Nederlandse 55-plusser meest tevreden met spaargeld
Amsterdam, 31 januari. Nederlanders zijn heel tevreden met hun spaargeld in
vergelijking met andere Europeanen. Nederlandse 55-plussers zijn veruit het
meest content met hun financiële reserves. Dat blijkt uit onderzoek van ING
naar het spaargedrag in 13 Europese landen.
Helft Nederlanders tevreden met spaargeld
Gevraagd naar hoe tevreden zij zijn met hun spaargeld, antwoordt de helft (50%)
van de Nederlanders tevreden tot zeer tevreden. Alleen in Luxemburg is dat met
51% net iets meer. In Italië zijn de minste mensen (12%) tevreden tot zeer tevreden
met hun spaartegoeden. Spanjaarden zijn het meest ontevreden; 48% antwoordt
ontevreden tot zeer ontevreden.
Werkloosheid verklaart deel uitkomsten
Volgens het ING Economisch Bureau zijn economische verschillen een mogelijke
verklaring voor de uitkomsten. Spanje heeft momenteel de hoogste werkloosheid
van de Europese Unie. In het vierde kwartaal is de werkloosheid er opgelopen tot
22,8%. Ook Italië is relatief hard geraakt door de crisis. Nederland en Luxemburg
behoren tot de landen met de laagste werkloosheid in Europa.
55-plussers meest content van Europa
Nederlandse 55-plussers zijn veruit het meest tevreden met hun financiële reserves
in vergelijking met Europese leeftijdsgenoten. Van hen zeggen 6 op de 10 (60%)
tevreden tot zeer tevreden te zijn met hun spaargeld. In de 13 landen die deelnamen
aan het onderzoek, zegt gemiddeld 36% van de 55-plussers tevreden tot zeer
tevreden te zijn met het appeltje voor de dorst.
Meer zekerheid door pensioenstelsel
Ons goede pensioenstelsel kan verklaren waarom 55-plussers beter te spreken zijn
over hun spaargeld dan leeftijdsgenoten in andere landen. Naast de AOW hebben
we in Nederland een vermogen van ongeveer 800 miljard euro voor aanvullende
pensioenen gespaard, volgens De Nederlandsche Bank het hoogste bedrag van alle
eurolanden. Dat verplicht gespaarde geld biedt extra zekerheid.
Nederlandse ouderen ook veel comfortabeler dan jongeren
Ook in vergelijking met jongere spaarders, zowel in Nederland als in andere
Europese landen, zijn Nederlandse 55-plussers het meest ingenomen met hun
financiële reserves. De groep 35 tot 44-jarigen scoort in Nederland het laagst, 39%
is tevreden tot zeer tevreden. In de 13 deelnemende landen is de groep 45 tot 54jarigen met 31% het minst tevreden.
Discussie pensioenstelsel maakt jongeren minder zeker
De discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel kan verklaren waarom
jongere generaties in Nederland minder tevreden zijn. Het is vrijwel zeker dat de

pensioenregelingen minder gunstig worden. De vergrijzing maakt ons stelsel op
termijn te duur. Jongeren voelen zich hierdoor mogelijk ook minder comfortabel
over hun huidige hoeveelheid spaargeld.
55-plussers profiteerden meer van stijging huizenprijzen
Ook de ontwikkelingen op de huizenmarkt kunnen verklaren waarom 55-plussers
zich beter voelen over hun reserves. Zij konden bij uitstek profiteren van de sterke
stijging van de huizenprijzen, vooral in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Jongere
generaties met een eigen woning hebben deze doorgaans later gekocht en hebben
daardoor minder kunnen profiteren van prijsstijgingen.
Jongeren voelen dalende huizenprijzen harder
Hoewel de prijsdalingen sinds 2008 alle woningbezitters raken, komt de klap
minder hard aan bij oudere generaties. Zij zullen vaker een overwaarde kunnen
verzilveren als ze hun huis verkopen. Bovendien hebben zij doorgaans al een groter
deel van de hypotheek afgelost. Daarentegen staan mensen die recent kochten,
vaker onder water: hun schuld is hoger dan de waarde van het huis.
Het onderzoek naar spaargedrag is uitgevoerd door TNS NIPO in 13 Europese
landen. In Nederland deden 1013 mensen mee.
Zie ook: www.mijngeld.nl/in-het-nieuws en www.ing.nl/economie.
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