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Samenvatting (1/3)
In opdracht van Wijzer in geldzaken heeft onderzoeksbureau MarketResponse in november 2021 een onderzoek uitgevoerd naar financiële goede voornemens voor het nieuwe jaar. De
meting is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van n=1.014 Nederlanders 18+. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met resultaten uit voorgaande metingen.
Financiële goede voornemens
Sparen en minder geld uitgeven (zuiniger leven, besparen) zijn de spontaan meest genoemde financiële voornemens voor 2022. Dit ligt in lijn met de spontaan genoemde financiële
voornemens voor 2021. Opvallend dit keer is dat (een kleine groep) Nederlanders ook spontaan het besparen op energie en het verduurzamen van de woning noemen als goed
voornemen.
De meest genoemde financiële goede voornemens voor 2022 zijn: sparen voor een buffer (geld voor onverwachte uitgaven), minder onnodige uitgaven en zuiniger aan doen. Deze
financiële goede voornemens komen overeen met vorig jaar, hoewel het sparen voor een buffer een licht stijgende lijn laat zien t.o.v. 2019. We zien verder ook een stijgende lijn t.o.v.
eerdere metingen wat betreft het (deels) aflossen van de hypotheek, geld opzij zetten voor het pensioen en tenminste 1 keer inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Bij het voornemen
schulden of studieschuld af te lossen zien we juist een licht dalende lijn.
55-plussers hebben minder vaak goede financiële voornemens, zo noemen zij opvallend minder vaak: sparen voor een buffer (32%), minder onnodige uitgaven (27%), zuiniger aandoen
(29%) en overzicht over mijn inkomsten en uitgaven krijgen (10%).
De kosten waar men in 2022 het vaakst op wil besparen zijn energie/gas (38%), dagelijkse boodschappen (38%) en winkelen (34%). Opvallende stijger – en in lijn met de actualiteiten – is
het besparen op energie/gas kosten. Dit onderwerp stond in 2020 nog gelijk aan uit eten op een gedeelde vierde plek (26%). Verder is het beeld stabiel.
Onderwerpen die opvallend vaker door jongeren van 18-34 jaar genoemd worden: winkelen (45%), dagelijkse boodschappen (46%), uit eten (32%) en koffie halen (22%). Daarmee staat
energie/gas op plek 3 voor deze groep.
Gestegen energieprijzen
Ruim 4 op de 10 Nederlanders denken dat hun energierekening is gestegen t.o.v. een jaar geleden. In veel gevallen (7 op de 10) hebben mensen dit vaak daadwerkelijk gecheckt.
Hoe jonger hoe vaker men aangeeft dat de energierekening (erg) gestegen is (18-34 jaar: 56%, 35-54 jaar: 45%, 55+: 38%).
Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders (17%) gaat er vanuit dat stijgende energiekosten niet van toepassing zijn voor hun eigen situatie. Nog eens 15% verwacht er niks van te gaan merken.
Men verwacht vooral op energiekosten te gaan besparen (40%) om zo stijgende energiekosten op te vangen en daarnaast (op flinke afstand) de woning te verduurzamen (18%; vooral
mensen met een koopwoning en een minder energiezuinige woning) en het op te vangen met een stijging van het inkomen (12%).
Hoe ouder hoe vaker men verwacht dat de eigen energiekosten niet zullen stijgen in 2022 (18-34: 9%, 35-54: 15%, 55+: 24%).
6 op de 10 Nederlanders verwacht dat de stijgende energiekosten (enige) invloed hebben op hoe goed ze kunnen rondkomen. Een klein deel hiervan (12%; vooral huurders en/of mensen
met een laag inkomen) geeft aan dat ze nu ook al niet goed kunnen rondkomen, driekwart geeft aan dat het door de stijgende energiekosten lastig zal worden.
Hoe ouder en hoe hoger het inkomen hoe minder men verwacht dat het invloed heeft. Huurders en Nederlanders met een minder energiezuinige woning verwachten juist meer invloed
van de stijgende energieprijzen op hoe goed ze kunnen rondkomen.
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Samenvatting (2/3)
Gestegen prijzen producten
Ruim 9 op de 10 Nederlands heeft stijgende prijzen voor producten zoals bijv. boodschappen, meubels, etc. opgemerkt, waarvan tweederde aangeeft het zeker te hebben gemerkt.
Jongeren van 18-34 jaar zijn zich minder sterk bewust van stijgende prijzen dan de rest (percentage ‘ja, dat heb ik zeker gemerkt’: 48% versus 62%).
Tweederde van de Nederlanders maakt zich zorgen dat de prijzen voor producten in 2022 nog meer gaan stijgen. Jongeren van 18-34 jaar en mensen met een laag inkomen maken zich
het meest zorgen.
Overzicht in inkomsten en uitgaven
In het onderzoek is gevraagd of men een beeld heeft van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Tweederde houdt één keer in de zoveel tijd de maandelijkse inkomsten en uitgaven bij.
