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Nederland EU, 28

BBP per inwoner in 2018 (€) 44.900 30.900

BBP groei in 2018 (%) 2,6 2,0

Inflatie in 2018 (%) 1,6 1,9

Werkloosheid in 2018 (%) 3,8 6,8

BBP per inwoner: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_pc&lang=en
BBP groei: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
Inflatie: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en
Werkloosheid: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en
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Over het 
rapport

Sinds 2013 brengt Intrum jaarlijks het European Consumer 
Payment Report uit. Dit is de zevende editie van het 
Nederlandse European Consumer Payment Report (ECPR). 

Dit rapport is gebaseerd op de antwoorden van 24.004 
consumenten uit 24 Europese landen. Met dit rapport willen 
we inzicht krijgen in het alledaagse leven van Europese 
consumenten, hun uitgaven en hun financiële uitdagingen.

Het Nederlandse rapport is gebaseerd op de antwoorden van 
1.000 Nederlandse respondenten. De data is representatief, 
wanneer gekeken wordt naar geslacht, leeftijd en regio. 

Het rapport is gepubliceerd in november 2019.

Contact 
Carlijn Hofland
Director Marketing and Communications
+31 (0)6 17 11 93 64
carlijn.hofland@intrum.com
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Dit jaar hebben we Intrum’s Financieel Welzijnsbarometer gelanceerd om het financiële welzijn 
van Europese consumenten uit 24 Europese landen te meten en vergelijken. Wij definiëren 
‘financieel welzijn’ als het hebben van de financiële zekerheid om de noodzakelijke dagelijkse 
uitgaven te kunnen doen. Het gaat daarnaast over het gevoel van controle over de persoonlijke 
financiën.

De barometer meet het financiële welzijn aan de hand van vier pijlers. Met behulp van een 
scoreproces (1-10) wordt voor ieder land een score gegenereerd voor de verschillende pijlers. De 
barometer geeft een totale financiële welzijnsscore door het combineren van de scores van de 
vier pijlers.

Mogelijkheid om rekeningen op tijd te betalen meet de mate waarin consumenten in staat 
zijn om hun rekeningen op tijd te betalen en hoeveel salaris consumenten verhoudingsgewijs 
overhouden nadat hun maandelijkse rekeningen betaald zijn.

Kredietvrijheid meet de mate waarin consumenten geld lenen om hun rekeningen te kunnen 
betalen en de verhouding van het bedrag dat consumenten aan leningen hebben openstaan tot 
de hoogte van hun (maandelijkse) inkomen. 

Sparen voor de toekomst meet de mate waarin consumenten in staat zijn om maandelijks geld 
opzij te leggen en de mate waarin zij sparen voor onvoorziene uitgaven. 

Financiële kennis meet de mate waarin consumenten financiële basisbegrippen en 
berekeningen begrijpen.

Binnen iedere pijler en de barometer als geheel is de zwaarte die aan indicatoren (en pijlers) is 
toegekend gelijk. Met andere woorden, iedere indicator/pijler wordt even belangrijk geacht voor 
het financiële welzijn. 

Financieel 
Welzijnsbarometer
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Landenoverzicht
• Mogelijkheid om rekeningen op tijd te betalen: 8e
• Kredietvrijheid: 23e
• Sparen voor de toekomst: 4e
• Financiële kennis: 11e
• Algeheel financieel welzijn: 12e

Nederlandse consumenten zijn stipte betalers, maar ze zijn te zelfverzekerd  
over hun financiële kennis
Nederlandse consumenten zijn stipt met het betalen van facturen: 73% heeft alle 
facturen in de afgelopen 12 maanden op tijd betaald. Dit ligt boven het Europese 
gemiddelde van 65%. Van de consumenten die de afgelopen 12 maanden een factuur 
te laat betaald hebben, geeft 57% aan dat dit eenmalig geweest is. 
 
Het sparen van geld kan ons helpen om financiële zekerheid in te bouwen. Een kwart 
van de Nederlanders spaart echter niet. Van de Nederlanders die wel sparen legt 
de helft maandelijks minder dan 10% van het maandinkomen opzij. Bijna de helft 
van de Nederlanders vindt dat hij of zij te weinig spaart. Ruim één derde van de 
Nederlanders is bezorgd over zijn of haar pensioen. Vrouwen zijn veel bezorgder dan 
mannen. Jongeren lijken nog enigszins onbezorgd. Vanaf 37 jaar nemen de zorgen toe.

