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Onderzoek naar betaalgedrag Nederlanders

ZuidZuid-Nederland is het zuinigst en betaalt het best
Inwoners van de drie ZuidZuid - Nederlandse provincies, Zeeland, NoordNoord -Brabant
Braba nt en Limburg bezuinigen
het meest op producten of diensten van heel Nederland in geval van inkomensdaling.
Pensionering of VUT worden hier bovengemiddeld vaak genoemd als reden voor deze
inkomensdaling. Dat blijkt uit een regionale uitsplitsing van een groot
gr oot onderzoek naar het
betaalgedrag van Nederlanders door de toonaangevende creditmanagementorganisatie GGN.
Zuid-Nederland is opnieuw de regio waar de inkomens het minst gestegen zijn (19 % ten opzichte van 27
% in bijvoorbeeld West-Nederland) en waar de verwachte inkomensstijging voor 2011 het laagst ligt
(17% ten opzichte van 21% gemiddeld in heel Nederland). Het feit dat pensionering of VUT hier
bovengemiddeld vaak genoemd wordt als reden voor een inkomensdaling, kan hier een verklaring voor
zijn. Tegelijkertijd heeft men in het Zuiden het beste zicht op de eigen financiële situatie en kan men
bovengemiddeld goed rondkomen met het huidige gezinsinkomen (58% in vergelijking tot 53%
gemiddeld in heel Nederland).
Bestbetalende regio
Net zoals voorgaande jaren behoort het Zuiden, ondanks de slechtere inkomensontwikkelingen,
opnieuw tot de bestbetalende regio’s. De BGX (BetaalGedragIndex) staat in het Zuiden op 81 punten
(een jaar geleden op 79 punten), dat is een punt hoger dan gemiddeld in Nederland. Slechts 5% van de
Zuiderlingen betaalt rekeningen te laat in vergelijking tot 10% van de bewoners in de drie grote steden
(Amsterdam, Rotterdam en Utrecht). En Zuiderlingen komen in vergelijking met hun landgenoten het
minst in aanraking met een incassobureau (5 % t.o.v. 7 % landelijk).
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.
* BetaalGedragIndex
De BGX (BetaalGedragIndex) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. De BGX
is samengesteld uit antwoorden op vragen zoals: betaalt men rekeningen weleens te laat? Hoe vaak betaalt men rekeningen te
laat? Wat is de hoogte van de betalingsachterstand? Staat men wel eens rood?
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