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Persbericht
Internetsparen neemt grote vlucht 
Het internetsparen is in 2004 sterk toegenomen. Het tegoed op deze 
spaarrekeningen kwam uit op ruim 58 miljard euro. Dat is 37 procent meer 
dan in 2003. Het spaarloon daarentegen boette opnieuw aan populariteit in. 
Werknemers hebben in 2004 bijna 1,4 miljard euro ingelegd op 
bedrijfsspaarrekeningen. Dit is ruim 6 procent minder dan in 2003. Dit blijkt uit 
cijfers van het CBS.  
 

Internetsparen wint snel terrein 
Het internetsparen komt steeds meer in zwang. Dit gaat ten koste van de 
gewone spaarrekening en het telefonisch sparen. Eind 2004 stond er ruim 58 
miljard euro op de internetspaarrekeningen. Dat is 37 procent meer dan eind 
2003. Toen bedroeg het spaartegoed bijna 43 miljard euro. Het spaartegoed 
op rekeningen voor telefonisch sparen daalde in 2004 met ruim 2 miljard euro 
tot bijna 22 miljard euro. Samen zijn de elektronische spaarvormen goed voor 
40 procent van de totale spaarmarkt. De totale omvang van de spaarmarkt 
was eind 2004 bijna 200 miljard euro. 
 

Opnieuw minder inleg spaarloon  
De inleg voor het spaarloon bedroeg in 2004 bijna 1,4 miljard euro. Dat is 
bijna 100 miljoen euro minder dan in 2003. De daling wijst op afnemende 
belangstelling voor het spaarloon. Het spaartegoed op 
bedrijfsspaarrekeningen bedroeg eind 2004 ruim 4,5 miljard euro.  
In 2003 daalde de inleg voor bedrijfssparen met bijna de helft. Deze sterke 
daling kwam vooral door de wijzigingen in de Wet op het bedrijfssparen. Met 
ingang van 2003 zijn de premiespaarregeling en de winstdeling- en 
aandelenregeling vervallen.  
 

Bijna 1,2 miljard euro bedrijfsspaargeld gedeblokkeerd 
In 2004 is bijna 1,2 miljard euro onttrokken van de bedrijfsspaarrekeningen, 
voordat de reguliere blokkeringsperiode van vier jaar was verstreken. 
Deblokkering is onder meer toegestaan voor aankoop van een eigen woning 
en het voldoen van premies voor bepaalde levensverzekeringen. In 2003 werd 
veel meer spaargeld gedeblokkeerd. Dat kwam echter door de aanpassingen 
in de Wet op het bedrijfssparen.  
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Veel minder gespaard in eerste kwartaal 2005 
Particulieren hebben in het eerste kwartaal van 2005 netto 2,2 miljard euro op 
een spaarrekening gezet. Dit is 45 procent minder dan in het eerste kwartaal 
van 2004.  
 

Technische toelichting 
Door de beschikbaarheid van nieuwe informatie over inleg en deblokkering 
van bedrijfsspaargelden zijn de cijfers over de jaren 2001 tot en met 2003 
aangepast. In tabel 2 zijn de bijgestelde cijfers cursief weergegeven. Deze 
nieuwe informatie heeft vrijwel geen invloed op het spaartegoed van 
bedrijfsspaarrekeningen. Voor de jaren 1994 tot en met 2000 ontbreekt deze 
informatie waardoor het bedrag van inleg en deblokkering niet vergelijkbaar is 
met de jaren daarna.  
De Wet op het bedrijfssparen is met ingang van 2003 gewijzigd: de 
winstdelingsregeling en de premiespaarregeling zijn afgeschaft en de 
spaarloonregeling is aangepast. Het bedrag dat sinds 2003 maximaal 
belastingvrij kan worden gespaard, bedraagt 613 euro. In de cijfers over 
spaargelden is het bedrijfssparen inbegrepen. 
Bij internetspaarrekeningen kunnen opdrachten voor opnames alleen via het 
internet worden opgegeven. Bij telefonisch sparen kan dit ook via de telefoon.  
 

Tabel 1. Spaarvormen 
 2003 2004 

mld euro 

Internetspaarrekeningen 42,6 58,4
Telefonische spaarrekeningen 23,7 21,6
Overige spaarrekeningen 118,8 119,7

Totaal 185,1 199,7
Bron: CBS 
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Tabel 2. Bedrijfssparen bij banken 
 2001 2002 2003 2004 

mln euro 

Spaartegoed 1 januari  7455 8105 8778 4474

Inleg 2793 2834 1474 1382
Terugbetalingen 2284 2331 5860 1336
w.v. deblokkeringen 1607 1416 4514 1184

Vrijgekomen bedragen 677 915 1346 152
Bijgeschreven rente 140 172 37 36

Spaartegoed 31 december 8106 8779 4429 4556
w.v. op: 
Spaarloonrekeningen 5434 5970 3750 4488
Overige bedrijfsspaarrekeningen 2673 2809 679 68

Aantal bedrijfsspaarrekeningen x 1 000 

Totaal 5 153 5 307 4 883 4 044
w.v.: 
Spaarloonrekeningen 3 727 4 080 3970 3786
Overige bedrijfsspaarrekeningen 1 426 1 227 913 258

Bron: CBS 
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven 
 

Tabel 3. Spaargelden 
 2002 2003 2004 2004 2005 

1e kw 1e kw 
mld euro 

Spaartegoed begin  152,9 167,8 185,1 185,1 199,7

Stortingen 91,3 100,9 94,6 27,2 24,3
Terugbetalingen 82,2 89,0 83,8 23,2 22,1
Spaarverschil 9,1 11,9 10,8 4,0 2,2

Bijgeschreven rente 3,5 4,1 3,6 0,7 0,8
Besparingen 12,6 16,0 14,4 4,7 3,0

Correcties 2,3 1,3 0,2 0,0 -0,1

Spaartegoed eind 167,8 185,1 199,7 189,8 202,6
Bron: CBS 