Nederlandse consumenten hebben vertrouwen in hun financiële kennis: 38% zegt dat 
ze een uitstekende financiële opleiding gehad hebben en voelen zich zelfverzekerd 
in het beheren van hun persoonlijke financiën. Dit is het hoogste percentage van 
alle onderzochte Europese landen. Ongeacht dit zelfvertrouwen kon 40% van de 
Nederlandse consumenten financiële begrippen niet koppelen aan de juiste definities.

Mogelijkheid om rekeningen op tijd te betalen 

Ranking Land Score (0-10)

1 Duitsland 7,82

2 Denemarken 7,48

3 Oostenrijk 7,43

4 Noorwegen 7,38

5 Zweden 7,37

6 Zwitserland 7,35

7 Finland 7,07

8 Nederland 7,06

9 België 7,01

10 Frankrijk 6,98

11 Engeland 6,90

12 Italië 6,86

 Gemiddelde 6,69

13 Litouwen 6,57

14 Ierland 6,51

15 Tsjechië 6,38

16 Spanje 6,38

17 Slowakije 6,35

18 Estland 6,23

19 Polen 6,16

20 Hongarije 6,07

21 Roemenië 5,99

22 Letland 5,97

23 Portugal 5,92

24 Griekenland 5,39

Kredietvrijheid

Ranking Land Score (0-10)

1 Hongarije 7,97

2 Tsjechië 7,95

3 Estland 7,95

4 Letland 7,93

5 Slowakije 7,89

6 Roemenië 7,86

7 Litouwen 7,84

8 Portugal 7,75

9 Oostenrijk 7,66

10 Polen 7,66

11 Duitsland 7,47

12 Griekenland 7,45

13 Spanje 7,42

14 Italië 7,40

 Gemiddelde 7,39

15 Finland 7,29

16 Frankrijk 7,28

17 België 7,16

18 Ierland 7,10

19 Zwitserland 6,96

20 Zweden 6,87

21 Engeland 6,86

22 Noorwegen 6,76

23 Nederland 6,49

24 Denemarken 6,48

Sparen voor de toekomst

Ranking Land Score (0-10)

1 Zweden 5,63

2 Zwitserland 5,43

3 Duitsland 5,40

4 Nederland 5,08

5 Oostenrijk 4,94

6 België 4,90

7 Denemarken 4,85

8 Frankrijk 4,81

9 Noorwegen 4,78

10 Italië 4,76

11 Ierland 4,63

12 Spanje 4,58

13 Estland 4,57

14 Tsjechië 4,53

15 Engeland 4,53

16 Slowakije 4,46

Gemiddelde 4,43

17 Hongarije 4,40

18 Portugal 4,15

19 Finland 4,09

20 Polen 3,71

21 Litouwen 3,49

22 Letland 3,45

23 Roemenië 3,07

24 Griekenland 1,96
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Algehele score

Rank Country Score (0-10)

1 Duitsland 6,89

2 Oostenrijk 6,77

3 Zweden 6,72

4 Zwitserland 6,65

5 Finland 6,55

6 Noorwegen 6,47

7 Denemarken 6,40

8 Engeland 6,38

9 Italië 6,35

10 Ierland 6,34

11 België 6,31

12 Nederland 6,31

13 Frankrijk 6,30

14 Spanje 6,27

15 Hongarije 6,24

Gemiddelde 6,21

16 Slowakije 6,19

17 Tsjechië 6,16

18 Portugal 6,06

19 Roemenië 5,86

20 Estland 5,85

21 Letland 5,55

22 Polen 5,54

23 Litouwen 5,54

24 Griekenland 5,30

Financiële kennis

Rank Country Score (0-10)

