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Persbericht
Populariteit van internetsparen blijft dalen 
• Minder spaargeld op internetspaarrekeningen 

• Tegoed spaarloon opnieuw hoger 

• Banksparen voor pensioenopbouw van start 

Het tegoed van Nederlandse huishoudens op internetspaarrekeningen 
bedroeg eind 2008 ruim 55 miljard euro. Dit is 11 miljard minder dan eind 
2007. Het is voor het tweede jaar op rij dat het tegoed op deze rekeningen 
daalt, maar het vertegenwoordigt nog altijd meer dan eenvijfde van het totale 
spaartegoed. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 

Huishoudens hadden eind vorig jaar gemiddeld 7 600 euro aan spaargeld op 
een internetspaarrekening staan. Eind 2007 was dit nog 9 200 euro. Een 
mogelijke oorzaak van de verminderde belangstelling voor het internetsparen 
is dat deze, voor het overgrote deel direct opvraagbare, tegoeden zijn 
omgezet in spaarvormen met vaste looptijd.  

Het tegoed op spaarloonrekeningen is opnieuw gestegen en bedroeg eind 
vorig jaar 3,5 miljard euro. 

Banksparen voor pensioenopbouw is sinds één jaar mogelijk. Op deze fiscaal 
begunstigde spaarvorm is vorig jaar 287 miljoen euro ingelegd. 

 

Internetspaarrekeningen: tegoed op 31 december 

Bron: CBS 
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Technische toelichting 
Internetspaarrekeningen zijn rekeningen waarbij storting of opname uitsluitend 
via internet plaatsvindt. 

De gegevens over spaarvormen worden jaarlijks opgevraagd bij financiële 
instellingen (banken) die ingeschreven zijn in het door De Nederlandsche 
Bank gehouden Register, als bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet 
toezicht kredietwezen (Wtk 1992). In deze waarneming zijn alleen de banken 
betrokken die een rapportageverplichting hebben aan De Nederlandsche 
Bank (DNB). Deze banken maken meer dan 95 procent van het balanstotaal 
van alle banken uit. 

Het totaal van de spaarvormen is gelijk aan de stand aan het eind van het jaar 
die vermeld wordt in de tabel Spaartegoeden. De gegevens uit de tabel 
Spaartegoeden worden verkregen van DNB. 

Een aantal spaarvormen mogen, vanwege herleidbaarheid van de cijfers, niet 
apart gepubliceerd worden en zijn daarom in de post Overige spaarvormen 
opgenomen. Het gaat hierbij om spaarrekeningen in vreemde valuta, 
spaarrekeningen ten behoeve van beleggen, duurzame spaarvormen, 
banksparen voor direct ingaande lijfrente en voor (gedeeltelijke) aflossing 
hypotheek en levensloopsparen (bij banken). 

 
Spaarvormen 

2004 2005 2006 2007 2008 

mln euro

Tegoed op 31 december 

Internetsparen 56 107 66 792 74 225 66 470 55 316
Telefonisch sparen 21 592 18 811 17 517 15 490 13 404
Jeugdsparen 2 415 2 622 2 841 3 017 3 153
Spaarloon 4 488 2 182 2 673 3 115 3 546
Banksparen voor 
pensioenopbouw 287
Spaarbrieven/- biljetten 6 4 3 2 2
Overige spaarvormen 117 110 120 557 124 081 149 036 175 551

Totaal¹ 201 718 210 968 221 339 237 131 251 258

x 1000 

Particuliere huishoudens 

Stand op 31 december 7 091 7 146 7 191 7 242 7 296*

1) Het totaal kan afwijken van de som van de spaarvormen als gevolg van afrondingen. 
* Voorlopig cijfer 
Bron: CBS 


