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Veel ouders (en vaak ook grootouders) zetten wat geld opzij voor hun kroost, zodat er een spaarpotje klaarstaat voor het moment dat
die op eigen benen staan. Maar op welke manier geeft dat spaarpotje ook het mooiste rendement?

Dat sparen voor kinderen bijzonder populair is blijkt uit een studie van Wikifin voor de 'Week van het Geld': daarin zeggen drie op
de vier ouders dat ze geregeld geld opzij zetten voor hun kinderen. Dat doen ze voor het overgrote deel nog altijd via een gewone
spaarrekening: meer dan 80 procent van alle zesjarigen heeft een eigen rekening. Heel wat ouders sparen gemiddeld ook een hoog
bedrag voor hun kinderen: bijna de helft zet maandelijks tussen de 20 en de 99 euro opzij.

Dat betekent dat, afhankelijk van hoe hoog dat maandelijks spaarbedrag is, na 18 jaar er in totaal tussen de 4.000 en de 20.000 euro
is opzijgezet door een grote groep ouders. Op welke manier kunt u ervoor zorgen dat dat spaarpotje ook verder aandikt door een mooi
rendement?

Spaarrekening

HOE?

Zonder twijfel de meest populaire spaarformule van ouders voor kinderen: een spaarrekening op naam van uw kind waar het dan
vanaf zijn of haar 18de verjaardag over kan beschikken. Vroeger hadden de meeste banken speciale baby- of kinderrekeningen, die
een iets hoger rendement boden, maar de meeste van die rekeningen zijn de voorbije jaren uit het aanbod geschrapt. Kies voor een
spaarrekening met een hoge(re) getrouwheidspremie, al zijn de verschillen door de lage rente vaak miniem.

VOORDELEN?

100% veilig: Ook spaarrekeningen voor kinderen vallen onder de depositogarantieregeling. Als het met de bank zou fout lopen, is het
spaargeld tot 100.000 euro beschermd.

Fiscaal voordelig: Hoewel er vandaag weinig rendement te halen valt uit een spaarrekening, worden die inkomsten ook niet belast: tot
1.880 euro rente per jaar moet er immers geen roerende voorheffing worden betaald.

Makkelijk en flexibel: Iedereen die dat wil kan geld overschrijven op de rekening van uw kind. U kan dat geld ook gebruiken om
uitgaven voor uw kind te doen, bijvoorbeeld om een nieuwe fiets of computer te kopen. Uw kind kan alleen maar met uw toestemming
ook zelf geld van de rekening halen.

NADELEN?

De lage rente: Die vreet op dit moment een stukje koopkracht op. De prijzen stijgen immers heel wat meer dan de rente op een
spaarrekening. Niemand die precies kan voorspellen hoe lang dat nog zal duren, maar voor de komende jaren zal dat hoe dan ook aan
het rendement van het spaargeld vreten.

RENDEMENT?

Stel dat u op 3 juni 2011 een spaarrekening opende op naam van uw kind, daar toen 500 euro op zette en sindsdien elke maand 25
euro hebt gespaard. Hoeveel zou er vandaag, zes jaar later, op die rekening staan?

In de loop van de voorbije zes jaar is de rente op elke spaarrekening uiteraard flink gezakt, van meer dan 2% toen naar minder dan 1%
de laatste jaren. Maar over die zes jaar bedroeg de gemiddelde rente voor een betere spaarrekening 1,2%. Dat betekent dat er op dit
moment 2.404,50 euro op de rekening staat : 2.300 euro aan gespaard kapitaal en 104,50 euro aan intresten.

Beleggingsfonds

HOE?

Sparen voor kinderen heeft het voordeel van de lange termijn: wie begint te sparen voor een pasgeboren baby, heeft een termijn
van minstens 18 jaar voor zich. Die lange termijn kan een troef zijn om het spaargeld voor uw kind (deels) te beleggen: op de lange
termijn is het rendement dan immers gemiddeld genomen hoger. Maar er blijven uiteraard risico's: een voorzichtige, defensieve
aanpak is niet alleen aan te raden, maar wordt ook opgelegd. Rechtstreeks aandelen kopen op naam van kind of kleinkind blijkt
in de praktijk daardoor ook heel moeilijk (al kan u ze wel altijd zelf kopen, en ze dan schenken), maar steeds meer banken bieden
beleggingsfondsen aan die u ook op naam van uw kinderen kan kopen, en zo maandelijks (of jaarlijks) sparen. Dat gebeurt via een
fondsenspaarplan, dat meestal deels in aandelen en deels in obligaties wordt belegd en actief wordt beheerd, dat wil zeggen dat de
aandelen en obligaties gekocht en verkocht worden naargelang de omstandigheden op de financiële markten.

