Persbericht

Waarom Kerstmis beter in januari valt voor de Belgische spaarder
Brussel, 22 december 2015 – Drie op de vier spaarders in België haalt geld af zonder
getrouwheidspremie te hebben ontvangen, zo blijkt uit een onderzoek van MoneYou.
In volle kerstperiode dreigen die verliezen op de spaarboekjes opnieuw stevig aan te
tikken. Voor de online spaarbank toont dit aan dat het wettelijk verplichte systeem
met getrouwheidspremies niet is aangepast aan de noden van de spaarder.

December is traditiegetrouw een dure maand voor de meeste Belgische gezinnen. Omdat
hun uitgaven dan vaak hoger zijn dan hun netto besteedbare inkomen, zien heel wat
huishoudens zich genoodzaakt hun spaarrekening aan te spreken. In 99% van de gevallen
gaat het daarbij om een spaarrekening met een getrouwheidspremie. Dat systeem is uniek
voor de Belgische spaarmarkt. Maar om hun premie te verwerven dienen Belgische
spaarders hun spaargeld gedurende twaalf maanden ongemoeid te laten. En daar wringt het
schoentje.
Volgens onderzoek van MoneYou België lopen veel spaarders een groot deel van hun
premie mis doordat ze te weinig rekening houden met die looptijden van twaalf maanden.
“Voor 75% van het spaargeld dat het hele jaar door opgenomen wordt, gaan gemiddeld 117
dagen getrouwheidspremie verloren. Als je bedenkt dat er in totaal 261,5 miljard euro staat
op Belgische spaarrekeningen, zullen de verliezen in de kerstperiode waarschijnlijk in de
miljoenen euro’s lopen”, zegt Vic Moeyersoons, product manager bij MoneYou.

Ingewikkeld kluwen
Het probleem zit hem vooral in de grote complexiteit van de wettelijk geregelde
getrouwheidspremie. De premie wordt na twaalf maanden verworven en telkens verlengd
voor eenzelfde periode. Maar ze loopt voor iedere afzonderlijke storting, zowel van de klant
als van de bijgeschreven rente. Wanneer iemand een deel van zijn spaargeld afhaalt, telt de
getrouwheidsperiode die het minst lang loopt. Maar dat is niet noodzakelijk de laatste
storting omdat er een andere vervallen storting kan tussen zitten. Een ingewikkeld kluwen
dus, waar de meeste spaarders geen duidelijk zicht op hebben.
“Het wettelijke systeem is bovendien niet voldoende afgestemd op de reële behoeften van
de spaarder. Die heeft meestal verschillende spaardoelen, op langere maar ook op korte
termijn. Hij zal voor bepaalde gelegenheden spaargeld willen opnemen, of die twaalf
maanden nu verstreken zijn of niet”, vervolgt Moeyersoons.

Direct Sparen
Wat kun je als spaarder dan doen? Vic Moeyersoons: “Kies voor een formule op maat van
je spaargewoontes en zet belangrijke vervaldagen in je agenda. Bij MoneYou hebben we
een formule voor elke spaarhorizon: voor korte, middellange en langere termijn. Verder is

het belangrijk om te anticiperen op grote uitgaven. Voor een nieuwe wagen of keuken loont
het bijvoorbeeld om je beschikbare spaargeld tijdig te optimaliseren. Zodra je de premie van
een grotere storting ontvangt, stap je best over op Direct Sparen, onze nietgereglementeerde spaarrekening. Dat is een formule met één basisrente zonder
getrouwheidspremie, waardoor je op elk ogenblik het volle rendement krijgt. Een uitstekende
oplossing voor kortetermijnsparen, die alsmaar populairder wordt.”
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Over MoneYou
MoneYou, een merk van de Nederlandse ABN AMRO Bank N.V., biedt permanent toegankelijke
spaarrekeningen met een attractieve rente. Gemak van begrip, transparantie en een papierloze
communicatie staan bij MoneYou voorop. Alle Belgische MoneYou-rekeningen worden bij ABN
AMRO Bank N.V. ondergebracht. De rekeningen zijn onderworpen aan de Nederlandse regels op
depositogarantie, zodat tot 100.000 euro per spaarder gedekt wordt. MoneYou werd opgericht in
2001 in Nederland en is sindsdien ook actief in Duitsland, Oostenrijk en België. In deze vier landen
was MoneYou in staat snel en met succes in de markt te groeien door zijn aantrekkelijk aanbod van
makkelijk te begrijpen bankproducten. Voor meer informatie, zie www.moneyou.be.

