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Persbericht 
Inleg bedrijfssparen in 2002 nauwelijks 
veranderd 
Werknemers die deelnemen aan een bedrijfsspaarregeling hebben in 2002   
2,3 miljard euro ingelegd. Het ingelegde bedrag op bedrijfsspaarrekeningen 
lag daarmee het afgelopen jaar nagenoeg op het niveau van 2001, zo blijkt uit 
cijfers van het CBS. In 2002 is er 1,7 miljard euro van de 
bedrijfsspaarrekeningen terugbetaald. Aan het einde van 2002 hadden de 
deelnemers aan bedrijfsspaarrekeningen bijna 9 miljard euro op de bank 
staan.  

 

Vorig jaar 2,3 miljard euro naar bedrijfsspaarrekening 

Sparen via de werkgever heeft in 2002 geleid tot een totale inleg van 2,3 
miljard euro. Dit is een kleine toename ten opzichte van 2001. De afgelopen 
vijf jaar bedroeg de inleg gemiddeld 2,2 miljard euro. In 2002 is ruim 1,7 
miljard euro terugbetaald, terwijl aan rente een bedrag van 147 miljoen euro 
werd bijgeschreven.  De gemiddelde rentevergoeding bedroeg ongeveer 1,75 
procent. 

 

Deblokkeren sterk afgenomen 
Voor het eerst sinds de invoering is het bedrag dat vrijkomt na het verstrijken 
van de wettelijke looptijd hoger dan terugbetaling door deblokkering. Volgens 
de wet is deblokkeren van de gelden alleen mogelijk bij de aankoop van een 
eigen woning als hoofdverblijf, het voldoen van premies voor een 
levensverzekering of bij het beëindigen van de dienstbetrekking. Werknemers 
hebben in 2002 aanzienlijk minder gedeblokkeerd dan in 2001. Vorig jaar 
werd ruim 800 miljoen euro door deblokkering aan de rekeningen onttrokken. 
Dit is 20 procent minder dan in het jaar 2001.  

 

Spaarloonregeling veruit favoriet 
Van alle bedrijfsspaarregelingen is de spaarloonregeling het meest in trek. 
Ruim tweederde van het bedrag dat op de bedrijfsspaarrekeningen stond, valt 
onder deze regeling. De premiespaarregeling omvat bijna éénderde van het 
tegoed op bedrijfsspaarregelingen. De belangstelling voor de winstdeling-
/aandelenoptieregeling is relatief gering. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. 
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl w
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Wijzigingen in de belastingwet 

Met ingang van 2003 is de wetgeving over bedrijfssparen aangepast. De 
winstdelingsregeling en de premiespaarregeling zijn afgeschaft en de 
spaarloonregeling is aangepast. Het bedrag dat in 2003 maximaal belastingvrij 
kan worden gespaard, is verlaagd tot 613 euro. Het geblokkeerde spaarloon 
van de jaren 1999 en 2000 komt in 2003 vrij. Voor de latere jaren blijven de 
bestaande regels gelden. Van de premiespaarregeling komen de gelden van 
de jaren 1999 tot en met 2001 in de eerste maanden van 2003 vrij. Het 
gespaarde bedrag van 2002 is begin 2004 vrij opneembaar. 

 

Vrijgevallen bedrijfsspaargelden naar gewone spaarrekening 

In de eerste maanden van 2003 zijn door de wijziging van de wetgeving over 
bedrijfssparen aanzienlijke bedragen vrijgevallen. Deze vrijval leidde tot grote 
verschuivingen in de samenstelling van de spaargelden. De terugbetalingen 
lagen in januari 2003 ruim 4 miljard euro hoger dan in januari 2002. Deze 
toename komt voornamelijk door de wijzigingen in de regeling bedrijfssparen. 
De overeenkomstige stijging van de inleg van nieuwe spaargelden duidt op 
een overheveling van gelden van een bedrijfsspaarrekening naar een gewone 
spaarrekening. 