1 Finland 7,74

2 Engeland 7,23

3 Ierland 7,14

4 Oostenrijk 7,03

5 Zweden 6,99

6 Noorwegen 6,94

7 Duitsland 6,86

8 Zwitserland 6,85

9 Denemarken 6,79

10 Spanje 6,72

11 Nederland 6,60

12 Hongarije 6,54

13 Roemenië 6,50

14 Portugal 6,41

15 Griekenland 6,41

16 Italië 6,37

Gemiddelde 6,32

17 België 6,18

18 Frankrijk 6,13

19 Slowakije 6,07

20 Tsjechië 5,78

21 Letland 4,86

22 Estland 4,65

23 Polen 4,63

24 Litouwen 4,25

6,40

6,31

6,89

6,65

6,35

6,72

6,47

6,38

6,34

6,30

6,19
6,16

6,27

6,06

Landenscores, algehele ranking

6,895,30

6,31

6,24
5,86

5,30

5,85

5,55

5,54

5,54

6,55

6,77
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Mogelijkheid om rekeningen  
op tijd te betalen
Iedereen ontvangt van tijd tot tijd rekeningen. Helaas is niet 
iedereen in staat om alle rekeningen op tijd te betalen. Dit 
heeft impact op het financiële welzijn. In Nederland is het 
merendeel van de consumenten zeker van het feit dat zij de 
alledaagse rekeningen op tijd kunnen betalen. Voor 3% van de 
Nederlanders is de financiële realiteit echter anders. Dit geldt 
zelfs voor 7% van de consumenten met een laag inkomen.

Positief is dat 73% van de Nederlanders in de voorbije 12 
maanden geen facturen te laat betaald heeft. In 2018 was dit 
nog 58%. Het aantal consumenten dat meer dan vijf facturen 
te laat betaald heeft is ten opzichte van vorig jaar gehalveerd. 

Nederlanders boven de 45 jaar betalen minder vaak een 
rekening te laat dan hun jongere landgenoten. Een gebrek aan 
geld is nog altijd de meest genoemde reden. 

Hypotheek- en huurkosten worden door huisbezitters en 
huurders het meest op één geplaatst, wanneer zij hun 
rekeningen prioriteren. Energie- en zorgkosten worden 
eveneens belangrijk gevonden. Zorgwekkend is dat de helft 
van de Nederlanders de rekeningen sneller ziet stijgen dan het 
inkomen. Dit leidt tot zorgen. 

Hoe zeker bent u ervan dat u uw huishoudelijke rekeningen elke maand op tijd kunt betalen? 

Zeer zeker

Zeker

Enigszins zeker

Helemaal niet zeker

2019

34

42

21

40
37

19

3 4

EU gemiddelde 2019

Welk percentage van uw maandsalaris blijft over nadat u al uw huishoudelijke rekeningen heeft betaald 
(inclusief huur/hypotheek/nutsvoorzieningen en eventuele terugbetalingen van leningen/creditcards)

2019

EU gemiddelde 2019

5-10% 10-20% 20-35% 35-50% 50%+ Weet ik 
niet  
zeker

13

16

<5%

12

10

15

21

11

6

15

19
18

15

10

19
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Heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden een of meerdere rekeningen niet op tijd betaald?

U heeft aangegeven dat u gedurende de afgelopen 12 maanden meerdere rekeningen niet op tijd heeft 
betaald. Zou u dit omschrijven als:

Wat zijn de redenen dat u uw rekening(en) niet op tijd betaald heeft?

2019

EU gemiddelde  
2019

2019

EU gemiddelde 2019

Ja, vijf rekeningen 
of meer

Ja, twee tot vier 
rekeningen

Ja, één rekening

Nee

0

10

20

30

40

50

60

34

42

48

5

15

55

7
5

2
12

%

Ik heb vergeten 
de rekening(en) 
te betalen.

Ik had niet genoeg 
geld om de 
rekening(en) te 
betalen.

Ik wou de 
rekeningen niet 
betalen.

Ik had technische 
problemen die het 
mij beletten op tijd 
te betalen.

Overig.

2018 2018 2018 20182019 2019 2019 2019EU 2019 EU 2019 EU 2019 EU 2019

6
3 3

17

9
13 16

12
17

59

73

65

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Een eenmalige gebeurtenis

Een eenmalige gebeurtenis Een veelvoorkomende gebeurtenis

Een veelvoorkomende gebeurtenis

43%57%

53% 47%
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Meer dan één derde van de Nederlanders maakt zich zorgen 
over stijgende rekeningen. Deze zorgen hebben een negatief 
effect op het algemene welzijn. Dit geldt zelfs voor meer dan 
de helft van de Nederlanders met een laag inkomen. 70% van 
deze groep ziet de rekeningen sneller stijgen dan het inkomen. 
50% van de Nederlanders met een laag inkomen houdt nu al 
zelden genoeg geld over om het tot het einde van de maand te 
redden. Dit geldt voor 25% van alle Nederlanders.

