
Zorgen over huishoudens met wisselend inkomen 

Factsheet Geldzaken in de praktijk 

1 op de 5 erkenden hee t een isselend inkomen. Zij komen moeilijker rond, 
sparen minder en zetten minder vaak eld apart voor hun pensioen dan mensen 
met een vast inkomen. Het Nibud vindt dat de samenlevin  veel meer rekenin  
moet houden met huishoudens met een isselend inkomen.

© Nibud  april 2019 Factsheet Geldzaken in de praktijk 2018-2019

2018 - 2019

82%werkenden met vast inkomen                                 

werkenden met wisselend inkomen

% dat spaart 
Bij voorzienin en ordt uit e aan van een vast 
inkomen. Dit maakt het voor lex erkers 
moeilijker om er ebruik van te maken.

— Arjan Vliegenthart,  Nibud

Wisselend inkomen % Vast inkomen %

Moeilijk rondkomen 15 7

Neutraal 58 51

Makkelijk rondkomen 27 42

20% van de 
huishoudens heeft 
minder dan 
€1.000 spaargeld

Het spaargedrag is al 10 jaar onveranderd

17% van de huishoudens 
heeft geen spaarrekening

20% van de 
werkenden heeft 

een wisselend 
inkomen 1/6 1/4

Huishouden met laag inkomen Huishouden met middeninkomen

Recht op toeslagen? Geen idee...

65%

17% van de 
huishoudens heeft 
geen spaarrekening



Factsheet Geldzaken in de praktijk

© Nibud  april 2019 Factsheet Geldzaken in de praktijk 2018-2019

zeer moeilijk moeilijk eerder moeilijk dan makkelijk eerder makkelijk dan moeilijk makkelijk

2018

2015

2012

2009

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

38% van de huishoudens heeft moeite met rondkomen

2018 - 2019

Mate van rondkomen naar inkomensgroep*

Hoe je met eld om aat is 
bepalender voor het risico op 
inanciële problemen dan je 

inkomen.

— Anna van der Schors, Nibud
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Pinnen of contant? 

Laag % Midden % Hoog %

Moeilijk rondkomen 23 8 6

Neutraal 63 57 39

Makkelijk rondkomen 15 35 55

Alle resultaten van het onderzoek Geldzaken in de praktijk zijn te downloaden op nibud.nl/geldzaken-praktijk
Contact: Anna van der Schors, avdschors@nibud.nl (onderzoek), Gabriëlla Bettonville, gbettonville@nibud.nl (media)
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% dat nooit rood staat

40% van de 
huishoudens weet 

niet of ze na 
pensioen kunnen 

rondkomen
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Moeilijk Neutraal Makkelijk

% dat bedachtzaam 
aankoopgedrag vertoont 
naar 'mate van 
rondkomen'

  *Laag inkomen:        < €1.250;           < €2.500  *Middeninkomen:        €1.250 - €2.000;          €2.500 - €4.000  *Hoog inkomen:       > €2.000;         > €4.000 - netto bedragen


