
© TopAandelen.com 2021  1 

 

 

 

                               11 december 2021   

 

Bescherm je spaargeld! 

 

Geachte belegger, 

Dank voor het aanvragen van ons gratis rapport “Bescherm je Spaargeld!”. 

In dit rapport laten we u zien hoeveel koopkracht je door de jaren heen verliest op je 
spaargeld als gevolg van inflatie. 

En waarom het zelfs bij dalende, lage inflatie belangrijk is om je spaargeld te 
beschermen tegen gegarandeerd jaarlijks verlies van koopkracht. 

Wij zijn een beleggingsservice, maar in dit rapport richten we ons enkel en alleen op 
spaargeld. 

Ofwel dat deel van je geld waar je niet mee wilt beleggen. Waar je dus zo weinig 
mogelijk risico mee wilt nemen. 

Ik hoop dat dit rapport u hulp biedt in de (voor spaargeld) moeilijke tijden die feitelijk 
al een paar jaar aan de gang zijn. 

Vriendelijke groeten, 

 

Jack Hoogland 
www.stocktradingnieuws.com 
www.topaandelen.com 

Twitter: @jack_hoogland  
 

 

 

 

 

http://www.stocktradingnieuws.com/
http://www.topaandelen.com/
https://twitter.com/jack_hoogland
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Inflatie is aan het stijgen 

 

De grafiek hieronder laat zien dat inflatie in Nederland afgelopen maand is gestegen 
naar het hoogste niveau sinds 2015. 

 

In Nederland steeg inflatie vorige maand naar 5,2% en in België kijkt men al tegen 
5,6% inflatie aan.  

Ondanks die stijgende inflatie is de rente op onze spaarrekening nog steeds 0%, en 
zelfs negatief voor spaarsaldi groter dan €100.000. 

Op basis van het huidige inflatieniveau lijdt de Nederlandse spaarder dit jaar 5,2% 
koopkrachtverlies op zijn spaargeld, terwijl de Belgische spaarder 5,6% verlies lijdt. 
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Spaarrente voorlopig niet omhoog 
 
Je zou verwachten dat de centrale bank bij stijgende inflatie de rente verhoogt om 
inflatie terug in te dammen.  

ECB-baas Christine Lagarde heeft echter aangegeven dat de rente komend jaar niet 
zal worden verhoogd. 
 

 
 

Lagarde geeft aan dat ze verwacht dat inflatie terug tot onder 2% zal dalen. 

Minimaal 1,5% tot 2% koopkrachtverlies per jaar 
Ten eerste is Lagarde’s trackrecord op dit vlak niet bepaald indrukwekkend. De kans 
dat inflatie voorlopig (fors) hoger dan 2% blijft, is groot. 

Maar als zij wél gelijk krijgt, dan staat het zo ongeveer vast dat de rente op onze 
spaarrekening nog oneindig lang 0% zal blijven.  

Waardoor je als spaarder nog steeds ieder jaar 1,5% tot 2% koopkrachtverlies op je 
spaargeld zal lijden. 

Dat terwijl spaarrente feitelijk 2% koopkrachtwinst hoort op te leveren. 
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Sinds 2016 al 11,9 procent koopkrachtverlies! 

 
In de tabel hieronder zien we dat de koopkracht van spaargeld sinds 2016 (toen de 
rente richting 0% ging) is gedaald. 

 

Sinds 2016 leden we op onze spaarrekening al 11,9% aan koopkrachtverlies.  

Wie toen 10.000 euro op zijn spaarrekening zette, heeft sindsdien 1190 euro aan 
koopkracht verloren. 

En dat verlies zal de komende jaren alleen maar groter worden. 

 

Hoe bescherm je spaargeld hiertegen? 

In de media worden verschillende mogelijkheden genoemd om je spaargeld tegen 
het verlies van koopkracht te beschermen. Hieronder de meest genoemde. 

 

Aandelen 

 
In de media worden aandelen vaak als alternatief genoemd voor spaargeld. Dat is 
vooral omdat journalisten het verschil niet kennen tussen beleggen en sparen. 

