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Persbericht
Spaarloon gehalveerd door deblokkering 
In 2005 zijn de tegoeden op spaarloonrekeningen gehalveerd. Dit blijkt uit 
cijfers van het CBS. Veel spaarders hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om per september 2005 gelden voortijdig te deblokkeren.  
 

Vroegtijdig vrijkomen van spaarloon 
In 2005 is 3,8 miljard euro vrijgekomen van de spaarloonrekeningen. Hiervan 
is 1 miljard euro vrijgevallen doordat de reguliere blokkeringsperiode van 
4 jaar was verstreken. De overige 2,8 miljard euro is vervroegd 
gedeblokkeerd, vooral als gevolg van de wetswijziging die de deblokkering 
van de in 2002 tot en met 2004 ingelegde gelden mogelijk maakte.  
 

Inleg spaarloon gelijk gebleven 
Deelnemers aan de spaarloonregeling hebben in 2005 voor 1,4 miljard euro 
ingelegd. Dat is ongeveer evenveel als in 2003 en 2004. Het maximale bedrag 
dat jaarlijks gespaard mag worden via de werkgever is in 2003 bevroren op 
613 euro. 
 

Tegoed spaarloonrekeningen gehalveerd 
In 2005 is netto 2,4 miljard euro onttrokken aan de spaarloonrekeningen. Aan 
het eind van vorig jaar bedroeg het totale tegoed 2,2 miljard euro. Dat is een 
halvering ten opzichte van eind 2004. Het spaarloontegoed maakt nog slechts 
1 procent uit van de totale tegoeden op spaarrekeningen van particulieren. 
Ook in 2003 leidde een wetswijziging tot een halvering van de tegoeden op 
bedrijfsspaarrekeningen.   
 

Technische toelichting 
Sinds 2003 is het spaarloon nog de enige vorm van bedrijfsspaarregeling, de 
overige vormen zijn afgeschaft. Het bedrag dat maximaal belastingvrij kan 
worden gespaard, bedraagt 613 euro per jaar. Dit bedrag is sinds 2003 niet 
veranderd. 
Vrijval: bedragen die op een bedrijfsspaarrekening zijn ingelegd, vallen na vier 
jaar automatisch vrij.  
Deblokkeren: of tussentijds opnemen van spaarloon is toegestaan voor 
bepaalde doeleinden, zoals de financiering van een eigen woning of het 
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voldoen van premies voor bepaalde levensverzekeringen en sinds 2005 ook 
voor de financiering van kinderopvang. 
In 2005 heeft een wetswijziging vervroegd deblokkeren van de spaarlooninleg 
uit 2002 tot en met 2004 mogelijk gemaakt vanaf 1 september 2005.  
In 2003 heeft een wetswijziging vervroegd deblokkeren van de spaarlooninleg 
uit 2000 en de premiespaarinleg uit 2000 en 2001 mogelijk gemaakt. 
 
Vrijgekomen bedragen en tegoeden op bedrijfsspaarrekeningen 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

mld euro

Deblokkering Vrijval Spaartegoed
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Tabel:  Bedrijfssparen bij banken 
 2002 2003 2004 2005 

mln euro 

Tegoed op 1 januari 8 105 8 778 4 474 4 547

Inleg 2 834 1 474 1 382 1 415
Terugbetalingen 2 331 5 860 1 336 3 771
w.v. deblokkering 1 416 4 514 1 184 2 747

vrijgekomen bedragen  915 1 346 152 1 024
Rente  172 37 36 45

Tegoed op 31 december 8 779 4 429 4 556 2 236
w.v. op: 
spaarloonrekeningen 5 970 3 750 4 488 2 182
overige bedrijfsspaarrekeningen 2 809 679 68 53

Aantal rekeningen x 1 000 

Totaal op 31 december 5 307 4 883 4 044 3 757
w.v.: 
spaarloonrekeningen 4 080 3 970 3 786 3 532
overige bedrijfsspaarrekeningen 1 227 913 258 225

Bron: CBS 


