
w
w

w
.. ..c

bs
.. ..n

l
Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

CBS Persbericht PB10-032 pagina 1 van 3 

PB10-032
27 april 2010 

9.30 uur 

Persbericht
Banksparen op de kaart gezet 
• Meer spaargeld op bankspaarrekeningen 
• Banksparen voor de oudedag geniet voorkeur 
• Vertrouwde spaarloonregeling blijft populair 

Het spaartegoed van Nederlandse huishoudens op bankspaarrekeningen 
bedroeg eind 2009 ruim 2,4 miljard euro. Dat is bijna vier maal zoveel als een 
jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 

Banksparen is een spaarproduct dat sinds begin 2008 bestaat. Hiermee kan 
worden gespaard voor pensioenopbouw, pensioenuitkering of voor het 
aflossen van de eigenwoningschuld. Het spaartegoed op 
bankspaarrekeningen voor pensioenopbouw bedroeg eind 2009 ruim 1,1 
miljard euro. Maar ook op bankspaarrekeningen voor pensioenuitkering stond 
bijna een miljard euro. Banksparen voor de oudedag was daarmee het meest 
in trek. De nieuwe inleg door huishoudens op bankspaarrekeningen voor de 
oudedag bedroeg in 2009 ruim 1,7 miljard euro. 

Banksparen biedt naast het vastzetten van het ingelegde geld op een 
spaarrekening ook de mogelijk om met het ingelegde geld een 
beleggingsrekening te openen. Hiervan is in 2009 nauwelijks gebruik 
gemaakt. 

Een tweede vorm van fiscaal gunstig sparen, waarmee werknemers al jaren 
vertrouwd zijn, is de spaarloonregeling. Deze regeling blijft onverminderd 
populair. Het spaarloontegoed groeide in 2009 met 12 procent tot bijna 4,3 
miljard euro. 

Nederlandse huishoudens hadden eind 2009 in totaal bijna 285 miljard euro 
op spaarrekeningen staan. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Met 
vrijwel elke spaarvorm werd meer gespaard. De sterke daling bij de overige 
spaarvormen is het gevolg van het beëindigen van deposito`s met een vaste 
looptijd die in de voorafgaande jaren veel zijn afgesloten. 

Samenstelling bankspaartegoed 2009
Totaal: 2 425 mln euro
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Bron: CBS. 
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Technische toelichting 
Banksparen is een spaarvorm waarmee fiscaal gunstig wordt gespaard voor 
pensioenopbouw, pensioenuitkering of voor het aflossen van de 
eigenwoningschuld. Tot de invoering van het banksparen konden 
huishoudens uitsluitend fiscaal gunstig sparen voor de oudedag met een 
lijfrenteverzekering. Sinds begin 2008 kan dit ook zonder verzekeringselement 
bij een bank. 

Spaarloon is een spaarvorm waarbij de werkgever periodiek of eenmalig een 
bedrag inhoudt van het brutoloon dat gestort wordt op een aparte 
spaarloonrekening (of effectenrekening) van de werknemer. Elk jaar kent een 
maximaal spaarbedrag dat na vier jaar geblokkeerd te zijn, belastingvrij kan 
worden opgenomen. 

Een termijndeposito is deposito dat tegen een vastgestelde rente en met een 
voorafgestelde looptijd is vastgezet bij een bank. Termijndeposito`s zijn in de 
spaarvormentabel ingedeeld bij de overige spaarvormen. 

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 
van het spaargeld van huishoudens in Nederland zoals door DNB 
gepubliceerd.  

Met ingang van het verslagjaar 2009 is de vraagstelling naar de spaarvormen 
aangepast zodat deze beter aansluit bij de actuele praktijk. De oude reeks 
wordt na 2008 stopgezet. 
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Tabel: Spaartegoeden en aantal rekeningen van huishoudens naar 
spaarvorm (stand per 31 december) 

2008 2009 
Tegoed Aantal 

rekeningen

mln euro x 1000 

Multichannel sparen1 130 497 167 264 16 278
Internetsparen 27 037 39 333 4 148
Duurzame spaarvormen X 5 852 105
Sparen t.b.v. beleggen 5 297 5 712 767
Spaarloon 3 819 4 275 3 821
Jeugdsparen 3 394 3 552 2 491
Banksparen totaal 612 2 425 237

Banksparen voor pensioenopbouw X 1 142 100
Banksparen voor pensioenuitkering X 950 28
Banksparen voor eigenwoningschuld X 333 110

Sparen in vreemde valuta X 97 4
Overige spaarvormen 90 634 56 272 3 475

Totaal2 266 371 284 782 31 325

1) Multichannel sparen betreft spaarrekeningen waarbij stortingen en opnamen zowel via internet,  
telefonisch, met overschrijvingsformulieren als persoonlijk bediend op het bankkantoor kunnen 
plaatsvinden of met een combinatie van deze vier manieren.  
2) Het totaal kan afwijken van de som van de spaarvormen als gevolg van afrondingen. 

X = geheim 

Bron: CBS. 