Wij zijn een beleggingsservice. Met onze TopAandelen service selecteren we iedere 
maand de (volgens ons) meest kansrijke aandelen. 

Maar aandelen zijn géén alternatief voor spaargeld. 

In aandelen steek je dat deel van je geld, waarmee je doelbewust wilt beleggen. 

Waarmee je dus bewust méér risico neemt dan met spaargeld. 

 

https://www.topaandelen.com/
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Bitcoin 

 
Bitcoin is misschien een fantastische belegging, maar wij zien het absoluut niet als 
vervanging voor spaargeld.  

Daarvoor is de volatiliteit te hoog, ofwel beweegt de koers te hard op en neer. 

Zelf heb ik een beperkt deel van mijn belegbaar vermogen in Bitcoin en Ethereum 
zitten. Maar ik zie dat om de hierboven genoemde reden puur als een belegging. 

Ik heb al jarenlang een rekening bij Kraken.com. Een van de grootste, meest 
betrouwbare crypto-aanbieders.  

Klik op het plaatje hieronder voor meer info over Kraken. 

 

 

 

Zilver 

 
Voor zilver geldt dat het naar onze mening een zéér goede belegging is, maar ook 
hier is de volatiliteit te hoog om het als vervanging voor spaargeld te kunnen 
bestempelen. 

Zelf heb ik een behoorlijk bedrag in fysiek zilver zitten.  

Dat zie ik echter puur als een belegging. 

 

 

 

 

 

https://r.kraken.com/c/2570445/744552/10583
https://r.kraken.com/c/2570445/1118197/10583
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Goud 

 
Fysiek goud is naar onze overtuiging de beste, meest logische manier om 
spaargeld te beschermen tegen verlies van koopkracht.  

De tabel hieronder laat zien hoe de koopkracht van goud zich heeft ontwikkeld sinds 
de spaarrente 0% is. 

 

Als u in 2016 uw spaargeld zou hebben omgezet in goud, dan zou u na aftrek van 
inflatie ruim 42% winst hebben gemaakt. 

Uw koopkracht zou dus niet met bijna 12% zijn gedaald, maar juist met 42% zijn 
gestegen. 

Uiteraard schommelt ook de goudprijs, maar wel veel minder dan aandelen, Bitcoin 
of zilver. 

Ideale vervanging 
Zolang spaarrente lager is dan het inflatieniveau, is goud een ideale vervanging voor 
spaargeld.  

Waarbij uiteraard wél geldt dat het verstandig is om op de spaarrekening een buffer 
voor onverwachte uitgaven aan te houden. 
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Twee manieren om fysiek goud te bezitten 

 
Bij goud is het cruciaal dat je daadwerkelijk fysiek goud bezit. Vermijd daarom 
goudfondsen die onder meer door banken worden aangeboden. 

Wij zien twee manieren om spaargeld om te zetten in fysiek goud. Welke manier de 
beste is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. 

Zelf maak ik gebruik van beide hieronder genoemde mogelijkheden. 

 

1. Fysiek goud thuis laten leveren. 
 
Als u thuis een veilige plaats hebt om fysiek goud te bewaren, dan is het een goed 
idee om fysiek goud online te bestellen bij een betrouwbare dealer. 

Bij Goud999 koop je goud en zilver in munten en baren, in alle maten.  
Dus geschikt voor ieder budget. 

Klik op het logo hieronder voor meer info over goud999. 
 

 

Extra voordeel van goud en zilver thuis bewaren is dat je het gewoon beschouwt als 
een bezit.  

Dat je dus niet bij iedere tijdelijke daling van de goudprijs nerveus naar een scherm 
zit te kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goud999.nl/?ewaid=030290
https://www.goud999.nl/?ewaid=030290


© TopAandelen.com 2021  8 

2. Een goudrekening 

 
De tweede manier is een goudrekening. Zelf heb ik al jarenlang  
een goudrekening bij BullionVault.  
 