Welke van de volgende soorten rekeningen hebben iedere maand uw prioriteit?

0

20

40

60

80

100

Huur- 
betaling

Creditcard- 
rekeningen

Internet-/
breedband- 
abonnement

Hypotheek- 
aflossing

Dokters-/
tandarts-/
zorg- 
rekeningen

Gas-,  
water- en 
elektriciteits-
rekeningen

Aflossen 
van studie- 
lening/
onderwijs-
kosten

Rekeningen 
van web-
shops/ 
e-commerce/
bestellingen

Kinder- 
opvang- 
kosten

81

73

61

45

32 32

15 15

42

%

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Nadat ik mijn rekeningen 
heb betaald, heb ik zelden 
genoeg geld over om het tot 
het einde van de maand te 
redden.

Mijn zorgen over stijgende 
rekeningen hebben een  
negatief effect op mijn  
algemene welzijn.

Mijn rekeningen stijgen  
sneller dan mijn inkomen.

Eens          Niet eens of oneens         Oneens

36% 52%25%
is het eens is het eens

Ik geef prioriteit aan het be-
talen van rekeningen boven 
mijn dagelijkse uitgaven.

65%
is het eensis het eens
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Geleend geld De meeste mensen lenen geld omdat ze iets willen kopen wat 
ze op dat moment niet kunnen betalen. Het lenen van geld 
maakt het realiseren van dromen mogelijk, maar het is van 
groot belang om niet meer te lenen dan verantwoord is. 

16% van de Nederlanders heeft de voorbij 6 maanden geld 
moeten lenen om rekeningen te kunnen betalen. Dit geldt zelfs 
voor een kwart van de Europeanen. 

Één derde van de mensen met een laag inkomen zou geld 
moeten lenen voor onverwachte uitgaven (vb. reparatie auto). 

is het eens met de stelling “Ik zou zelfs moeten 
lenen om voor een kleine onverwachte rekening 
te betalen (bijv. reparatie van de auto).” 20% is het 
niet eens noch oneens en 65% herkent zichzelf niet 
in deze stelling. 

EU gemiddelde 2019

Heeft u in de afgelopen 6 maanden geld geleend (los van uw hypotheek) of zat u aan de limiet van uw 
creditcard om uw rekeningen te kunnen betalen?

%

0

20

40

60

80

100

%

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019

Ja

Nee

 

82 85 85 84
76

16 13 13 16
25

16%
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Hoeveel leent u gemiddeld per maand in verhouding tot uw maandelijks inkomen (m.u.v. uw hypotheek of 
creditcard)?

Ik leen maande-
lijks geen geld om 
mijn maandelijkse 
uitgaven te 
betalen

<10%

10%-25%

25%-50%

50-75%

75%-100%

> 100%

Weet ik niet zeker

0

10

20

30

40

50
%

31

17

23

12

6 4 0 6

43

19

9 4
1 1 6

19

2019 EU gemiddelde 2019

Waar heeft u geld geleend om uw rekeningen te betalen?

0

10

20

30

40

50

60

35

28

12 10

26

52

10

60
55

9 8
11 9 3 3

%

Een bank waarbij u 
klant bent

Een bank waarbij u 
geen klant bent

Familie/vrienden Een particuliere 
geldschieter

Uw baas/werkgever

2018         2019         EU gemiddelde 2019

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Ik geef doorgaans meer geld 
aan kerstcadeaus uit dan ik 
zorgeloos kan uitgeven.

Ik moet soms geld lenen / 
het maximale bedrag van 
mijn creditcard opnemen 
om kerstcadeaus te kunnen 
kopen.

Ik maak mij zorgen om 
het kunnen betalen van 
kerstcadeaus.

Januari is financieel de 
moeilijkste maand voor mij.