Nog eens 3 op de 10 Nederlanders heeft wel ongeveer een beeld van de maandelijkse inkomsten en uitgaven maar houdt dat niet echt bij. 35-plussers houden het beter bij (één keer in
de zoveel tijd) dan Nederlanders jonger dan 35 jaar (68% versus 58%).
Bijna de helft van de Nederlanders heeft afgelopen maand nog de inkomsten en uitgaven op een rij gezet. Bijna 9 op de 10 Nederlanders heeft afgelopen jaar de inkomsten en uitgaven
op een rij gezet. Slechts een kleine groep doet het minder vaak of nooit.
35-plussers en mensen met een laag inkomen hebben vaker dan de rest de afgelopen maand nog de inkomsten en uitgaven op een rij gezet.
Nederlanders zetten vooral met een vaste regelmaat inkomsten en uitgaven op een rij (86%), in mindere mate specifiek na aanleiding ergens van.
Internetbankieren en de mobiel bankieren app van de bank is het meest genoemde hulpmiddel om overzicht te houden. Daarnaast wordt ook een zelfgemaakt document op de computer
veel genoemd. De laagste inkomensgroep gebruikt vaker dan de rest géén hulpmiddelen (14% versus 5%). Hoe hoger het inkomen hoe vaker men zelf gemaakte documenten gebruikt als
hulpmiddel (laag 27%, midden 34%, hoog 44%).
Veranderd uitgaven patroon door COVID-19
2020/2021 was (en is) door de komst van corona een bijzondere periode. Uit cijfers van de Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlanders tijdens de coronacrisis (veel) geld hebben
gespaard mede vanwege de verschillende maatregelen. Volgens eigen zeggen is het uitgavenpatroon tijdens de coronacrisis nét wat lager dan vóór die tijd. 20% van de Nederlanders
geeft aan (veel) meer uitgegeven te hebben, 24% geeft aan (veel) minder uitgegeven te hebben.
Bijna de helft van de Nederlands met lager uitgavenpatroon wil dit vasthouden ná de coronacrisis.
De helft van de Nederlanders verwacht evenveel geld aan vakanties uit te geven als in de jaren voor de coronacrisis. Netto willen echter nét wat meer Nederlanders in 2022 minder geld
uitgeven aan vakanties dan in de jaren vóór de coronacrisis (29% minder versus 20% meer).
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Samenvatting (3/3)
Bekendheid nieuwe wetgeving
De helft van de Nederlanders is inhoudelijk bekend (ongeveer of precies) met de verlaging van energiebelasting ter compensatie voor toegenomen energieprijzen (belastingkorting van
€230,- en verlaging belastingtarief*). Nog eens 2 op de 10 heeft er wel over gehoord maar weet niet precies wat het inhoudt.
4 op de 10 Nederlanders is bekend met de thuiswerkkostenvergoeding van €2,- per dag. Nog eens 14% heeft er wel over gehoord maar weet niet precies wat het inhoudt.
Hoe ouder men is, hoe beter bekend men is met de verlaging van energiebelasting. Voor de thuiswerkkostenvergoeding geldt juist: hoe jonger hoe beter men hiermee bekend is.
De laagste inkomensgroep is met beide regelingen minder bekend dan de hogere inkomensgroepen.
Een derde van de Nederlanders die nu geen thuiswerkvergoeding ontvangt vindt dat ze deze wel zouden moeten krijgen.
Stellingen met betrekking tot de financiële situatie en voornemens
Net als vorig jaar, zien we dat de meeste Nederlanders het belangrijk vinden om een buffer te hebben (88%). Sinds 2019 lijken Nederlanders dit steeds iets belangrijker te vinden.
Jongeren 18-34 zien het belang van een financiële buffer nét wat minder in dan de rest (81%).
Nederlanders vinden financiële goede voornemens belangrijker sinds 2019 (van 60% naar 65% naar 68%). 55+ ziet het belang van goede financiële voornemens nét wat minder in dan de
rest (62%.)
Nederlanders lijken zich vaker te vergelijken met anderen die het financieel slechter of vergelijkbaar hebben. Slechts 11% is het namelijk oneens met de stelling dat het financieel goed
met hen gaat in vergelijking met anderen (de rest staat er dus centraal in of is het (helemaal) eens). Ongeveer de helft (48%) van de Nederlanders denkt dat het financieel goed gaat met
hen in vergelijking met anderen. Dit is vergelijkbaar aan 2020.
6 op de 10 Nederlanders vindt januari 2022 een goed moment om de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. 4 op de 10 Nederlanders gebruikt een (digitaal) huishoudboekje om de
uitgaven bij te houden.
Meer mensen geven aan de zorgverzekering te gaan vergelijken dan voorgaande jaren (51% versus 44% in 2020 en 46% in 2019). Voor 55-plussers geldt dit minder dan voor 55-minners.
De helft van de Nederlanders weet niet goed wat de invloed is van veranderingen in wet- en regelgeving per 2022 op de portemonnee (48%). Dit is vergelijkbaar aan 2020. In 2019 was
deze groep met 55% groter.