 

Sparen blijft populair  
Het afgelopen jaar hebben huishoudens door het slechte beurssentiment, 
oorlogsdreiging en economische neergang weer veel gespaard. De 
besparingen bedroegen in 2002 bijna 13 miljard euro. Dit is 6 miljard euro 
minder dan in 2001. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe 
belastingwetgeving in 2001. De fiscale behandeling van spaargelden en 
aandelen is toen gelijkgetrokken. Hierdoor werden er in 2001 veel gelden uit 
fiscale beleggingsfondsen overgeheveld naar de spaarrekening. De 
besparingen in 2000 bedroegen bijna 4 miljard. 
In de eerste twee maanden van 2003 is het spaartegoed met 4,1 miljard euro 
toegenomen. Dit is een stijging van bijna 80 procent vergeleken met de eerste 
twee maanden van 2002. Het spaartegoed bedroeg eind februari 2003 bijna 
172 miljard euro. Per huishouden is dit gemiddeld bijna 25 duizend euro. 

 

Technische toelichting 
De gegevens over bedrijfssparen betreffen spaarregelingen bij banken in het 
kader van de Wet Bedrijfsspaarregelingen 1994.  

Bedragen die op een bedrijfsspaarrekening zijn ingelegd vallen in principe pas 
na vier jaar vrij. Dit was op zijn vroegst dus januari 1998. Het moment van 
vrijvallen van het ingelegde bedrag verschilt per bank. Vier kalenderjaren, 16 
kwartalen of 48 maanden worden als maatstaf gehanteerd. Dit kan in de 
praktijk betekenen dat het tegoed voor maximaal 5 jaar, 17 kwartalen of 49 
maanden vaststaat.  

De gegevens  zijn gebaseerd op de monetair-financiële instellingen (mfi ‘s) die 
een maandelijkse rapportageplicht aan De Nederlandsche Bank hebben. 
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Bedrijfssparen bij banken      
 1998 1999 2000 2001 2002 

 mln euro   

Mutaties bij bedrijfsspaarrekeningen     

Tegoed op 1 januari 5 336 6 389 6 976 7 455 8 106 

     
Inleg 2 123 2 224 2 169 2 220 2 261 

Terugbetalingen 1 218 1 739 1 777 1 708 1 734 

w.v. Deblokkering  815 1 263 1 187 1 028 819 

       Vrijgekomen bedragen  403 476 590 679 915 

Rente  136 119 130 136 147 

Tegoed op 31 december 6 377 6 993 7 498 8 106 8 779 

w.v. op:     

 spaarloonrekeningen 4 290 4 649 5 002 5 434 5 970 

 premiespaarrekeningen 1 992 2 254 2 422 2 600 2 743 

 winstdeling-/aandelenoptieregeling  95 90 74 73 65 

     
Aantal bedrijfsspaarrekeningen     

 x 1000     

     
Totaal 4 066 4 384 4 778 5 153 5 307 

w.v. op:     

 spaarloonrekeningen 2 887 3 114 3 451 3 727 4 080 

 premiespaarrekeningen 1 111 1 210 1 270 1 373 1 184 

 winstdeling-/aandelenoptieregeling  68  60  57  53  43 

     
Bron: CBS 

 
Spaargelden        
 2000 2001 2002 2002  2003  
    Jan. Febr. Jan. Febr. 

        
 mld euro      

        
Stortingen 84,4 121,3 91,3 9,5 8,7 13,8 8,7 

Terugbetalingen 83,6 106,0 82,2 8,1 8,2 12,3 6,7 

Bijgeschreven rente 3,1 3,3 3,5 0,4 0,0 0,6 0,0 

Besparingen 3,9 18,6 12,6 1,8 0,5 2,1 2,0 

        
Tegoed per ultimo 134,2 152,9 167,8 154,6 155,2 169,9 171,9 

        
Bron: CBS 


