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BPOST BANK LANCEERT NIEUWE GEREGLEMENTEERDE SPAARREKENING MET 
AANTREKKELIJKE BASISRENTE EN GETROUWHEIDSPREMIE 

 

 
Brussel, 16 januari 2023 – Op 6 februari 2023 lanceert bpost bank een nieuwe 
gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur naar Belgisch recht: de Cocoon+ 
spaarrekening met een aantrekkelijke basisrente en een interessante getrouwheidspremie. 
De rentevoeten voor de andere spaarrekeningen worden reeds vanaf 16 januari verhoogd. 
 
Cocoon+ 
De nieuwe Cocoon+ spaarrekening biedt een basisrente van 0,50% en een 
getrouwheidspremie van 0,75% voor elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden 
op de spaarrekening blijft staan1. Het saldo op de Cocoon+ spaarrekening wordt beperkt tot 
100.000 euro. Er kan maximaal 1 rekening geopend worden per zelfde houder of 
medehouders. Het spaartegoed is op elk moment beschikbaar. 
 
Andere spaarrekeningen 
bpost bank verhoogt vanaf maandag 16 januari ook de rentevoeten op alle andere 
spaarrekeningen2. De rente op de huidige Cocoon Spaarrekening (voorbehouden voor 
personen onder de 40 jaar) stijgt naar 0,50% basisrente en 0,75% getrouwheidspremie. Voor 
alle andere spaarrekeningen wordt dat 0,15% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. 
 
 
Risico's verbonden aan spaarrekeningen  
Risico bij faillissement: geld dat op spaarrekeningen bij bpost bank is gestort, valt onder het 
depositobeschermingsmechanisme tot maximaal 100.000 euro per persoon (meer info vindt 
u hier). In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt 
de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook 
worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn 
dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het 
depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (“bail-
in”). 
 
Inflatierisico: een voortdurende stijging van de prijzen kan ertoe leiden dat het gestorte geld 
aan waarde verliest. 
 
Roerende voorheffing  
De spaarder, natuurlijk persoon, betaalt geen belastingen op intresten die hij/zij ontvangt uit 
spaarrekeningen tot 980 euro per persoon per jaar in 2023. De roerende voorheffing bedraagt 

https://media.bpostbank.be/-/media/project/bpostbank/bpostbank/comptes-et-cartes/compte-d-epargne/informatiefiche_depositobescherming_07-2020_nl.pdf?rev=cd96f22a8aae40bab11a1f6583e0873e&hash=ED98EB8EFEED2A8E335806045E1F5680


15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt en wordt automatisch bij de bron 
ingehouden door de bank. 
 
Het is aanbevolen het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ te lezen voor een 
spaarrekening te openen. U vindt deze informatie hier: Cocoon+ Spaarrekening; 
Spaarrekening; Cocoon Spaarrekening; Online Spaarrekening; Ritmo Spaarrekening; 
Getrouwheidsspaarrekening. 
 
 
Klachten 
U kan elke klacht over onze producten en/of diensten per post sturen naar bpost bank NV, 
Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar 
quality@bpostbank.be. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan u 
een klacht per post sturen naar Ombudsfin - Ombudsman voor financiële geschillen - 
Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar 
ombudsman@ombudsfin.be.  
 

 
Van sparen naar beleggen   
Voor spaarders die een voldoende spaarbuffer voor onverwachte uitgaven hebben aangelegd 
en de voordelen van pensioensparen en langetermijnsparen reeds benutten, kan beleggen 
een oplossing zijn in het streven naar het behoud van koopkracht. Meer informatie over 
beleggen via bpost bank vindt u hier: Onze beleggingsproducten (bpostbank.be) 
 
 

 

 

 
1 Rentevoeten op jaarbasis. Rentevoeten kunnen worden aangepast na communicatie aan de klant via de 
rekeninguittreksels of via een persoonlijk bericht in de digitale kanalen. 
2 Gereglementeerde spaarrekeningen van onbepaalde duur naar Belgisch recht: Spaarrekening, Cocoon 
Spaarrekening, Getrouwheidsspaarrekening, Ritmo Spaarrekening, Online Spaarrekening.  
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