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Alternatieven voor uw spaargeld 

De rente op spaargeld is momenteel zo laag dat het rendement weinig meer voorstelt. Door 
belasting en inflatie wordt het spaartegoed bovendien steeds minder waard. U zoekt daarom wellicht 
alternatieven voor uw spaargeld. Wat zijn de mogelijkheden? 

1. Deposito 
Als u uw spaargeld voor langere tijd in een deposito vastzet, ontvangt u een hogere rente dan 
wanneer het geld vrij opneembaar blijft. Maar om het effect van inflatie en belasting teniet te doen, 
moet u minimaal 1,8 procent spaarrente krijgen. Daarvoor moet u uw spaargeld minimaal 8 jaar 
vastzetten in een deposito. Veel levert deze actie dus niet op. Bovendien kan in die 8 jaar de rente 
weer stijgen. En van die stijging profiteert u dan niet. 

2. Beleggen 
U kunt uw spaargeld ook beleggen in aandelen. U heeft dan een grotere kans op een goed 
rendement, maar er is ook altijd het risico dat u geld verliest. Alleen als u kiest voor een lange 
horizon en voor spreiding van de beleggingen, heeft u iets meer zekerheid.  

3. Sparen in het buitenland 
De rente op spaargeld (vrij opneembaar) is bij Nederlandse banken maximaal 0,8%, terwijl banken in 
de rest van Europa tot 2,5% bieden. In Bulgarije, Polen en Tsjechië zijn de hoogste rentes te krijgen. 
Maar is het een goed idee om geld te stallen bij banken elders in Europa? Talloze Nederlanders 
kwamen in 2008 in problemen omdat zij geld hadden weggezet bij de omgevallen IJslandse 
Landsbanki. Lange tijd was het onzeker of zij hun spaargeld ooit nog terug zouden zien. Laat u dus 
goed voorlichten voor u over de grens gaat sparen. 

4. Aflossen op de hypotheek 
Als u met uw spaargeld aflost op uw hypotheek, betaalt u minder hypotheekrente. De maandlasten 
dalen en die besparing kunt u beschouwen als een goed rendement. De winst is vooral groot als u 
nog een relatief hoge hypotheekrente heeft. Als u aflost op de aflossingsvrije hypotheek voorkomt u 
bovendien een schuld in de toekomst. Een nadeel van aflossen is dat uw geld in stenen zit. U kunt er 
pas over beschikken als u uw huis verkoopt. 

5. Investeren in energiebesparing 
Geld investeren in woningisolatie en zonnepanelen zorgt voor een goed rendement. De winst is het 
hoogst bij een oude, niet geïsoleerde woning en een hoog verbruik. Volgens Milieu Centraal kunnen 
investeringen in zonnepanelen een rendement hebben van 6% tot 7%. U moet wel geduld hebben: 
de meeste winst op energiemaatregelen behaalt u op de lange termijn. 

6. Tweede woning 
De aanschaf van een recreatiewoning vinden veel mensen een goede belegging. Als het tweede huis 
in waarde stijgt, kan de winst bij verkoop heel aardig zijn. Verhuurt u de woning dan zijn de 
huurinkomsten bovendien onbelast. 

Buffer blijft belangrijk 
Of u al uw geld van uw spaarrekening moet halen, is de vraag. Het is verstandig een financiële 
reserve te hebben voor onverwachte tegenslagen. Kies in dat geval voor een spaarrekening met een 
relatief goed en stabiel rendement. Wilt u advies over een goede spaarmethode of over aflossen op 
de hypotheek? Neem dan contact op met ons kantoor. 