VOORDELEN?
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(Gemiddeld) hoger rendement: De combinatie van een langere beleggingshorizon en de lage rente op spaarrekeningen bieden
beleggingsfondsen op de lange termijn gemiddeld een hoger rendement. Maar daarvoor moet u wel meer risico durven te nemen.

Gespreid in de tijd: Bijna alle banken bieden fondsenspaarplannen aan waarbij u maandelijks tegen een vast bedrag kan instappen in
een beleggingsfonds. Soms kan dat al vanaf 25 euro per maand. Dat geeft als voordeel dat u geleidelijk het kapitaal kan opbouwen,
maar ook dat u automatisch spreidt in de tijd, waardoor de beleggingen gespreid worden over momenten dat de beurs afwisselend
goedkoper en dan weer duurder is.

Kapitalisatie-effect: Door de langere beleggingshorizon kan de mogelijke opbrengst van de beleggingen ook opnieuw worden belegd
en dan renderen. Een rendement op het rendement, met andere woorden.

NADELEN?

Hoe defensief en gespreid ook, beleggingsfondsen kunnen nooit de absolute garantie van een spaarrekening bieden. Voor een hoger
rendement moet u dus ook iets meer risico nemen. Een ander nadeel is dat bij (de meeste) beleggingsfondsen ook in- en uitstapkosten
worden aangerekend, die een deel van uw rendement kosten. De kosten variëren naargelang de bank en het fonds, maar vraag ze op
voorhand op om onaangename verrassingen te voorkomen.

RENDEMENT?

Stel dat u op 3 juni 2011 een fondsenspaarplan opende op naam van uw kind, daar toen 500 euro op zette en sindsdien elke maand
25 euro heeft gespaard om zo te beleggen. Hoeveel zou er vandaag, zes jaar later, op die rekening staan?

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat de beurzen in 2011, tijdens volle eurocrisis, heel laag stonden en sindsdien zijn
opgeveerd. Het rendement voor een fondsenspaarplan hangt uiteraard af in welke bedrijven en sectoren belegd wordt, en of dat op
een defensieve dan wel een meer risicovolle manier gebeurt. Voor Keyplan van Keytrade met de meest voorzichtige aanpak zou
dat betekenen dat er op dit moment 2.684,50 euro op de rekening staat : 2.300 euro aan gespaard kapitaal en 384,50 euro aan
rendement. Met een evenwichtige (gemiddelde) aanpak zou dat rendement op dit moment 413,50 euro bedragen.

Andere manieren...

TAK21 OF TAK 23?

Een levensverzekering kan een goed alternatief zijn om te sparen voor (klein)kinderen, maar heeft ook nadelen. Ouders of grootouders
tekenen meestal in op eigen naam en duiden het kind dan aan als begunstigde. Tak21 biedt daarbij kapitaalsgarantie maar het
rendement is daardoor vandaag zeer beperkt. Het rendement bij Tak23 is potentieel hoger, maar ook risicovoller want daarbij is er
geen kapitaalsgarantie. Bovendien betaalt u zowel op Tak21- als op Tak23-producten ook vaak instapkosten en kosten per storting.

VASTGOED?

Ouders die over een zeer groot budget beschikken kunnen ook een appartement of een huis kopen en dat meteen op naam van hun
kind zetten. Vastgoed als alternatief voor een spaarboekje, met een hypothecaire lening voor een aankoop op naam van uw kind, botst
wel op praktische en fiscale problemen.

GOUD?

Goud kopen om dan zelf te bewaren en later aan kind of kleinkind te geven is ook een alternatief, maar heeft als nadeel dat de
onvoorspelbare evolutie van de goudprijs het moeilijk maakt om in te schatten wat de waarde van die investering zal worden.
Bovendien is goud al die tijd een dode belegging: het levert geen rendement op.
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