* Voorafgaand aan het onderzoek waren de berichten rondom de toegenomen energieprijzen al veelvuldig in het nieuws geweest; dit was de situatie op het moment van uitvragen, na die tijd is de regeling weer
veranderd.
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Inleiding
17 december 2021

Inleiding
Eind 2021 (van 12 tot en met 17 november) heeft MarketResponse in opdracht van Wijzer in geldzaken een onderzoek uitgevoerd naar financiële goede voornemens voor 2022. De
meting is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van n=1.014 Nederlanders in de leeftijd 18 en ouder. In de bijlage is een uitgebreide onderzoeksverantwoording gegeven.
Dit onderzoek is een herhaalmeting en heeft in 2020, 2019 en 2018 ook plaatsgevonden. Een deel van de vragen is ook uitgevraagd eind 2018, 2019 en eind 2020 onder een vergelijkbare
representatieve steekproef.
De gegevens zijn verzameld door middel van een vragenlijst. De vragenlijsten zijn online door respondenten ingevuld. De resultaten zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het veldwerk vond
plaats van vrijdag 12 tot en met woensdag 17 november 2021.
In de volgende hoofdstukken worden de resultaten besproken. Allereerst gaan we in op de financiële goede voornemens voor 2022, vervolgens op de gestegen (energie)prijzen en hoe
men hier mee om denkt te gaan. Daarna bespreken we in hoeverre men overzicht houdt op de eigen inkomsten en uitgaven. Tot slot gaan we in op de bekendheid van nieuwe wet- en
regelgeving in 2022.
In de figuren in dit rapport worden de resultaten van de totale doelgroep op hoofdlijnen weergegeven. In de tekstkaders onder of naast de figuren zijn relevante verschillen tussen
subgroepen (verschillen naar leeftijd, inkomen en daar waar relevant: huur/koop woning en energielabel) beschreven.
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Financiële goede voornemens voor 2022
17 december 2021

Financiële goede voornemens

Sparen en minder geld uitgeven meest genoemde financiële
voornemens voor 2022
Selectie van illustrerende quote’s van respondenten:
Meest genoemde financiële voornemen is sparen. Zo’n 27% noemt deze
term. Dit is vergelijkbaar aan 2020. Daarna wordt ‘minder geld uitgeven’ het
meest genoemd. In lijn hiermee heeft men het over ‘zuiniger leven’ en
‘besparen’. Het gaat ongeveer om 10%.
Een wat kleinere groep heeft het specifiek over het (deels) aflossen van de
hypotheek (zo’n 3% á 4%). Dit jaar wordt ook (door een klein groepje)
concreet het besparen op energie spontaan genoemd en het verduurzamen
van de eigen woning.

op de verwarming en de rest van de energie die wij gebruiken”
“Meer sparen per maand .”

