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Zilvervloot: terug van weggeweest

Sinds deze zomer kunnen kinderen bij SNS Bank weer Zilvervloot Sparen.
Met deze spaarrekening kunnen jongeren leren sparen en ontdekken ze
hoe belangrijk dat is. Met de herintroductie van Zilvervloot Sparen blaast
SNS Bank een bekende spaarvorm nieuw leven in. Veel ouders van nu kennen
de Zilvervloot-rekening uit hun eigen jeugd en kunnen nu hun eigen kinde-
ren het belang van sparen bijbrengen. Voor SNS Bank is het stimuleren van
spaarzin al bijna 200 jaar een belangrijk doel. Rob Langezaal, directielid SNS
Bank: ‘We vinden het belangrijk dat sparen in allerlei vormen in Nederland
wordt gestimuleerd. Juist in deze tijd. Je kunt namelijk niet vroeg genoeg
beginnen met sparen voor later.’ 
Met Zilvervloot Sparen is het sparen van vroeger weer terug. Al bij de geboor-
te van een (klein)kind kan een rekening worden geopend. Elk jaar kan een
bedrag opzij worden gelegd voor een kind of kleinkind. Iedereen kan mee-
sparen, ook oma’s en opa’s, tantes, ooms. Met Zilvervloot Sparen is het voor

jongeren extra interessant om te
gaan sparen en elk jaar geld in te
leggen. De spaarrekening geeft niet
alleen jaarlijks rente, op de 18de ver-
jaardag van het kind wacht de belo-
ning: een extra premie van maxi-
maal 10 procent over de hele inleg.

Sparen zoals vroeger voor de 
kinderen van nu
Zilvervloot Sparen kan bij SNS Bank
en RegioBank. Met de herintroductie
hebben beide banken een regeling
die in 1992 is afgeschaft weer geac-
tualiseerd. Tot begin jaren negentig
was Zilvervloot een populaire spaar-
vorm waarbij spaarders naast rente
een premie ontvingen. Van 1958 tot
1992 stimuleerde de overheid de
‘spaarzin’ bij de jeugd via de Jeugd -

Affiche uit de beginperiode van het Zilvervlootsparen.
(Collectie SNS Historisch Centrum)
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spaarwet, beter bekend onder de naam ‘Zilvervloot’. De Jeugdspaarwet trad op
1 oktober 1958 in werking. Met de Zilvervloot-rekening kregen jongeren van
15 tot en met 20 jaar, naast de jaarrente, aan het einde van de looptijd een
spaarpremie van 10 procent van de overheid. Aanvankelijk kon per jaar maxi-
maal zo’n 200 gulden worden gespaard, in 1966 werd dat 300 gulden en in
1976 volgde een verhoging naar 480 gulden. In 1992 werd de wet ingetrokken.
Het toenmalig kabinet zag geen redenen meer om jeugdige spaarders nog lan-
ger te subsidiëren. Op dit moment pleiten het CDA en de ChristenUnie weer
voor het invoeren van een nieuwe, vergelijkbare regeling. Als het aan het CDA
ligt, geeft de overheid jongeren die sparen ook nu een spaarbonus, net als
vroeger. SNS Bank en RegioBank liepen alvast op de plannen vooruit en her-
introduceerden gezamenlijk Zilvervloot Sparen. Maar waar de spaarpremie
vroeger uit de staatskas kwam, betalen de banken die tegenwoordig zelf.

