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Gemopper
Al een aantal jaar wordt er gemopperd over de hoogte van de 
rente op spaargeld. Zeker als er van het rendement op het spaar-
geld (deels) moet worden geleefd. Ik wil echter benadrukken dat 
deze lage rente ook voordelen biedt. De rente op schulden is na-
venant laag. Bijkomend voordeel is dat de huizenmarkt hierdoor 
de afgelopen jaren flink is aangetrokken. Dat het voor- of nadeel 
van de lage rente soms bij verschillende personen ligt, moeten 
we maar even voor lief nemen.
Dat de lage rente deels wordt veroorzaakt door de stimulerings-
maatregelen van de Europese Centrale Bank doet bij u misschien 
een ander licht schijnen op de situatie. Na de crisis van 2008 
heeft de Europese Centrale Bank met diverse stimuleringsmaat-
regelen ervoor gezorgd dat de economie weer uit het slop werd 
getrokken. Gelukkig draait de economie inmiddels weer op volle 
toeren en wordt er zelfs gesproken van oververhitting. Eerlijk 
gezegd vraag ik mij af of eenieder deze situatie herkent. Onlangs 
werd nog gepubliceerd dat een groot aantal ZZP-ers tegen de 
armoedegrens leeft.
Waar ik verder ook nog even over wil mopperen is de inmiddels 
volledig misplaatste belastingheffing op vermogen. Deze heffing 
pakt heel onredelijk uit voor mensen die georiënteerd zijn op 
sparen. De belastingheffing op het vermogen gaat uit van een 
fictief rendement. Helaas is dit fictieve rendement niet aange-
past aan de marktomstandigheden. Sterker nog … vanaf 2017 is 
het fictieve rendement voor mensen met een groter vermogen 
juist verhoogd. Dit in de veronderstelling dat iemand met een 
hoog vermogen meer rendement maakt. Dat noemen we nog 
eens fictie op fictie. Is de hoogte van het rendement niet gewoon 
afhankelijk van hoeveel risico je wilt en kunt nemen met je ver-
mogen? Met de forfaitaire rendementsheffing en haar fictieve 
rendement dwingt de overheid eenieder zich te richten op meer 
risicovolle beleggingen in aandelen, obligaties en vastgoed.
Over de onredelijke heffing over het vermogen zijn de afgelopen 
tijd meerdere fiscale procedures gevoerd. Daarbij durfde geen 
van de rechtelijk instanties het aan om de heffing te torpederen. 
Hof Amsterdam heeft onlangs voor het eerst een echte kritische 
kanttekening geplaatst. Het fictieve rendement zou te hoog zijn. 
Helaas is het volgens het Hof niet aan hen om op de stoel van de 
wetgever te gaan zitten. Afwachten dus hoe het gaat aflopen.
Tussentijds blijft de vraag wat u kunt doen met uw vermogen. 
Zeker nu dit een steeds prominentere rol inneemt in uw finan-
ciële planning. Het pensioenstelsel en de AOW-rechten worden 
namelijk telkenmale verder beperkt. Ook worden de fiscale 
regels waaronder de hypotheekrenteaftrek steeds verder aan-
gescherpt. In combinatie met de te hoge belastingheffing op het 
vermogen wordt u gedwongen meer vooruit te kijken of u er ook 
op latere leeftijd nog steeds financieel warmpjes bijzit.
In de zoektocht naar rendement op vermogen wil ik u vragen 
vooral rekening te blijven houden met uw eigen financiële situ-
atie alsmede uw eigen risicobereidheid. Beleggen is niet voor 
iedereen weggelegd maar kan zeker met een langere beleggings-
horizon een verantwoord risico en rendement bieden. Ik zou u 
daarbij willen vragen te zoeken naar een verantwoorde mix van 
aandelen, obligaties en vastgoed. Door het spreiden over de 
diverse beleggingsvormen worden risico’s beperkt. In het rijtje 
van beleggingen noem ik bewust 
even niet de diverse cryptocurrency 
waarover op elk verjaardagspartij-
tje tegenwoordig wordt gesproken. 
Wat hier gebeurt heeft niets meer te 
maken met de werkelijkheid.

Met een effectieve rente van 
0,51% over heel 2017 heeft 
de ‘Flexibel Sparen’-rekening 
van KNAB wederom het hoog-
ste gemiddelde rendement 
van alle spaarrekeningen 
opgeleverd.

De tweede en derde plek 
wordt ingenomen door de 
internet-rekeningen van 
Anadolubank en LeasePlan 
Bank met rentes van respectie-
velijk 0,50% en 0,48%. Zoals 
in voorgaande jaren bleven 
ook in 2017 de grootbanken 
zoals ABN AMRO, Rabobank 
en ING ver achter. Bij hen 
daalde de gemiddelde rente 
dit jaar met meer dan 60% 
tot een nieuw dieptepunt van 
0,15%.

Loop geen spaarrente mis: 
blijf vergelijken.
Ook in 2017 liepen veel men-
sen nog spaarrente mis. Het 
is op dit moment nog steeds 

mogelijk om tegen een rente 
van 0,50% te sparen terwijl 
veel mensen hun spaargeld 
nog bij een van de grootban-
ken hebben ondergebracht 
tegen op dit moment 0,05%. 
“Dat is een verschil van een 
factor 10 wat een historisch 
groot verschil is. Daarom loont 
vergelijken en overstappen 
nog steeds de moeite”, volgens 
Scheepers. Om te voorkomen 
dat consumenten belangrijke 
veranderingen in spaarrente 
missen kan men gebruikma-
ken van de gratis dienst  
www.RenteWekker.nl die 
spaarinformatie aanbiedt en 
waar consumenten automa-
tisch op de hoogte worden 
gehouden van renteverschillen 
tussen de verschillende spaar-
rekeningen. Veel gebruikers 
zijn daardoor overgestapt naar 
een andere spaarrekening 
waardoor ze meer rente heb-
ben ontvangen.

KNAB wint Gouden 
Spaarvarken 2017 

 

 

 

Het Gouden Spaarvarken, de prijs voor de 

best renderende spaarrekening zonder beper-

kende voorwaarden, is over 2017 toegekend 

aan KNAB met de ‘Flexibel Sparen’-rekening. 

“Dit is een overduidelijk bewijs van het stabie-

le rentebeleid van KNAB die zich vier keer op 

rij winnaar van het Gouden Spaarvarken mag 

noemen”, aldus Jan Scheepers van vergelij-

kingssite www.SpaarInformatie.nl.
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