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Introductie
bankspaar producten

‘Banksparen�is�
transparanter�dan�
veel�verzekerings

oplossingen’

sinds begin dit jaar kunt u niet alleen bij uw verzekeraar, maar ook 
bij uw bank fiscaal vriendelijk sparen, bijvoorbeeld voor de aflossing 
van uw hypotheek. Wij zetten de voor- en nadelen van banksparen 
voor u op een rij. 

Tekst Robert Paling

Begin dit jaar introduceerden diverse  
banken het zogeheten banksparen in 
hun assortiment. Ondanks de hoge  

verwachtingen van de banken geniet deze 
‘nieuwe’ manier van sparen voor de  
hypotheekaflossing of de oude dag nog  
weinig bekendheid. Slechts een op de vijf 
Nederlanders weet wat banksparen inhoudt, 
zo blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau 
GfK onder 10.000 Nederlanders. Toch loont het 
de moeite om er bij Huis & Hypotheek advies 
over in te winnen, bijvoorbeeld bij het sluiten 
van een hypotheek of het regelen van uw  
financiële toekomst. 
Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met 
de Wet banksparen en een maand later waren 
de eerste nieuwe financiële producten verkrijg-
baar bij banken en tussenpersonen. Een lang 
gekoesterde wens van de Tweede Kamer om 
het fiscaal vriendelijk sparen verder te stimule-
ren, werd werkelijkheid.
Tot de wetswijziging kon u alleen bij een verze-
keringsmaatschappij fiscaal vriendelijk sparen. 
Bij het ‘verzekeringssparen’ legt u maandelijks 
of jaarlijks premie in, waardoor uiteindelijk een 
flinke som geld ontstaat. Die kunt u vervolgens 
aanwenden voor de aflossing van uw hypo-
theek (Kapitaalverzekering Eigen Woning) of 
voor uw oude dag (lijfrenteverzekering). De 
premie voor een lijfrenteverzekering is onder 
bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkom-
stenbelasting. Wel moet er over de uitkering 
van de verzekering inkomstenbelasting worden 
betaald worden. Bij de Kapitaalverzekering 
Eigen Woning is onder bepaalde voorwaarden 
de uitkering belastingvrij.

Kosten omlaag
Door de invoering van de Wet banksparen is het 
nu mogelijk om ook bij een bank op dezelfde 
fiscaal vriendelijke manier te sparen, bijvoor-
beeld voor de aflossing van uw hypotheek. Het 
ingelegde geld wordt periodiek overgemaakt en 
vastgezet op een geblokkeerde spaarrekening of 
een geblokkeerde beleggingsrekening. De op-
brengst mag uiteindelijk alleen voor het beoogde 
spaardoel - de aflossing van de hypotheek of een 
lijfrente - worden gebruikt. 

De overheid hoopt dat door het verruimen 
van de mogelijkheden meer mensen zelf gaan 
sparen voor een gezonde financiële toekomst. 
Daarnaast moet een groei van het aantal aanbie-
ders en producten ervoor zorgen dat de kosten 
van spaar- en beleggingsproducten omlaag gaan. 
Dat laatste argument valt momenteel in goede 
aarde, gelet op de storm van kritiek op de ‘woe-
kerpolissen’ van verzekeraars. Bij banksparen 
is de transparantie al vanaf het begin een stuk 
groter. De rekeninghouder kan immers altijd zien 
hoeveel geld er al op zijn ‘geblokkeerde’ spaar-
rekening staat voor het beoogde spaardoel. Ook 

is er geen sprake van poliskosten. Een verzeke-
raar brengt deze wel in rekening, al passen de 
maatschappijen nu in rap tempo hun spaarpro-
ducten in uw voordeel aan. Of u met banksparen 
echt het onderste uit de kan haalt, blijft dus de 
vraag. Een inventarisatie van de mogelijkheden 
door een adviseur van Huis & Hypotheek kan u 
daarbij helpen. 