“Genoeg sparen om zonder te lenen mijn studie te kunnen betalen .”
“Mijn voornemens zijn om mee te gaan kijken hoe ik geld kan verdienen om mijn leven
veel duurzamer te kunnen maken .”
“Extra aflossen op mijn hypotheek en investeren in het verminderen van mijn
energiekosten door middel van het plaatsen van zonnepanelen .”

Ongeveer een kwart

“Minder geld uitgeven aan onzinspullen en dus meer sparen en meer aflossen op de

geeft spontaan aan

hypotheek .”

géén goed financieel

“Het huis beter isoleren, meer doen voor duurzaamheid .”

voornemen voor
het nieuwe jaar
te hebben.
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“Wij willen nog meer energie gaan besparen (met weinig middelen). Dus meer letten

“Flink sparen en kijken naar het kopen van een huis.”
“Gewoon zo door leven, zuinig en geen onnodige dingen kopen.”

Welke financiële goede voornemens heb jij voor 2022? Goede voornemens zijn dingen die je volgend jaar anders zou willen doen, bijvoorbeeld
vaker of juist minder vaak. (meerdere antwoorden mogelijk)
Basis: allen n=1.014

Financiële goede voornemens

Sparen voor buffer, minder onnodige uitgaven en zuiniger aandoen
meest populaire goede voornemens

46%
43%
41%
38%
37%
36%
36%
32%
35%

Sparen voor een buffer

Minder onnodige uitgaven
Zuiniger aan doen

We zien een stijgende lijn t.o.v. eerdere metingen wat betreft goed
financieel voornemen in het sparen voor een buffer, de hypotheek
(deels) aflossen, geld opzij zetten voor het pensioen en tenminste 1
keer inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Bij het voornemen schulden of studieschuld af te lossen zien we
juist een licht dalende lijn.

Rekeningen altijd op tijd betalen

Kijken of verzekeringen nog passend zijn
Niet rood staan

Minimaliseren (minder spullen)
I.e.g. 1x inloggen Mijnpensioenoverzicht.nl
Hypotheek (deels) aflossen

Geld opzij zetten voor pensioen
Overzicht inkomsten en uitgaven

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: Gemiddeld noemt men 3,3 onderwerpen. 55+ noemt minder onderwerpen
dan de rest (2,8). Bovendien zegt deze groep ook het vaakst ‘geen van deze’ (24%).
Onderwerpen die opvallend minder vaak door 55+ genoemd worden: sparen voor
een buffer (32%), minder onnodige uitgaven (27%), zuiniger aandoen (29%) en
overzicht over mijn inkomsten en uitgaven krijgen (10%). Daarbij komt dat specifiek
jongeren 18-34 vaker noemen: sparen voor omscholing/studie (15%), betaald werk
vinden (14%), maar juist minder vaak: kijken of mijn verzekeringen nog passend zijn
(16%) en tenminste 1 keer inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl (12%).
Inkomen: bij een laag inkomen wil men vaker zuiniger aan doen (43%) en juist
minder vaak geld opzij zetten voor het pensioen (11%). Hoe hoger het inkomen hoe
meer men het (deels) aflossen van de hypotheek noemt (laag: 5%, midden 25%, hoog
38%).
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Welke van de volgende uitspraken past het beste bij je?
Basis: allen n=1.014

Bijhouden (digitaal) huishoudboekje
Schulden aflossen
Vaker met kinderen over geldzaken praten

Betaald werk vinden
Sparen voor omscholing/studie
Studieschuld aflossen

Geen van deze

0%
0%

25%
26%
27%
23%
19%
17%
21%
23%
26%
19%
17%
16%
19%
14%
14%
18%
15%
15%
16%
14%
12%
14%
15%
15%
10%
9%
12%
10%
11%
14%
7%
8%
7%
7%
7%

