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  COMMUNITY

Wat doe je met 
je geld als de 
spaarrente 
negatief wordt?

 Irene de Kiewit <
Ik zou het geld gewoon 

op mijn rekening laten staan. 
Geld in huis bewaren zou ik 
niet doen, dat vind ik niet veilig. 
Je hoort tegenwoordig best 
vaak verhalen over inbraken. 
Daarom heb ik niet meer dan 
€5 contant in huis, bijvoorbeeld 
voor collectes. Overstappen 
naar een andere bank doe 
ik niet, want ik heb mijn 
hypotheek bij deze bank. En  
ik ben er altijd goed geholpen.

 Joost Anema <
Hier heb ik nog niet  

over nagedacht. Een groot deel 
van ons spaargeld hebben  
we belegd; om de risico’s te 
spreiden bij verschillende 
 banken. Als we echt moeten 
gaan betalen voor een  
spaarrekening, kunnen we  
misschien meer gaan beleggen. 
We zouden ook nog wel meer 
kunnen besteden aan energie-
besparende maatregelen, zoals 
vloerisolatie en zonnepanelen.

 Monique Molenaar <
Misschien huur ik dan  

een kluis bij de bank. Al zou 
er een run op kunnen komen, 
waardoor er geen meer vrij 
is. Ik zou mijn geld niet snel 
op een buitenlandse bank 
zetten. Ooit had ik een Icesave- 
rekening, maar daar heb ik 
gelukkig niets op verloren. Ik 
vind het onterecht om te moe-
ten betalen voor spaargeld. De 
salarissen en bonussen van 
bankiers mogen eerst omlaag.

> Tom Pereboom
Sparen levert nu al bijna niets 

op. Mijn vriendin en ik hebben 
daarom alleen een kleine 

buffer, voor als de wasmachine 
stuk gaat bijvoorbeeld. De rest 
van ons geld hebben we in ons 
huis geïnvesteerd. We hebben 

ook een paar keer extra 
afgelost op de hypotheek. 

Contant geld in huis bewaren 
lijkt me niet handig, omdat 
je tegenwoordig bijna alles 

digitaal betaalt.

> Gonçalo Almeida
Ik heb me weleens verdiept  

in beleggen, maar er nog  
niets mee gedaan. Misschien 

koop ik liever een huis, dat  
lijkt me minder riskant.  

Omdat de spaarrente zo  
laag is, heb ik hier alleen  

een betaal rekening. In 
 Portugal, waar ik vandaan 
kom, heb ik wel een spaar-

rekening. Maar ja, ook daar  
is de rente laag.
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