even veilig zijn enwaarmee u niets van
hetbeginkapitaalkuntverliezen.Diezijner
indevormvankasbons, termijnrekeningen
en tak21-levensverzekeringen. Daarvan
moet u geen wonderen verwachten. Voor
een looptijd van 5 jaar schommelendenet-
torentes van termijnrekeningen, na aftrek
van15procent roerendevoorheffing, tussen
2 en 3 procent. Voor een tak21-levensverze-
kering is de hoogste gewaarborgde rente
momenteel 3,25 procent. Dat vindt u bij
Patronale Life.Maar daarbijmoeten spaar-
dersnog rekeninghoudenmet allerlei kos-
teneneenspaarhorizonvanminstens8 jaar
om te ontsnappen aan roerende voorhef-
fing. ‘Weverkeren ineenalgemenetoestand
van lage groei en lage returns. Spaarders
moetenhunverwachtingenaanpassen.Wie
nu een rente nastreeft van 4 à 5 procent,
moet automatischmeer risico nemen dan
enkele jaren geleden om een gelijkaardig
rendement te behalen’, zegt Peter Vanden
Houte, hoofdeconoomvan INGBelgië.

Wie nu 4 à 5 procent voor ogen heeft,
moet al aandelenmet een hoog dividend-
rendement of rommelobligaties inslaan.
Dat zijn obligaties van bedenkelijke kwali-
teitwaarbij het risico reëel is dathetbedrijf
faillietgaat. Ter vergelijking: in2008boden
sommige grootbanken spaarrentes van
4,25 procent. Het heeft geen zin dezelfde
rentena te jagendooronverantwoorderisi-
co’s te nemen met producten die u toen
links liet liggenwegens… te risicovol.

Hetzelfde geldt ook voor spaarreken-
ingenentermijnrekeningen.Sommigeprijs-
brekers hebben een bedenkelijke krediet-
rating diemaar een of twee trappen verwij-
derd is van de rommelstatus . Denk daarbij
aanNIBCDirect,DHBBankenCreditEurope.
DiebankenvallenwelonderhetNederland-
se depositogarantiestelsel, dat net als in
België alle spaartegoeden garandeert tot
100.000 euro.

Spenderen
Economen verwachten dat het klimaat van
lage rentesnogzeker 2à 3 jaarkanaanhou-
den. Veelzeggend is de communicatie van
deFederalReserve,deAmerikaansecentrale
bank. Die heeft al aangegeven ‘tot diep in
2014’ de rente dicht tegen het nulniveau te
houden. Economen verwachtendat ookde
ECBtotdanhetpadzalbewandelenvanlage
rentes. ‘DeECB-rentekanzelfsnogeenbeet-
je lagermochthetbrandeninSpanje’, vreest
professor Peersman. Pas als de economie
weer aanzwengelt, is er beterschap in zicht.
‘Spaarders blijven het slachtoffer van lage
renteszolangdeeconomienietopvolle toe-
ren draait. Daarom is het nodig om te con-
sumerenente investeren.Spaardersmoeten
netgelduitgevenomdaarnazicht tekrijgen
ophogere rentes’, zegt Peersman. Twijfelt u
over de aankoop van eenwagen?Weet dan
dat die door de hardnekkig hoge inflatie
volgend jaarnogduurderzal zijn terwijluw
spaarcenten over dezelfde periode amper
zullen aangroeien.

Murwgeslagen
door een salvo van
renteverlagingenzoeken

spaarders eenuitweg.
Eengoedgevuldekoffer
metwapens isdaarbij

onontbeerlijk.

UniversiteitGent. ‘Dat rentetarief staatalge-
ruime tijd op hetzelfde lage niveau, maar
bankenreagerenmeestalmetvertragingop
eenaanpassing.Ookdemassale liquiditeits-
injectie van de ECB eind vorig jaar speelt
een rol. Daardoor konden banken voor
een looptijd van drie jaar goedkoop geld
lenenenhebbenzemindernoodaanspaar-
deposito’s.’

Maar er is meer. Vraag aan een bank
waaropdiezichbaseertomdespaarrente te
bepalen en je botst op eenmuur rond die
‘concurrentiegevoelige informatie’. Elke
bankheefthaareigencocktail vanrichting-
gevende indicatoren. De euriborrente
(derentediebankenelkaaraanrekenen),de
rente op Belgisch overheidspapier (OLO’s)
endeDuitse rentewordenvaak in rekening
gebracht. Endat telkensmet allemogelijke
looptijden. ‘Ookdewetvanvraagenaanbod
speelt een onverbiddelijke rol’, zegt een
marktkenner. ‘Waarom zou een bank nu
3 procent bieden om spaardeposito’s op te
halenals jeookgoedkoopgeldkanophalen
bij de ECB aan 1 procent?’

Eenmogelijke verklaring: om zieltjes te
winnen. DeNederlandse bankNIBCDirect
is sinds begin dit jaar actief in ons land en
wist in driemaanden tijd 10.000 Belgen te
verleidendooruit tepakkenmetdehoogste
spaarrente.

SVEN VONCK

H et veroorzaakt altijd een
grote schok als groot-
banken de spaarrentes
verlagen. Zeker als ze de
psychologische grens van
1procent slopen.BNPPari-

bas Fortis was de eerste grootbank om de
basisrentevandeklassiekespaarrekeningte
verlagen van 1 naar 0,75 procent. Belfius
gunde zichzelf twee dagen bedenktijd om
een renteverlaging aan te kondigen. Ook
daar stelde de bank de basisrente van
de klassieke spaarrekening bij van 1 naar
0,75 procent.

De voorbije weken kondigden al meer
dan 10 banken lagere rentes aan voor hun
spaarrekeningen.Metwelkewapenskuntu
strijden tegende lage rente?

Begrip
Omtebeginnentoontuhetbestenigbegrip
vooruwbankier.BNPParibasFortis verwijst
letterlijknaar ‘uitzonderlijkemarktomstan-
digheden’ en illustreertdatmet eengrafiek
diededalenderente-evolutieweergeeft van
deECB-renteenderenteopDuitsoverheids-
papier. ‘De lage ECB-rente is een van de
belangrijkste factoren’, erkent ook Gert
Peersman, professor economie aan de

Wat betekent de lage rente
voor uw geld?
www. tijd.be/rente

Daadkracht
Het is gemakkelijk daarover schamper te
doen en bankshoppen te bestempelen als
eennuttelozedaaddienietsopbrengt.Maar
de prijsbrekers bieden basisrentes van
1,65 tot 2 procent. Dat ismeer danhet dub-
bele van wat de klassieke rekeningen van
Belfius en BNP Paribas Fortis in petto heb-
ben. Voor wie 50.000 euro op een spaar-
rekeningheeft, isdathetverschil tusseneen
rente van 375 euro of 1.000 euro, exclusief
getrouwheidspremie. ‘Spaarders moeten

wel opletten voor lokrentes, tijdelijk hoge
rentesomveelklantente lokkenomdaarna
de rente fors te verlagen’, waarschuwt pro-
fessor Peersman.

Getrouwheidsrekeningen, spaarrekenin-
genmeteenhogegetrouwheidspremie,bie-
den hogere rentes: van 2,5 tot 3 procent bij
deprijsbrekers.Degetrouwheidspremie -bij
getrouwheidsrekeningen meestal 1,25 à
1,5procent - isgegarandeerdtot 12maanden
na de storting. Het is eenmanier ommin-
stens de helft van de totale spaarrente voor
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