Eens          Niet eens of oneens         Oneens

8%
is het eens  
(2018: 12%)

8%
is het eens  
(2018: 22%)

16%
is het eens  
(2018: 16%)

21%
is het eens  
(2018: 23%)
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Sparen voor  
de toekomst

Niemand kan de toekomst voorspellen. Het sparen van geld 
kan ons helpen om financiële zekerheid in te bouwen. Een 
kwart van de Nederlanders spaart echter niet. Dit geldt 
zelfs voor bijna de helft van de Nederlanders met een laag 
inkomen. De helft van de spaarders legt maandelijks minder 
dan 10% van het maandinkomen opzij. Bijna de helft van de 
Nederlanders vindt dat hij of zij te weinig spaart. 

De meeste mensen die sparen doen dit voor onverwachte 
uitgaven. Reizen en gewenste grotere uitgaven volgen in dit 
rijtje. Opvallend is dat een kwart van de Nederlanders ook zegt 
te sparen voor de gevolgen van het verliezen van hun baan. 

Één derde van de Nederlanders maakt zich zorgen over hun 
pensioen. Dit geldt zelfs voor bijna 50% van de Europeanen. 

Welk percentage van uw salaris spaart u gemiddeld per maand?

%

0

5

10

15

20

25

30

<5% 5-10% 10-20% >20% Ik spaar niet 
maandelijks geld.

2019

EU gemiddelde 
2019 27 26 25 24

14
15

9 10

25 25
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Hoe zeker bent u ervan dat u zich een comfortabel 
pensioen kunt veroorloven op basis van uw 
vermogen om voor de lange termijn te sparen? 

In het geval van een onvoorziene gebeurtenis (bijv. 
het repareren van uw auto) hoeveel spaargeld zou 
u dan kunnen gebruiken zonder in de schulden te 
raken?

Wat zijn de belangrijkste redenen om maandelijks geld te sparen?

0

20

40

60

80

Voor on-
verwachte 
uitgaven

Voor mijn 
(klein) 
kinderen

Voor  
onderwijs

Om een 
huis/ap-
partement 
te kopen

Voor reizen Voor mijn 
pensioen

In het geval ik 
mijn baan of 
ander inko-
men verlies

Voor  
consumptie

Overig

73

37
35

29
25

20 18
13

28

%

Zeer zeker

Zeker

Enigszins zeker

Helemaal niet 
zeker

Minder dan één maandsalaris

Eén maandsalaris

2-3 keer mijn maandsalaris

4-6 keer mijn maandsalaris

Meer dan 6 keer mijn  
maandsalaris

Meer dan 12 keer mijn  
maandsalaris

39% 24%

11%6%

27%20%

10%

8%
35%

20%

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Ik maak mij zorgen dat 
ik mij nooit een eigen 
woning zal kunnen 
veroorloven.

Ik huur liever een 
woning dan dat ik er 
een koop.

Ik geef mijn geld 
liever uit om nu 
plezier te hebben 
dan dat ik voor mijn 
pensioen spaar.

Ik maak mij zorgen 
dat ik mij geen com-
fortabel pensioen zal 
kunnen veroorloven.

Ik ben ontevreden 
met het bedrag dat 
ik maandelijks kan 
sparen.

34%           

27%           

39% 

23%           

21%           

57% 

23%           

42%           

35% 

36%           

32%           

32% 

42%           

30%           

28% 

Eens          

Niet eens of 
oneens         

Oneens

Eens          

Niet eens of 
oneens         

Oneens

Eens          

Niet eens of 
oneens         

Oneens

Eens          

Niet eens of 
oneens         

Oneens

Eens          

Niet eens of  
oneens         

Oneens
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Financiële 
kennis

Met financiële kennis doelen we op vaardigheden en kennis over de werking van geld. 
Het stelt consumenten in staat om onderbouwde en effectieve financiële beslissingen 
te nemen. Het verbeteren van de financiële kennis van consumenten in Europa is van 
groot belang, wanneer we hen willen helpen met hun financiële uitdagingen. 

Op dit moment stelt 38% van de Nederlanders een uitstekende financiële opvoeding 
te hebben gehad. Voor één vijfde van de Nederlander geldt dit niet. 12% komt 
zelfs kennis te kort voor het beheren van zijn of haar persoonlijke financiën. Jonge 
Nederlanders hebben hun kennis met name van hun ouders. Ouderen vaker van de 
bank of financieel adviseur. School heeft in Nederland een kleiner aandeel dan in de 
rest van Europa. 

