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Rapportage

loonwijzer

Het belang van de spaarloonregeling
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

In 2002 is aan de loonwijzer-enquete de vraag
toegevoegd: Maakt u op dit moment via uw
werkgever gebruik van een spaarloomegeling?
Ruim achtduizend werknemers hebben deze
vraag beantwoord. Precies de helft van hen
maakt gebruik van een spaarloomegeling,
mannen iets vaker dan vrouwen (54 om 47
procent). Daarmee zijn de loonwijzer-gegeyens redelijk representatief.
Spaarloon is een loon dat pas na enige jaren
ge'incasseerd wordt, dus uitgesteld inkomen.
Maken vooral werknemers met een goed inkomen gebruik van de spaarloomegeling? Uit de
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Loonwijzer-gegevens blijkt dat:
• naarmate hun maandinkomen hoger is, werknemers vaker sparen;
• van de mannen met een bruto-maandinkomen van € 2500 of meer spaart 67 pracent,
tegenover slechts 22 procent bij een maandinkomen minder dan € 1500 bruto;
• bij de vrouwen spaart 63 pracent met een
maandinkomen van € 2500 of meer, tegenover 31 procent van de vrouwen met minder
dan € 1500 bruto per maand;
• ruim de helft van de voltijders (werkweek
van meer dan 35 uur per week) neemt deel
aan de spaarloomegeling, tegen ruim minder
dan de helft van de deeltijders. Vrouwen met
een baan onder de 20 uur sparen het minst
(27 pracent).
Het verb and tussen uurloon en deelnemen aan
de spaarloomegeling is er wel, maar vanaf
Het loonwijzer-project bestaat onder meer uit
een website www.loonwijzer.nl met een salarischeck, veel beroepsinformatie en een doorlopende enquete. De betrokken onderzoekers
belichten steeds een onderwerp uit de loonwijzer-enquete.
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€ 15 bruto per uur gaan werknemers niet meer
sparen als ze een hoger uurloon hebben.
Werknemers die minder dan € 10 per uur verdienen sparen het minst (27 procent).
Mbo'ers, hbo'ers en wo'ers sparen het meest,
zowel bij de mannen als bij de vrouwen .
Ook naar sector en bedrijfsgrootte treden verschillen in spaargedrag op:
• werknemers in de horeca sparen het minst,
gevolgd door werknemers in de detailhandel;
• werknemers in het openbaar bestuur, de politie, of de sociale-zekerheidsinstellingen het
meest (28 om 63 procent).
• ook in het bank- en verzekeringswezen, de
industrie, de metaalnijverheid en de ziekenhuizen en verpleegtehuizen wordt meer dan
gemiddeld gespaard.
Spaargedrag hangt ook samen met de omvang
van het bedrijf. In grate bedrijven sparen
werknemers beduidend vaker dan in kleinere
bedrijven.
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.61 procent van de werknemers in bedrijven
met 2.000-5.000 personeelsleden spaart, tegenover slechts 36 procent van de werknemers in bedrijven met minder dan tien werknemers.
• Ook de duur van de werkweek in het bedrijf
doet terzake. Bij een 36- of 37-urige werkweek sparen werknemers vaker dan in bedrijven met een langere werkweek.
• Er zijn grate verschillen tussen de cao's.
Werknemers onder de Cao Woningcorporaties sparen het meest (79 procent) en werknemers die vallen onder de Cao Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf met 14 procent het
minst. In de grafiek zijn de percentages voor
een twintigtal cao's weergegeven. <OIl
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