6%
6%

2021

2020

3%
4%
5%

2019

14%
15%
18%

Significant hoger dan 2020
Significant lager dan 2020

Financiële goede voornemens

Besparen op energie/gas de grote stijger binnen de onderwerpen waar
Nederlanders op willen besparen in 2022
Kosten om op te besparen
Energie/gas

De top-3 van kosten waar Nederlanders op willen besparen zijn

Dagelijkse boodschappen

33%

Opvallende stijger is het besparen op energie/gas kosten. Verder is
het beeld stabiel.

Uit eten
Abonnementen

Verzekeringen
Roken

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: Gemiddeld noemt men 2,6 onderwerpen. Naar mate men ouder wordt
noemt men minder onderwerpen (18-34: 3,1; 35-54: 2,8; 55+: 2,2). Onderwerpen die
opvallend vaker door jongeren 18-34 genoemd worden: winkelen (45%), dagelijkse
boodschappen (46%), uit eten (32%) en koffie halen (22%). Daarmee staat
energie/gas op plek 3 voor deze groep.
Inkomen: de hoogste inkomensgroep kijkt vaker dan de rest naar
(zorg)verzekeringen (28% verzekeringen, 23% zorgverzekeringen).

Zorgverzekering

Vakantie
Auto

Telefoon
Koffie drinken/halen
Anders
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Op welke kosten wil jij volgend jaar besparen?
Basis: allen n=1.014

38%
38%

34%
35%
37%

Winkelen (kleding, enz.)

energie/gas, dagelijkse boodschappen en winkelen.

38%

26%
27%

23%
25%
23%
21%
23%
24%

17%
14%
16%
16%
18%
16%
15%
15%
16%
15%
16%
13%
15%
13%
13%
11%
11%
12%
11%
11%
11%
10%
13%
13%

2021
2020

2019
Significant hoger dan 2020
Significant lager dan 2020

Gestegen (energie)prijzen

17 december 2021

Gestegen (energie)prijzen

Ruim 4 op de 10 Nederlanders denkt dat de energierekening is
gestegen t.o.v. een jaar geleden
% (sterk) gestegen

Nauwelijks mensen denken dat de energierekening is gedaald.
Mensen die aangeven te weten of de energierekening is gestegen,
gedaald of gelijk gebleven hebben dit vaak daadwerkelijk gecheckt

Energierekening gestegen, gedaald of gelijk gebleven?
5%

42%

Sterk gedaald

Een beetje gedaald

31%
Gelijk gebleven

14%

Een beetje gestegen

(7 op de 10).
Mensen die een inschatting hebben gemaakt geven een
vergelijkbaar antwoord als de mensen die het daadwerkelijk

checken.
Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: Hoe jonger hoe vaker men aangeeft dat de rekening (erg) gestegen is (1834: 56%, 35-54: 45%, 55+: 38%). Jongeren 18-34 geven vaker dan de rest aan dat het
een inschatting is (38%).
Inkomen: geen verschil
Huur/koop: geen verschil
Energielabel: geen verschil
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Inschatting of daadwerkelijk gecheckt?
28%
Inschatting

72%
Ik check mijn energierekening op wijzigingen

In hoeverre is jouw energierekening die je iedere maand van je energieleverancier ontvangt gestegen of gelijk gebleven aan een jaar geleden?
Basis: allen n=1.014
Is dit een inschatting of heb je daadwerkelijk gecheckt wat er gebeurt met jouw energierekening?
Basis: allen die weten of de energierekening is gestegen, gedaald of gelijk gebleven n=941

Sterk gestegen

7%

45%

Geen idee/ weet ik niet

Gestegen (energie)prijzen

4 op de 10 Nederlanders wil besparen op de energie(kosten) om zo
stijgende energiekosten op te vangen
Hoe stijgende energiekosten in 2022 opvangen?
Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders (17%) gaat er vanuit dat stijgende
energiekosten niet van toepassing zijn voor hun eigen situatie. Nog

Ik ga bezuinigen op mijn energiekosten

40%

Ik ga mijn huis verduurzamen

18%

eens 15% verwacht er niks van te gaan merken.
Men verwacht vooral op energiekosten te gaan besparen (40%) en

daarnaast (op flinke afstand) de woning te verduurzamen (18%) en
het op te vangen met een stijging van het inkomen (12%).