Ik heb voldoende financiële 
voorlichting ontvangen om 
mijn dagelijkse financiën 
te beheren, hoewel ik nog 
steeds advies nodig heb 
over complexere financiële 
zaken (bijv. pensioen- 
planning en beleggingen).

Ik heb niet het gevoel dat ik 
voldoende financiële voor-
lichting heb ontvangen om 
mijn dagelijkse financiën te 
beheren en ik vraag vaak 
om advies.

Ik heb uitstekende  
financiële voorlichting  
ontvangen en heb er alle 
vertrouwen in dat ik  
complexe financiële  
zaken kan beheren.

Ik wil graag meer kennis 
opdoen over hoe ik mijn 
financiën kan beheren.

0 20 40 60 80 100

43% 38% 12% 7%

“Als u € 200 ,- had staan op een spaarrekening met 
2% rente per jaar, hoeveel zou u dan na vijf jaar op 
de rekening hebben staan (ervan uitgaande dat u 
geen extra geld op de rekening heeft gestort of geld 
heeft opgenomen)?”

Het deel van de consumenten dat het juiste antwoord gaf op de vraag:

72%
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Eens

Niet eens of 
oneens

Oneens

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Ik probeer mijn kinderen te 
leren met geld om te gaan.

Technologie heeft het voor 
mij gemakkelijker gemaakt om 
mijn financiën te beheren.

Scholen moeten hun verant-
woordelijkheid nemen wat 
betreft het onderwijzen van 
kinderen over huishoudelijke 
financiën.

Ik heb moeite om bij 
te blijven met nieuwe 
technologieën voor het 
beheren van mijn financiën.

Ik wou dat ik op school 
meer had geleerd over 
huishoudelijke financiën.

Ik gebruik smartphone-apps 
om niet te veel uit te geven.

Wat waren uw belangrijkste bronnen van financiële voorlichting in uw leven?
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55% 16% 14%

Agrees

is het eens is het eens is het eens

is het eens  
(2018: 78%)

is het eens  
(2018: 57%)

is het eens  
(2018: 31%)

79% 62% 25%
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Consumenten- 
vertrouwen en gedrag
De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Maat-
schappelijke discussies, milieumaatregelen en financiële onze-
kerheid hebben invloed op het consumentenvertrouwen. De 
Europese Unie staat onder druk als gevolg van de naderende 
Brexit. Steeds meer mensen maken zich zorgen dat dit ook een 
negatieve invloed kan hebben op hun persoonlijke situatie. 

Eens

Niet eens of 
oneens

Oneens

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken (vergelijking met vorig jaar)?

Op dit moment heb ik 
niet genoeg geld voor een 
waardig bestaan.

Ik ben of zal financieel beter 
af zijn dan mijn ouders.

Ik maak me zorgen dat een 
verzwakte Europese Unie 
een negatieve invloed kan 
hebben op mijn persoonlijke 
financiën.

59% (56)

27% (25)
20% (20)17% (20)

31% (31)

42% (35)

38% (45)
41% (43)

24% (24)

Met betrekking tot de persoonlijke situatie meldt 17% over on-
voldoende geld te beschikken voor een waardig bestaan. Dit 
wordt zelfs gemeld door een kwart van de mensen met een 
huurwoning en door meer dan één derde van de mensen met 
een laag inkomen. 
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“Zolang m’n kinderen het maar goed hebben”, is een veel-
gehoorde uitspraak. De helft van de Europeanen denkt zijn of 
haar kinderen financieel te moeten ondersteunen wanneer ze 
uit huis zijn. Dit geldt voor 38% van de Nederlandse ouders. Een 
kwart van de ouders stelt echter dat hun kinderen minder snel 
uit huis zullen gaan, als gevolg van de financiële situatie. 

De financiële situatie kan ook tot spanningen leiden binnen 
relaties. 18% van de Nederlanders bevestigt dit, waarbij het 
vaker aangegeven wordt door vrouwen dan door mannen. 12% 
van de Nederlanders praat moeilijk over financiën. Dit geldt 
zelfs voor meer dan één vijfde van de 22 tot 37 jarigen. 

Persoonlijke 
financiën en 
huishoudelijke 
uitgaven

35%

32%32%

Heeft u in de afgelopen 6 maanden geld geleend 
(los van uw hypotheek) of zat u aan de limiet van uw 
creditcard om iets te kopen voor uw kind(eren)?

