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Brussel, 16 mei 2013 

 
 

Belfius Spaarrekening +, de nieuwe spaarrekening va n 
Belfius om recurrent sparen aan te moedigen 

 
 
Deze nieuwe spaarrekening wordt gelanceerd in het k ader van "Sparen & Beleggen +”, de 
flexibele formule van Belfius om geregeld te sparen  en te beleggen in tijden van lage 
rentevoeten. 

 
 

Vele kleintjes maken één groot, zegt het spreekwoord. Nu de rente historisch laag staat, geldt dat 
natuurlijk meer dan ooit voor wie toch geregeld kleine bedragen wil sparen of beleggen en zo aan 
het eind van de rit een hoger totaal potentieel rendement wil genieten op zijn spaargeld. 

Speciaal voor die klanten biedt Belfius vanaf 17 mei 2013 de “Belfius Spaarrekening+” aan, een 
nieuwe gereglementeerde spaarrekening met een basisrente van 0,20% gekoppeld aan een 
getrouwheidspremie van 1,45%, waarbij het de bedoeling is om geregeld sparen door gezinnen 
aan te moedigen en te belonen. 

De “Belfius Spaarrekening+” is specifiek bestemd voor wie geleidelijk een kapitaal wil opbouwen 
dankzij maandelijkse stortingen via een doorlopende opdracht. Het bedrag van de stortingen is 
begrensd op 500 euro per maand en het aantal rekeningen is beperkt tot één per klant. 

De “Belfius Spaarrekening+” is de eerste pijler van de formule “Sparen & Beleggen +” van Belfius 
die bedoeld is voor klanten die geregeld wat geld willen opzijzetten om geleidelijk en in hun eigen 
tempo een financiële reserve op te bouwen voor onverwachte uitgaven en/of een kapitaal voor de 
toekomst bijeen te sparen. 

En toch is “Sparen & Beleggen +” meer dan zo maar maandelijks wat sparen op een 
spaarrekening. De eerste pijler van het voorstel bestaat er immers in een deel te sparen via de 
“Belfius Spaarrekening +”, de tweede en de derde pijler zijn gestoeld op geregeld beleggen met het 
oog op: 

• pensioensparen via een doorlopende opdracht naar een pensioenspaarfonds zoals het 
nieuwe pensioenspaarfonds “Belfius Pension Fund Balanced Plus”, zonder instapkosten, 
dat voor 50% belegt in obligaties en voor 50% in aandelen; 

• een beleggingsportefeuille via het periodiek beleggingsplan “Flex Invest Plan”, waarmee op 
een gediversificeerde manier en rekening houdend met zijn eigen portret, belegd kan 
worden in een ruime waaier van fondsen vanaf 25 euro per maand. De klant bepaalt zelf de 
periodiciteit van de (maandelijkse, driemaandelijkse,…) stortingen en kan op elk ogenblik 
als hij dat wenst de gestorte bedragen, of de uitvoeringsdatum van de doorlopende 
opdrachten en de verdeling over de diverse fondsen kan aanpassen. 
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Waarom vroeg beginnen en met kleine bedragen? 
 
Een (fictief) voorbeeld en een grafiek zijn duidelijker dan een lange uitleg: 
 

• Marie is 30 jaar en wil tegen haar 60ste een mooi kapitaaltje opbouwen. Zij belegt elke 
maand 125 € in een gemengd fonds (50 % obligaties, 50 % aandelen). We gaan uit van een 
geraamd rendement van 5 %. Na 30 jaar zal Marie 45 000 € (30 jaar x 12 maanden x 
125 €) hebben belegd voor een totaal geraamd kapitaal van 102 337 €. 

 
• Patrick is 45 jaar en zou ook een mooi kapitaaltje willen bijeensparen tegen zijn 60ste 

verjaardag. Hij belegt elke maand 250 € in het gemengd fonds (50 % obligaties, 50 % 
aandelen; geschat jaarlijks rendement van 5 %). Na 15 jaar zal ook Patrick 45 000 € (15 
jaar x 12 maanden x 250 €) hebben belegd, maar zijn geschat eindkapitaal bedraagt 
66 476 €. 

 

 
 

Door zijn klanten ertoe aan te moedigen vroeg en geregeld te beginnen sparen en beleggen, wil 
Belfius hen in staat stellen om ondanks de huidige lage rentestand op termijn een potentieel hoger 
rendement te genieten op hun spaargeld, rekening houdend met hun beleggersportret, hun 
beleggingshorizon en de bedragen die zij daaraan willen besteden. 

Via de “Belfius Spaarrekening+” wil Belfius zijn klanten helpen een financiële reserve op te bouwen 
om beter het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden. Als die reserve al bestaat, wil 
Belfius de klanten helpen bij het tot stand komen en diversificeren van hun beleggingsportefeuille 
via de twee andere pijlers van “Sparen & Beleggen +”. 
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