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Persbericht
Banksparen neemt steeds hogere vlucht 
• Fors meer geld ingelegd op bankspaarrekeningen 

• Vooral banksparen voor pensioen populair 

• Meer dan 2,1 miljard euro spaarloon vrijgevallen 
 

Het tegoed van Nederlandse huishoudens op bankspaarrekeningen bedroeg 
eind 2010 ruim 7 miljard euro. Dat is ruim tweeenhalf maal zoveel als een jaar 
eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.  

Behalve voor pensioenopbouw, pensioenuitkering en de eigenwoningschuld 
bestaat sinds 2010 ook de mogelijkheid om bij banken fiscaal voordelig te 
sparen voor de uitvaart en een gouden handdruk weg te zetten. Eind 2010 
was op bankspaarrekeningen voor de gouden handruk ruim 800 miljoen euro 
ingelegd. Van de mogelijkheid om te banksparen voor de uitvaart werd nog 
nauwelijks gebruik gemaakt.  

Het bankspaartegoed voor de eigenwoningschuld is in 2010 sterk gegroeid, 
van 0,3 miljard euro eind 2009 tot 1,5 miljard euro eind 2010. Banksparen 
voor de oude dag bleef onverminderd populair. Eind 2010 bedroeg het saldo 
op deze bankspaarrekeningen ruim 4,7 miljard euro, bijna een verdubbeling in 
vergelijking met eind 2009.  

Om de economie te stimuleren is het spaargeld op de spaarloonrekeningen in 
september 2010 door de regering gedeblokkeerd zodat het zonder 
voorwaarden mocht worden opgenomen. Hierdoor werd 2,1 miljard euro 
opgenomen van de spaarloonrekeningen. 

Nederlandse huishoudens hadden eind 2010 samen 291 miljard euro op hun 
spaarrekeningen staan. Dat is ruim 2 procent meer dan een jaar eerder. Ten 
opzichte van 2009 is in 2010 een verdere verschuiving zichtbaar van 
deposito’s met vaste looptijd naar deposito’s met opzegtermijn. Dat is toe te 
schrijven aan de lage renteniveau’s op de geld- en kapitaalmarkt. 
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Samenstelling bankspaartegoed, 2010 

Totaal: 7, 1 miljard euro
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Bron: CBS. 
 

Technische toelichting 
Banksparen is een spaarproduct waarmee fiscaal gunstig kan worden 
gespaard voor pensioenopbouw, pensioenuitkering, de eigenwoningschuld, de 
uitvaart en op een spaarrekening zetten van een gouden handdruk. 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 gedeblokkeerd wordt en belastingvrij 
kan worden opgenomen. Eerder opnemen van het spaargeld kan alleen onder 
strikte voorwaarden. De regering had ter stimulering van de economie 
opdracht gegeven vanaf september 2010 eenmalig de deblokkering te 
versoepelen en het spaarloon vervroegd vrij te geven. 

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

De gegevens over spaarvormen worden jaarlijks opgevraagd bij financiële 
instellingen (banken) die ingeschreven zijn in het door De Nederlandsche 
Bank gehouden Register, zoals bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet 
toezicht kredietwezen (Wtk 1992). In deze waarneming zijn de banken 
geselecteerd die samen ruim meer dan 95 procent van het balanstotaal in 
spaargelden in beheer hebben. 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 dit beter aansluit bij de actuele praktijk. De oude reeks 
(bedrijfssparen) loopt tot eind 2008 en is stopgezet. 
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Spaartegoeden en aantal rekeningen van huishoudens naar spaarvorm 
(ultimo jaar) 

 
Tegoed Aantal 

rekeningen 
2008 2009 2010 2009 2010 

 
mln euro   x 1000  

Multichannelsparen 1 130 497 165 931 180 115 16 278 12 912
Internetsparen 27 037 40 041 37 589 4 148 3 392
Duurzame spaarvormen x 5 791 5 853 105 82
Sparen t.b.v. beleggen 5 297 5 878 6 016 767 1 087
Spaarloon 3 819 4 302 2 765 3 821 3 316
Jeugdsparen 3 394 3 521 3 712 2 491 2 163
Totaal banksparen 612 2 736 7 080 237 464
voor pensioenopbouw x 1 319 2 801 100 163
voor pensioenuitkering x 1 073 1 934 28 51
voor eigenwoningschuld x 343 1 528 110 236
met gouden handdruk 815 13
voor uitvaartsparen   1 0

Sparen in vreemde valuta x 96 126 4 0
Overige spaarvormen 90 634 55 800 47 710 3 475 3 290

Totaal 2 266 371 284 095 290 967 31 325 26 705

1) Multichannelsparen 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. 
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