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: Hoe jonger hoe vaker men aangeeft een hoger inkomen te verwachten in
2022 (18-34: 25%, 35-54: 11%, 55+: 4%). En hoe vaker mensen hun huis gaan
verduurzamen (18-34: 28%, 35-54: 18%, 55+: 10%). Hoe ouder hoe vaker men
aangeeft dat de energiekosten niet zullen stijgen in 2022 (18-34: 9%, 35-54: 15%,
55+: 24%).
Inkomen: geen verschil
Huur/koop: verduurzamen van de woning wordt logischerwijze meer genoemd door
mensen met een koopwoning (21% versus 11%). Huurders noemen juist vaker
bezuinigen op energiekosten (46% versus 37%).
Energielabel: mensen met een A t/m A+++++ label noemen logischerwijze minder
vaak het verduurzamen van de woning (12%). Dit wordt het vaakst genoemd door de
groep met een D – G energielabel.
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Ik denk niet dat ik er iets van ga merken

15%

Ik verwacht in 2022 een hoger inkomen te
hebben

12%

Ik ga minder sparen

12%

Ik ga bezuinigen op andere gebieden

8%

Niet van toepassing, ik weet nu al zeker dat
mijn energiekosten niet zullen stijgen in 2022
Anders

De energieprijzen zijn in de loop van 2021 gestegen, op welke manier ga je de stijgende energiekosten in 2022 opvangen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Basis: allen n=1.014

17%

4%

Gestegen (energie)prijzen

6 op de 10 verwacht dat de stijgende energiekosten (enige) invloed
hebben op hoe goed je kan rondkomen
Invloed stijgende energiekosten op rondkomen

% invloed

6 op de 10 Nederlanders verwacht dat de stijgende energiekosten
(enige) invloed hebben op hoe goed ze zelf rond kunnen komen.

7%

33%

36%

15%

9%

60%

4 op de 10 Nederlanders verwacht dat het nauwelijks of helemaal
Helemaal geen invloed

geen invloed heeft.
Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: Jongeren 18-34 verwachten meer dat de stijgende energiekosten invloed
zullen hebben op hoe ze kunnen rondkomen (% invloed 18-34: 70%, 35-54: 60%, 55+:
53%).
Inkomen: hoe lager het inkomen hoe meer invloed men verwacht van de stijgende
energiekosten op hoe ze kunnen rondkomen (% invloed laag: 73%, midden: 55%,
hoog: 46%).
Huur/koop: huurders verwachten meer dat de stijgende energiekosten invloed zullen
hebben op hoe ze kunnen rondkomen (% invloed 71% versus 54%).
Energielabel: hoe lager het energielabel hoe meer men verwacht dat de stijgende
energiekosten invloed zullen hebben op hoe ze kunnen rondkomen (% invloed: A –
A+++++ label 57%, B – C label 61%, D – G label 70%).
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In welke mate denk je dat de stijgende energiekosten invloed zullen hebben op hoe goed je kunt rondkomen?
Basis: allen die verwachten dat de energiekosten zullen stijgen n=841

Nauwelijks invloed

Redelijke mate van invloed

Hoge mate van invloed

Zeer hoge mate van invloed

Gestegen (energie)prijzen

Driekwart van diegenen die denken dat de stijgende energiekosten invloed
hebben op hun rondkomen, kunnen nu nog wel rondkomen maar verwacht dat
het door de stijgende energiekosten lastig zal worden
Reden invloed stijgende energiekosten op rondkomen
12% van de Nederlanders die aangeven dat de stijgende
energiekosten geen invloed hebben op het inkomen geven aan nu al
niet rond te kunnen komen.