 

 
Je stort geld op je rekening, legt een order in voor de aankoop van goud (of zilver), 
dat vervolgens voor u wordt bewaard in kluizen in (naar keuze) onder meer Zürich, 
New York of Singapore. 
 
Uiteraard is het heel gemakkelijk om desgewenst uw goud weer te verkopen en het 
geld terug op je normale bankrekening te storten. 
 
Extra interessant is de mogelijkheid om maandelijks een vast bedrag op je rekening 
te storten, waarna BullionVault dat automatisch omzet in goud. 
 
Naar onze bescheiden mening is dat een ideale manier om op termijn een mooi 
spaarsaldo op te bouwen. 
 
Klik hier om een rekening te openen bij BullionVault. 
 
Morgen vertel ik u hoe je op de slimste, meest winstgevende manier vermogen 
opbouwt met een Bullion Vault-goudrekening. 
 
 

 
Conclusie 

 
De spaarrente blijft voorlopig op 0% staan en zal tot in lengte van jaren lager zijn dan 
het inflatieniveau. 
 
Geld dat je voorlopig niet nodig hebt op je spaarrekening laten staan leidt daarom tot 
gegarandeerd jaarlijks koopkrachtverlies. 
 
Sinds de spaarrente op 0% staat, leverde goud juist een forse koopkrachtwinst op. 
 
Het is daarom verstandig om een spaarsaldo op te bouwen in goud. 
 
Dat kan je afhankelijk van persoonlijke voorkeur doen door goud online aan te kopen 
via Goud999 en/of door een goudrekening te openen bij BullionVault. 
 
Wie niets doet, accepteert op zijn spaargeld een gegarandeerd koopkrachtverlies 
variërend van 1% tot zelfs bijna 6% per jaar. 
 
 

https://www.bullionvaultaffiliate.com/stnieuws/en
https://www.bullionvaultaffiliate.com/stnieuws/en
https://www.goud999.nl/?ewaid=030290
https://www.bullionvaultaffiliate.com/stnieuws/en
https://www.bullionvaultaffiliate.com/stnieuws/en
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Disclaimer:  
De websites TopAandelen.com, GoedNieuwsBeleggen.com, en StockTradingNieuws.com zijn eigendom van 
Investforprofit NV. Onze sites bevatten soms informatie die is verkregen uit andere bronnen. Wij beschouwen 
deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet garanderen.  
 
De inhoud van onze websites en onze mails bevat de mening van de auteur en kan dan ook niet worden 
aangemerkt als beleggingsadvies, en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw 
persoonlijke financiële situatie. De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle 
informatie actueel te houden.  
 
Auteur, medewerkers en aanverwanten zijn vrij om posities in te nemen in de aandelen die worden gepubliceerd 
via de services van bovenstaande websites. Eventuele inname van posities zal altijd pas na publicatie 
plaatsvinden. Deze regels zijn een bevestiging van het feit dat wij enkel aandelen publiceren waar wij volledig 
achter kunnen staan en voorkomen verstrengeling van belangen.  
 
Alle bovengenoemde websites, inclusief strategieën en bijbehorende publicaties, content en afbeeldingen zijn 
eigendom van Investforprofit NV. Informatie van onze betaalde abonnementenservices mag onder geen beding 
met derden worden gedeeld. Artikelen uit onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze blogs mogen vrij worden 
gereproduceerd onder voorwaarde van bronvermelding.  
 
Oneigenlijk gebruik van de content van Investforprofit NV wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel 
eigendom van Investforprofit NV. Bij misbruik behoudt Investforprofit NV zich het recht om eventuele 
abonnementen van misbruiker éénzijdig te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan 
worden gezien: het delen van wekelijkse updates, rapporten en aandelenanalyses; het reproduceren van teksten 
zonder toestemming en/of bronvermelding; en andere handelingen, eenzijdig te beoordelen door Investforprofit 
NV.  
 
© Investforprofit NV 

 

 