Opvallende verschillen
Als u voor het eerst een hypotheek gaat afslui-
ten, kan het geboden rendement van de daaraan 
gekoppelde bankspaarrekening - na aftrek van 
de kosten - vaak hoger uitvallen dan dat van een 
Kapitaalverzekering Eigen Woning. Hoe gunstig 
de keuze tussen bank of verzekeraar precies uit-
pakt, hangt van diverse factoren af. Onder meer 
uw leeftijd, de hoogte van het vermogen dat u 
nodig hebt en andere financiële doelen voor u of 
uw naasten, bepalen welke spaarvorm het beste 
bij uw past. 
Een belangrijk onderscheid tussen banksparen 
en sparen bij een verzekeringsmaatschappij is 
dat u bij de eerste optie het risico op overlijden 
of arbeidsongeschiktheid niet kunt meeverze-
keren. En dat terwijl u bij arbeidsongeschiktheid 
nog steeds geld moet blijven inleggen om het 
voorgespiegelde rendement te halen. Bovendien 
gaat de financiële toekomst van uw gezin ook 
door als u komt te overlijden. Om deze risico’s 
toch af te dekken kunt u bij uw hypotheekadvi-
seur van Huis & Hypotheek navragen welke los-
se verzekeringen beschikbaar en betaalbaar zijn. 
Een ander opvallend verschil betreft de uitkering 
van de lijfrentespaarrekening bij overlijden. Kunt 
u bij een verzekering nog speciale begunstigden 
aanwijzen: bij banksparen vervalt de uitkering 
automatisch aan de wettige erfgenamen. 
Zelf een spaarrekening openen en daar geld 
op wegzetten, lijkt een interessant alternatief 
maar is in de praktijk minder aantrekkelijk. Het 
vergt heel veel zelfdiscipline om maandelijks of 
jaarlijks een behoorlijk bedrag naar de bank te 



 Huis&Hypotheek Woonmagazine 19

brengen als u ook al veel andere lasten hebt. 
Bovendien levert het zelf sparen u per saldo 
altijd minder rendement op dan het fiscaal vrien-
delijk verzekeren of banksparen. Mocht u zelf 
willen sparen voor uw oude dag, dan kunt 
u de inleg niet aftrekken van de inkomstenbelas-
ting. Bij een lijfrenteverzekering of -rekening kan 
dit wel. U betaalt dan weliswaar bij de uitkering 
voor de verzekering belasting maar, omdat u niet 
meer werkt, vaak tegen een lager belastingtarief.

Altijd maatwerk
Als u wilt weten wat voor u de beste oplossing
is voor het opbouwen van vermogen voor het
aflossen van de hypotheek of voor een goede
oudedagsvoorziening, kunt u voor advies altijd
terecht bij uw Huis & Hypotheek-vestiging. 
Hoe aanlokkelijk sommige nieuwe spaarproducten
ook mogen klinken, financieel advies blijft altijd
maatwerk. Vooral bij het sluiten van bankspaar- 

of verzekeringsproducten met een beleggingsrisico 
is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. 
Ook is het niet altijd verstandig om uw bestaande 
hypotheek over te sluiten naar een aanlokkelijke 
bankspaarhypotheek, gelet op de boete die uw 
bestaande bank of verzekeraar vaak in rekening 
zal brengen. Wat in eerste instantie een voordeel 
leek, kan uiteindelijk toch nog nadelig uitpakken. 
Uw Huis & Hypotheek-adviseur kan voor u op een 
rijtje zetten op welke manier u het beste spaart  
voor later.  

Introductie
bankspaar producten

Nieuwe manier om te 
sparen voor later

Voor- en nadelen
+  U hebt vanaf het begin meer 

inzicht in de groei van uw ver-
mogen.

+  Het rendement van banksparen 
is doorgaans groter dan dat van 
verzekeren omdat de kosten 
lager zijn.

+  U hebt hetzelfde fiscale voordeel 
als bij sparen via een verzekering.

+  Banksparen is aantrekkelijker 
dan zelf geld wegzetten op een 
spaarrekening, omdat u in het 
laatste geval geen belastingvoor-
deel geniet maar wel vermo-
gensbelasting moet betalen. 
Vermogensbelasting betaalt u 
alleen als u boven het heffings-
vrijvermogen komt. Het heffings-
vrijvermogen bedraagt € 20.315 
per persoon (2008). 

-    Verzekeraars passen nu snel 
hun spaarverzekeringen aan, 
zodat het kostenvoordeel van 
banksparen ook weer snel kan 
verminderen.

-    Het risico op overlijden en/of 
arbeidsongeschiktheid kunt u niet 
mee verzekeren.

-    De uitkering van een bankspaar-
rekening gaat bij overlijden altijd 
naar de wettige erfgenamen.