Ik kan nu al niet rondkomen
Ik kan nu wel rondkomen maar met de
verhoogde energiekosten wordt het lastig
Anders

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: geen verschil
Inkomen: de laagste inkomensgroep geeft vaker aan nu al niet rond te kunnen
komen (18%). Dit zijn vaak ook mensen met een huurwoning.
Huur/koop: huurders geven vaker aan nu al niet rond te kunnen komen (19%).
Energielabel: geen verschil
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Wat is de reden dat de stijgende energiekosten invloed hebben op je rondkomen?
Basis: allen die aangeven dat de stijgende energiekosten invloed hebben op het inkomen n=492

12%

78%

10%

Gestegen (energie)prijzen

Ruim 9 op de 10 Nederlands heeft stijgende prijzen opgemerkt

Stijgende prijzen voor producten opgemerkt?
Het merendeel van de 9 op de 10 Nederlanders die opgemerkt heeft
dat de prijzen zijn gestegen, hebben dit zeker gemerkt (6 op de 10).

Ja, dat heb ik zeker gemerkt
Ja, dat heb ik een beetje gemerkt

Nee, dat heb ik niet gemerkt

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: Jongeren 18-34 zijn zich minder sterk bewust van stijgende prijzen dan de
rest (% ja dat heb ik zeker gemerkt: 48%)
Inkomen: de laagste inkomensgroep geeft vaker aan de stijgende prijzen zeker
opgemerkt te hebben (68%).
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Heb je gemerkt dat de prijzen voor producten zoals bijv. boodschappen, meubels, etc. de laatste tijd omhoog zijn gegaan?
Basis: allen n=1.014

59%

33%

8%

Gestegen (energie)prijzen

Tweederde maakt zich zorgen dat de prijzen voor producten in 2022
nog meer gaan stijgen
Zorgen rondom stijgende producten?

% (heel erg) onbezorgd

Slechts 5% maakt zich (heel erg) zorgen dat de prijzen voor
producten in 2022 nog meer gaan stijgen.

3%

28%

Heel erg onbezorgd

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: Jongeren 18-34 maken zich meer zorgen dan de rest (73% (erg) bezorgd).
Inkomen: hoe hoger het inkomen hoe minder men zich zorgen maakt (% (heel)
bezorgd: lag 76%, midden 65%, hoog 52%).
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Maak jij je zorgen dat de prijzen voor producten in 2022 nog meer gaan stijgen? Zeg je, ik ben..
Basis: allen n=1.014

46%
Onbezorgd

Niet bezorgd / niet onbezorgd

22%
Bezorgd

Heel erg bezorgd

5%

Overzicht inkomsten en uitgaven
17 december 2021

Overzicht inkomsten en uitgaven

Tweederde houdt één keer in de zoveel tijd de maandelijkse inkomsten
en uitgaven bij
Beeld van maandelijkse inkomsten en uitgaven?

Nog eens 3 op de 10 Nederlanders heeft wel ongeveer een beeld

66%

31%

van de maandelijkse inkomsten en uitgaven maar houdt dat niet
echt bij.
Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: 35+ houdt het beter bij (één keer in de zoveel tijd) dan Nederlanders jonger
dan 35 jaar (68% versus 58%).
Inkomen: geen verschillen
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Heb jij een beeld van je maandelijkse inkomsten en uitgaven?
Basis: allen n=1.014

Ja, dat houd ik één keer in de zoveel tijd bij

Ja, ongeveer (maar dat houd ik niet bij)

Nee, geen idee

3%

Overzicht inkomsten en uitgaven

Bijna de helft van de Nederlanders heeft afgelopen maand nog de
inkomsten en uitgaven op een rij gezet
Wanneer voor het laatst inkomsten en uitgaven op een rij gezet?
Bijna 9 op de 10 Nederlanders heeft afgelopen jaar de inkomsten en
uitgaven op een rij gezet.

Afgelopen maand

46%

1 tot 3 maanden geleden

18%

Slechts een kleine groep doet het minder vaak of nooit.
3 tot 6 maanden geleden
Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: 35+ heeft vaker dan jongeren de afgelopen maand nog de inkomsten en
uitgaven op een rij gezet (51% versus 32%).
Inkomen: mensen met een laag inkomen hebben vaker dan de rest de afgelopen
maand nog de inkomsten en uitgaven op een rij gezet (51% versus 43%).

