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WAT DOE IK NU MIJN
SPAARDEPOSITO AFLOOPT?
Mijn spaardeposito van 50.000 euro loopt binnenkort af. Ik heb het geld over drie jaar nodig
voor mijn pensioen en wil weinig risico lopen.
Wat moet ik doen?
De laatste jaren konden mensen met langlopende deposito’s achteroverleunen. Zij kregen 2 tot 5 procent
per jaar. Als zij nu bij hun bank aankloppen, mogen ze
al blij zijn met 0,2 procent per jaar voor vijf jaar vast.
Nauwelijks meer dan bij een gewone spaarrekening.
Wie het geld dit jaar niet nodig heeft, kan kiezen
voor een deposito van 12 maanden bij een bank als
NIBC, Leaseplanbank of Amsterdam Trade Bank. Dat levert 0,65 procent op. En dan hopen dat de spaarrente
over een jaar hoger is dan nu. De rente is nu superlaag.
Het kan volgend jaar beter gaan, maar dat hoeft niet.
Drie jaar vastzetten levert iets meer rente op. Bij Amsterdam Trade Bank is de rente dan 1 procent per jaar.
Ook een optie is Big Bank met 1,36 procent voor drie
jaar vast. Deze bank valt niet onder het Nederlandse garantiestelsel, maar onder dat van Estland. Estland is
een euroland met een snel groeiende economie en een
gezond stelsel van banken, volgens het Internationaal
Monetair Fonds. Net als Nederland garandeert Estland
banktegoeden tot 100.000 euro per rekeninghouder.
Na een faillissement wordt het geld binnen zeven

1,36
PROCENT aan rente biedt een deposito bij Big
Bank, dat onder het garantiestelsel van Estland valt.
Dat is volgens het IMF een snel groeiende economie
met een gezond stelsel van banken.

werkdagen aan de gedupeerden uitgekeerd. U hoeft
geen contact op te nemen met Big Bank in Tallinn,
maar kunt zich wenden tot De Nederlandsche Bank in
Amsterdam. Die bemiddelt voor Europese depositogarantiestelsels.
Er zijn ook beleggingsfondsen en aandelen met een
stabiele koersontwikkeling. ASN Novib Microkrediet
Fonds en Triodos Fair Share Fund lenen allebei geld uit
aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Het
rendement ligt tussen 1 en 3 procent per jaar.
Ook stabiel zijn Triodos-certificaten, met een rendement rond 4 procent per jaar. Dit zijn niet-beursgenoteerde aandelen. Triodos is een idealistische en duurzame bank. Directeur Peter Blom verdiende in 2017 een
salaris van drie ton, voor een bankdirecteur relatief
weinig. Maar stel dat Triodos in een schandaal belandt
en iedereen tegelijk van zijn certificaten af wil. Dan bestaat de kans dat u niet meer aan uw geld kunt komen.
Wie binnenkort met pensioen wil en het geld hard
nodig heeft, moet niet veel risico nemen. Zet minimaal
driekwart op een spaardeposito. Zoek met een klein
deel van het spaargeld naar stabiele beleggingen die
meer rendement opleveren. Spreidt uw inleg, zodat u
nergens meer dan 10 procent in heeft zitten.
Persoonlijk houd ik van beleggen met wat meer risico. Ik heb alle begrip voor mensen die alleen willen
sparen. Het is wel jammer als iemand uit gemakzucht
genoegen neemt met 0,03 procent rente bij zijn bank.
Schat hoeveel spaargeld u de komende tijd niet nodig
heeft. Ga op zoek naar een spaardeposito die meer
rente geeft dan uw spaarrekening. Leaseplanbank
geeft al 0,45 rente voor 6 maanden vast. Iets doen met
je geld is een vorm van hygiëne, net als tandenpoetsen.
Begin er gewoon mee, dan ben je er de volgende keer
op tijd bij als de depositorentes weer hoog staan.
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REPORTAGE SLATEELT OP WATER

Nooit meer een
rupsje tussen
de slablaadjes
op uw bord
Het tandenknarsen door dat irritante zand moet straks tot het
verleden behoren. Sla gekweekt in een waterbassin − dus
zonder aarde − is bezig aan een gestage opmars. Albert Heijn
kan vanaf deze week het hele jaar door sla uit Nederland halen.
Door Pieter Hotse Smit

A

ls gondels in het hoogseizoen van Venetië liggen de witte vlotten tegen elkaar. Ze dragen
geen toeristen, maar
elk twintig kroppen sla.
De wortels gestoken
door de plastic drijvers,
hangend in 35 centimeter water vol voedingsstoffen.
Met deze ontwikkeling in voedselland
verdwijnt het knarsetandende slablad
langzaam van uw bord. De krop wordt in
toenemende mate niet meer grootgebracht in de grond. Sla van eigen bodem
maakt gestaag plaats voor sla van eigen
water.
Een technologische ontwikkeling om
nostalgisch over te somberen − denkend
aan die korrels krakend zand of verdwaalde rups uit het verleden. Maar diverse deskundigen zien het anders. Sla
produceren zonder aarde is volgens hen
onvermijdelijk om te verduurzamen, betere kwaliteit te leveren en gewasziekten
te voorkomen.
De markt lijkt ook tot dit inzicht gekomen. Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens onderzoekers van Wageningen University & Research is inmiddels de helft
van alle slateelt in Nederland op water.
Ook in Azië en Noord-Amerika doen ze dit
op grote schaal. ‘Er is een wereldwijde
trend naar dit soort systemen’, zegt ge-

Er is minder
mechaniek
nodig en
daardoor zijn
ook de
investeringskosten lager
Arjan Kok van
Bosman Van Zaal,
die de infrastructuur aanlegde in de
kas van B-Four
Agro.

wasonderzoeker Matthijs Blind. ‘Het zou
mij niet verbazen als we op termijn helemaal overgaan op water.’
Donderdag werd in het Noord-Hollandse Warmenhuizen een volgende stap
gezet in de ontwikkeling van bedekte slateelt op water. Teler B-Four Agro oogstte
voor Albert Heijn de eerste kroppen uit
een bassin van drie hectare waarin de sla
drijft. Tot nu toe gebeurde de waterkweek
alleen op grote schaal in een soort dakgoten, waar het water langs de wortels
stroomt die erin hangen.
‘Deze nieuwe methode in grote bassins
is een volgende stap, omdat die beter toepasbaar is in grootschalige teelt en in landen waar de glastuinbouw nog niet zover
ontwikkeld is’, zegt Arjan Kok van Bosman
Van Zaal, die de infrastructuur aanlegde
in de kas van B-Four Agro. ‘Er is minder
mechaniek nodig en daardoor zijn ook de
investeringskosten lager. Wij verwachten
dit met onze partners grootschalig in het
buitenland te gaan doen.’
Teelt op water beperkt zich niet tot sla.
Met een beetje veredeling, denken de betrokkenen, is elk gewas met wortels geschikt te maken voor een aardeloos bestaan.
Dit gebeurt nu al in goten met aardbeien, kruiden, tomaten, maar ook met
tulpen. Waar komt al dit enthousiasme
voor kweek op water vandaan? Vier voordelen en één nadeel.

