Rondkomen na pensionering?
Het Nibud streeft naar een Nederland zonder geldproblemen. In het rapport 'Rondkomen na pensionering,
nu en in de toekomst zijn we nagegaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat de komende 40 jaar huishoudens
na hun pensioen hun inkomsten en uitgaven in balans kunnen houden. De vraag is welke groepen daarbij
extra aandacht nodig hebben. Als we kijken naar de huidige financiële situatie van gepensioneerden, dan
zien we het volgende beeld.

De vermogenssituatie van gepensioneerden verschilt sterk.

36%
heeft niets achter de hand...
...terwijl minimaal één op de vijf ook meer
dan € 30.000 achter de hand heeft.

21% maakt zich zorgen over de financiële situatie.
Eén derde van de gepensioneerden heeft moeite met rondkomen,
onder deze groep valt;

53%

van de huishoudens met een netto inkomen
van maximaal 2.000 euro

61%

van de huishoudens die alleen van een
AOW-uitkering rond moeten komen

54%

van de huurders

44%

van de voormalig zelfstandigen

51%

van de gescheiden personen

De financiële overgang naar pensioen werd door ruim de helft als (zeer)
goed ervaren.

10%

58%

55% heeft voorafgaand aan pensioen de inkomsten en uitgaven op een
rij gezet. Zij hebben bijna allemaal een idee hoe de financiële situatie er na
pensionering uit zou zien.

Voor 28% was de financiële situatie minder
dan verwacht
De financiële situatie
na pensionering
was voor

55%

Hiervan geeft 55% aan dat ze terugkijkend iets anders
of extra’s zouden hebben gedaan ter voorbereiding op
het pensioen. Vooral

zoals verwacht

meer sparen
langer doorwerken (tot aan de pensioenleeftijd)
en/of de hypotheek aflossen
Voor 8 % was de financiële
situatie beter dan verwacht.
10% had geen verwachtingen.

54% van de gepensioneerden geeft aan voorgaand aan het
pensionering maatregelen te hebben genomen.

Vier op de tien is zelf gaan sparen of beleggen en
ook vier op de tien geeft aan uitgaven te hebben verlaagd.

De woonsituatie van gepensioneerden geeft het volgende beeld.
60%

van de gepensioneerden heeft een eigen woning

86%

heeft overwaarde op deze eigen woning

1%

wil een extra hypotheek afsluiten om de waarde te gebruiken voor andere bestedingen

9%

wil graag kleiner gaan wonen. Een andere 9% heeft dit al gedaan.
Ook wanneer we rekening houden met verschillen in inkomen, geldt voor
woningeigenaren vergeleken met huurders:
ze hebben meer vermogen
ze kunnen gemakkelijker rondkomen
ze vonden de overgang in de financiële situatie kleiner
ze hebben minder woonlasten na pensionering

17

%

van de gepensioneerden heeft een inkomen
dat zij zelf als onvoldoende bestempelen

Het alleenstaande en partner AOW-bedrag worden door de alleenstaanden en paren
gemiddeld genomen als een slecht inkomen gezien. Een inkomen van € 1.500 netto per
maand (alleenstaanden) en € 2.000 netto per maand (paren) vinden zij voldoende .

34

%

van de gepensioneerden heeft een inkomen dat als
niet goed en als niet slecht wordt gezien.