Het nut van sparen 
Toen SNS Bank de Zilvervloot op nieuw invoerde, lichtte SNS directievoor-
zitter Ernst-Jan Boers dat als volgt toe: ‘We willen sparen van jongs af aan

Een tijdsbeeld uit 1968: met de hele klas naar de bank om de spaarpot te legen. (Collectie Frans Walkate Archief )
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stimuleren en de na druk leggen op het nut van het sparen. Dus waar spaar
je voor?’ Die nutsgedachte gaat bij SNS Bank al bijna twee eeuwen mee. Voor
het ontstaan van de spaarbanken moeten we bijna 200 jaar terug in de
geschiedenis. Om precies te zijn naar het jaar 1817, toen in Haarlem de eerste
spaarbank haar deuren opende. Deze spaarbank was een initiatief van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Vandaar de naam Nuts spaar bank. Doel
van deze en vele andere spaarbanken die volgden, was het bevorderen van de
spaarzin en zelfredzaamheid van de mensen. Het idee was simpel: als je leer-
de geld opzij te leggen, had je ook inkomen als je te oud of te ziek was om te
werken. Zo kon armoede worden voorkomen. Verzekeringen of pensioenen
waren er toen immers nog niet. De spaarbanken voorzagen duidelijk in een
behoefte. De Kampe naren kunnen sinds ongeveer 1820 terecht bij het eerste
spaarbankkantoor in de Hanzestad. In 1827 waren er al 66 spaarbanken in
Nederland te vinden en hun aantal zou snel uitgroeien tot vele honderden
verspreid over het hele land.
In de tweede helft van de 19de eeuw groeide SNS Bank uit tot een moderne
en complete bank. Spaarbanken werden gezinsbanken die mensen hielpen

Stefan Bos, manager verkoop van SNS Bank Kampen, overhandigt een cheque voor een geheel verzorgde dag
naar De Efteling voor het gehele gezin Van Olst. (Collectie Frans Walkate Archief )
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op een verstandige manier om te gaan met hun geldzaken. De vele zelfstan-
dige Nutsspaarbanken en Bondsspaarbanken gingen steeds meer samen-
werken. Toen in 1987 de Stichting Spaarbank Limburg en Stichting Gelders-
Utrechtse Spaarbank samen de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken
(SNS) vormden, was de SNS Bank een feit.
Het spreekt vanzelf dat de huidige bank nauwelijks meer lijkt op de vroe-
gere spaarbank. Zo kun je ook bij SNS Bank niet alleen sparen, maar ook
betalen, beleggen, verzekeren en een hypotheek afsluiten. Toch is ook de
huidige SNS Bank er nog steeds voor die ‘zelfredzame burgers’ die men in
het begin van de 19de eeuw voor ogen had. Vandaag de dag is SNS Bank nog
altijd een nuchtere Nederlandse bank die mensen helpt hun bankzaken
snel en eenvoudig te regelen. Dat doen we door samen met onze klanten
met gezond verstand naar geldzaken te kijken, zonder daar ingewikkeld
over te doen. Door onze klanten inzicht te geven in hoe ze er financieel
voorstaan, kunnen ze altijd de juiste financiële beslissingen nemen. SNS
Bank biedt niet alleen informatie en producten die daarop aansluiten,
maar ook adviezen bij kleine en grote financiële keuzes. Klanten kennen en
helpen, daar gaat het ons om.

10.000ste Zilvervloot-rekening in Kampen
Juist in deze tijd van economische recessie zien we hoe belangrijk het is om
mensen (weer) te leren sparen voor nu en later. Een financiële tegenslag
doorsta je beter als je financieel sterk en weerbaar bent. Dat kan dankzij de
nodige buffers op een spaarrekening. Met Zilvervloot Sparen kunnen kin-
deren van jongs af aan leren sparen. En jong geleerd is oud gedaan. 
Slechts acht weken na de herintroductie verwelkomde SNS Bank al de
10.000ste Zilvervlootspaarder. En het kan bijna geen toeval zijn: die reke-
ning werd juist bij SNS Bank in Kampen geopend. Wout van Olst opende
voor zijn drie kinderen een rekening, zijn dochter Sanne van Olst kreeg de
10.000ste Zilvervloot-rekening. Stefan Bos, manager verkoop van SNS Bank:
‘Een groot aantal ouders en grootouders opende de afgelopen weken in
Kampen een Zilvervloot spaarrekening. Hiermee laten de inwoners zien
zeer bewust bezig te zijn met financiële educatie en het bevorderen van
spaarzin bij kinderen.’ 


