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Kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over pensioen
24% van alle Nederlanders maakt zich zorgen over hun financiële situatie wanneer zij met
pensioen gaan. Dat
Da t blijkt uit onderzoek van creditmanagement organisatie GGN.
GGN. De meeste zorg
zit bij de groep die tussen nu en twintig jaar aan hun pensioen toe is.
is. Opvallend is dat maar liefst
36% van de Nederlanders – ondanks hun zorgen – nog geen maatregelen heeft genomen
genom en om hun
inkomen na het bereiken van de pensioenleeftijd veilig te stellen. Dat heeft vooral te maken met
de hoogte van hun huidige inkomen.
GGN doet jaarlijks onderzoek naar het betaalgedrag in Nederland. Daarbij wordt ook gekeken naar de
verwachtingen die Nederlanders over hun toekomstige financiële situatie hebben. Ook dit jaar is gebruik
gemaakt van het online panel van Motivaction. In totaal hebben 2.653 respondenten aan het onderzoek
meegewerkt, het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking van 15 tot 65 jaar.
Zorg bij oudere Nederlanders;
Nederlanders; jongeren denken weinig na over pensioen
Het zal niet verbazen dat jongeren tot 25 jaar zich minder met hun pensioen bezig houden dan ouderen.
Ook in de leeftijdsgroep tussen 25 en 34 jaar wordt er echter nog weinig nagedacht over het pensioen:
maar liefst 45% van de Nederlanders in deze leeftijdscategorie houdt zich niet bezig met dit onderwerp.
De echte zorg over het pensioen zit bij de Nederlanders tussen 45 en 54 jaar (32% maakt zich zorgen) en
tussen 55 en 65 jaar (36% maakt zich zorgen).
Lage inkomensgroepen*
inkomensgroepen* nemen geen maatregelen
Ondanks de zorgen heeft 36% van de Nederlanders nog geen maatregelen getroffen om het pensioen
veilig te stellen. Het beschikbare inkomen speelt hierin een belangrijke rol. In de lagere
inkomensgroepen zien we dat maar liefst 50% (beneden modaal) respectievelijk 61% (ver beneden
modaal) van de mensen geen maatregelen heeft getroffen. In deze groepen is minder vaak een goede
pensioenvoorziening aanwezig (18% bij beneden modaal, 11% bij ver beneden modaal; ten opzichte van
35% gemiddeld over alle inkomensgroepen) en wordt er minder vaak gespaard voor het pensioen (14%
bij beneden modaal, 15% bij ver beneden modaal; t.o.v. 21% gemiddeld over alle inkomensgroepen).
Opvallend is dat zowel de laagste inkomensgroep als de hoogste inkomensgroep vaker dan gemiddeld
van plan is door te werken na de pensioenleeftijd; bij de laagste inkomens is 7% van de mensen dit van
plan, bij de hoogste inkomens maar liefst 11% t.o.v. 6% gemiddeld over alle inkomensgroepen. Hoewel
niet onderzocht, is de veronderstelling dat doorwerken na de pensioenleeftijd bij de laagste inkomens
vaker noodzakelijk zal zijn om voor voldoende inkomen te blijven zorgen terwijl deze noodzaak bij de
hoogste inkomens minder aanwezig zal zijn.
Over GGN
GGN is de grootste creditmanagement organisatie in Nederland. Bij GGN werken zo’n 1500
medewerkers, waarvan meer dan de helft als incassospecialist. Daarnaast zijn er 150 (kandidaat)
gerechtsdeurwaarders en 55 juristen. GGN is met 28 vestigingen actief in het hele land en biedt als enige
partij op landelijk niveau full service creditmanagement: minnelijke incasso en gerechtelijke incasso
binnen één organisatie, met eigen kantoren. Maar ook het uit handen nemen van facturatie, het
volledige debiteurenbeheer, advies bij het inrichten of verbeteren van het creditmanagementproces,
detachering, training en opleiding van debiteurenbeheerders, incassomedewerkers en
gerechtsdeurwaarders. De missie van GGN is het verhogen van het ondernemersrendement van haar
opdrachtgevers door het voorkomen, beheersbaar maken en terugdringen van debiteurenrisico’s.
* indeling inkomensgroepen

- 2x modaal of meer: > € 56.000

- tussen 1 en 2x modaal: € 34.000 - € 55.999
- modaal: € 28.500 - € 33.999

- beneden modaal: € 9.500 - € 28.499
- ver beneden modaal: < € 9.499
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