
 
 
 

 

Sparen kost geld                                                                                    juni 2014  
   
Sinds enkele jaren betalen we de rekening voor het feit dat er decennia lang op te grote voet is geleefd. De 
economische groei bedraagt slechts 0,50% en de inflatie schommelt rond de nullijn. Mede hierdoor staat de 
rente nu historisch laag is. En dan te bedenken dat de Nederlandse overheid ervan uitgaat dat we nog steeds 
4% rente per jaar ontvangen en ons vermogen met 1,2% belast. Hierdoor is de vermogensbelasting zo 
langzamerhand hoger dan de rente die de bank betaalt. En dan te bedenken dat politici inzetten op een extra 
vermogensbelasting. Los van de werkelijke inflatie kost sparen dus geld. En wie denkt dat de rente binnenkort 
weer gaat stijgen heeft het mis. Dat valt onder andere op te maken uit de commentaren van de ECB die 
aangeeft dat de rente nog lang laag blijft. Sterker, nu de ECB een negatieve rente hanteert moeten spaarders 
rekening houden met nog lagere rentes. Overigens is de spaarrente in landen als Denemarken, Zwitserland en 
Japan al jaren nihil en mogen wij van geluk spreken dat de rente in Nederland zolang hoog is gebleven.    
 

Meer rente met obligaties                  
Bankiers betalen u een lagere rente dan de bank ontvangt van 
klanten die ons spaargeld lenen. Zo kan het gebeuren dat een 
bank uw spaargeld tegen 4% rente geld leent aan bijvoorbeeld 
Coca Cola terwijl u slechts 1% rente ontvangt. Het verschil is dus 
3% rente per jaar die u ook zelf kunt ontvangen. Tenminste 
wanneer u bereid bent om een deel van uw spaargeld 
rechtstreeks aan Coca Cola uit te lenen en de bank links laat 
liggen. Dit uitlenen gaat in de vorm van obligaties die een vaste 
rente en een vaste eindwaarde hebben. Een groot voordeel is dat 

obligaties dagelijks verhandelbaar zijn en u niet wordt verrast met rentekortingen of boetes wanneer u wilt 
beschikken over uw geld. Het is ook niet voor niets dat pensioenfondsen overwegend in obligaties beleggen en 
nauwelijks sparen. Pensioenfondsen dienen immers een fatsoenlijk rendement te realiseren. Ook al is het 
gemiddelde rendement met obligaties nu ‘slechts’ 3% hoger, het verschil in rendement is na 10 jaar opgelopen 
tot ruim 34,4%. Ook is het goed om te weten dat uw obligaties niet op de balans van de bank staan maar zijn 
ondergebracht in een apart bewaarbedrijf. Het ‘nadeel’ van obligaties is dat de koersen tussentijds kunnen 
bewegen. Maar omdat de koersfluctuaties doorgaans beperkt zijn en de eindwaarde bekend is, blijft het 
uiteindelijke risico beperkt. Tegelijkertijd bieden koersfluctuaties het voordeel dat er tussentijdse koerswinsten 
kunnen worden gerealiseerd. Zo kan het dus gebeuren dat een obligatie wordt gekocht tegen een koers van 95% 
en voortijdig wordt verkocht tegen 105%. Behalve de koerswinst wordt ook de couponrente betaalt voor de 
periode dat de obligatie in uw bezit was. Het is echter cruciaal dat er sprake is van voldoende spreiding en u niet 
alle eieren in hetzelfde mandje stopt. Ondanks het feit dat de gemiddelde rentevergoeding op obligaties nu lager 
is dan een paar jaar geleden is het nog steeds mogelijk om een evenwichtige portfolio samen te stellen met zo’n 
4,5% effectief rendement per jaar. En mocht u desondanks van mening zijn dat de korte rente binnenkort toch 
omhoog gaat, er zijn ook obligaties (zie onderstaand) waar de rentebetaling meeloopt met de marktrente.    

 
5,00% Nuance Group per 2019, koers 101% 
De Nuance Group realiseert 93% van haar omzet met de exploitatie van tax free shops 
op vliegvelden. In 2013 bedroeg de omzet CHF 2,3 miljard. Deze senior Nuance Group 
obligatie betaalt periodiek de 3-maands rente plus 5%.       
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