Ja, één keer

Ja, meer dan één keer

Nee

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Ik denk dat ik mijn kinderen 
financieel moet steunen nadat 
ze onze gemeenschappelijke 
woning hebben verlaten.

Om financiële redenen 
kunnen mijn kinderen niet 
zo snel uit huis gaan als ze 
zouden willen.

39% 24%
is het eens  
(2018: 39%)

Mijn kinderen zullen het 
financieel slechter hebben 
dan ik.

13%
is het eens  
(2018: 15%)

is het eens  
(2018: 16%)

Eens

Niet eens of 
oneens

Oneens
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In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Ik heb moeite om openlijk 
over mijn financiën te praten 
met mijn partner.

Financiële kwesties vormen 
een bron van spanning tus-
sen mijzelf en mijn partner.

Mijn financiële situatie is 
een factor geweest voor 
het niet beëindigen van een 
romantische relatie.

12% 18%
is het eens  is het eens  

12%
is het eens  
 (2018: 15%)

Eens

Niet eens of 
oneens

Oneens
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Betaal- 
methoden

De wijze waarop wij betalen hangt af van de situatie. Maande-
lijkse facturen voor tv en internet laten we het liefst automa-
tisch afschrijven en in de winkel betalen we bij voorkeur met 
onze pinpas. Toch zijn er nieuwe betaalmethoden die aan po-
pulariteit winnen, denk hierbij aan het betalen met de mobiele 
telefoon. Opvallend is dat contant geld nog steeds een grote 
rol speelt. Dit met name bij ouderen. 

Hoe betaalt u het liefst voor uw dagelijkse uitgaven?
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Globaliserende 
e-commerce

Het internet heeft consumeren makkelijker gemaakt. Bijna de 
helft van de Nederlanders geeft online meer uit dan een jaar 
geleden. Dit geldt met name voor jongeren en werkenden met 
een hoog inkomen. Meer dan de helft van de Nederlanders 
maakt zich daarnaast zorgen over het gemak waarmee online 
een lening aangegaan kan worden. Dit geldt zelfs voor twee 
derde van de 45-plussers. 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

De gemakkelijke toegang 
tot krediet via smart- 
phones baart me zorgen, 
omdat mensen die geen 
leningen zouden moeten 
aangaan, in de verleiding 
kunnen komen.

Ik maak mij vaak 
zorgen dat mijn per-
soonsgegevens in de 
verkeerde handen 
zullen vallen wan-
neer ik dingen online 
koop.

Vergeleken met een 
jaar geleden doe ik 
vandaag de dag een 
groter deel van mijn 
aankopen online.

Het afgelopen jaar 
ben ik slachtoffer 
geweest van 
creditcardfraude.

Sociale media zorgen 
voor druk om meer 
te consumeren dan ik 
zou moeten doen.

54%           

29%           

17% 

41%           

33%           

26% 

39%           

33%           

28% 

4%           

11%           

84% 

21%           

27%           

52% 

Eens          

Niet eens of 
oneens         

Oneens

Eens          

Niet eens of 
oneens         

Oneens

Eens          

Niet eens of 
oneens         

Oneens

Eens          

Niet eens of 
oneens         

Oneens

Eens          

Niet eens of 
 oneens         

Oneens
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Duurzame 
uitgaven

Het klimaatakkoord, duurzame energie, stikstof en plastic afval. 
Het klimaat en onze ecologische voetafdruk zijn al enige tijd 
actueel. Wat voor invloed heeft dit op consumenten? Een kwart 
van de Nederlandse consumenten lijkt oog te hebben voor 
duurzaamheid en past de uitgaven hierop aan. Dit geldt met 
name voor consumenten woonachtig in de stad, vaak met een 
midden- of hoog inkomen. Dit ligt aanzienlijk lager dan in de 
rest van Europa, waar dit voor 40% van de consumenten geldt. 

Eens

Niet eens of 
oneens

Oneens

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

De kans is groter dat ik 
een ethisch geproduceerd 
product koop.

Sociale media hebben 
mijn bewustzijn vergoot 
wat betreft het kopen 
van duurzame/ethische 
producten.

Mijn interesse in duurzaam-
heid heeft me gemotiveerd 
om mijn uitgaven te beperken.

42% 

25% 
31% 

21% 23% 26%

43%
37%

52%
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