Uitslag enquête ‘Inkomen voor later’
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Enig idee hoe welvermogend u
straks achter de geraniums zit?
Grote kans dat u het niet weet.
Nadenken over de financiële
oude dag is namelijk niet de
populairste bezigheid, zo blijkt
uit de on line enquête ‘Inkomen
voor later’ die Robeco rond de
jaarwisseling heeft laten uitvoeren. Driekwart van de Nederlanders denkt jaarlijks eenmaal óf
minder na over de financiële
oude dag. Het onderzoek heeft
nog meer opmerkelijke zaken
aan het licht gebracht. Geheel
tegen de wens van onze huidige
regering in wil 67,9% voor of op
zijn zestigste ophouden met werken. Hoe dat wordt betaald, is de
grote vraag, want meer dan de
helft van de respondenten heeft
er geen vertrouwen in dat zijn
(pre)pensioen goed geregeld is.
Zeker is wel dat maar liefst 14%
zichzelf van het werkloze bestaan
ziet genieten over de grens.

Zeker is ook dat de plastische
chirurgen weinig hebben om
naar uit te kijken. Welgeteld 0%
van de ondervraagden denkt
later geld uit te geven om er, op
kunstmatige wijze weliswaar,
jonger uit te zien.
Enfin, voor wie wil weten hoe de
buren hun pensioen hebben geregeld en wat zij later allemaal
van plan zijn te gaan doen, zijn
de uitkomsten uitermate interessant. Ook voor psychologen
biedt de uitkomst van dit onderzoek stof tot nadenken. Waarom
staan sommige mensen positief
tegenover hun pensioen en andere mensen negatief? Wat is de
reden dat vooral de mensen met
een hoger inkomen hun familie
en vrienden betrekken bij hun
pensioenplannen en kiezen de
minderbetaalden voor de solitaire weg? Van het pensioenvraagstuk kan veel worden gezegd,
maar niet dat het saai is.