6 maanden tot een jaar geleden
Een tot twee jaar geleden
Langer dan twee jaar geleden
Dat heb ik nog nooit gedaan
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Wanneer heb je voor het laatst je inkomsten en uitgaven op een rij gezet?
Basis: allen n=1.014

13%

10%

3%

4%

6%

Overzicht inkomsten en uitgaven

Nederlanders zetten vooral met een vaste regelmaat inkomsten en
uitgaven op een rij, in mindere mate na aanleiding ergens van
Op welk moment inkomsten en uitgaven op een rij zetten?

2 op de 10 Nederlanders die de inkomsten en uitgaven wel eens op
een rij zet doet dit alleen als (financieel) iets veranderd in het leven.

Dat doe ik gewoon elke maand

48%

Dat doe ik één keer in de zoveel tijd

38%

Een krappe 5 op de 10 doet het gewoon iedere maand en nog eens
een krappe 4 op 10 doet het één keer in de zoveel tijd.

Als er iets (financieel) verandert in mijn leven

22%

Als ik krap zit

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: 35+ heeft vooral een vaste regelmaat in het op een rij zetten van de
inkomsten en uitgaven. Jongeren (35-minners; 31%) en de midden groep (35-54 jaar;
27%) doen het vaker dan 55+ (12%) als er iets (financieel) veranderd in het leven of
als men krap zit.
Inkomen: geen verschillen
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Op welke momenten zet je je inkomsten en uitgaven op een rij?
Basis: allen die de eigen inkomsten en uitgaven wel eens op een rij zetten n=954

Als ik in het nieuws hoor dat de prijzen omhoog
gaan etc.
Anders

7%

4%

2%

Overzicht inkomsten en uitgaven

Internetbankieren meest gebruikte hulpmiddel bij het overzicht
houden over de inkomsten en uitgaven
Hulpmiddelen voor het op een rij zetten van inkomsten en uitgaven
Internetbankieren

Hoewel internetbankieren (en de mobiel bankieren app van de
bank) het meest genoemde hulpmiddel is om overzicht te houden,
wordt ook een zelfgemaakt document op de computer veel

Mobiel bankieren app van de bank
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32%

Papieren kasboekje

19%

Digitaal huishoudboekje

antwoorden).
Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: 55+ noemen minder vaak dan de rest de mobiel bankieren app van de bank
(25% versus 39%) en ook minder vaak een digitaal huishoudboekje (5% versus 14%).
Inkomen: de laagste inkomensgroep gebruikt vaker dan de rest géén hulpmiddelen
(13%). Hoe hoger het inkomen hoe vaker men zelf gemaakte documenten gebruikt
als hulpmiddel (laag 27%, midden 34%, hoog 44%).

33%

In een zelfgemaakt document op de computer
(bijvoorbeeld in Excel)

genoemd (32%).

Men noemt gemiddeld 1,5 hulpmiddelen (er zit overlap in de

43%

10%

Boekhoudprogramma
Andere apps
Anders
Ik gebruik geen hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen gebruik je bij het overzicht houden over jouw inkomsten en uitgaven? (meerdere antwoorden mogelijk)
Basis: allen die de eigen inkomsten en uitgaven wel eens op een rij zetten n=954

4%
1%
2%
8%

Veranderd uitgavenpatroon door COVID-19
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Veranderd uitgavenpatroon door COVID-19

Uitgavenpatroon tijdens de coronacrisis volgens eigen zeggen nét wat
lager dan vóór die tijd
Tijdens coronacrisis meer of minder geld uitgegeven?

% (veel) minder

20% van de Nederlanders geven aan (veel) meer uit te geven, 24%
geven aan (veel) minder uit te geven.

17%

Veel meer

Inleiding bij de vraag: 2020/2021 was (en is) door de komst van corona een bijzondere periode.
Uit cijfers van de Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlanders tijdens de coronacrisis (veel) geld
hebben gespaard mede vanwege de verschillende maatregelen.
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In hoeverre heb je zelf tijdens de coronacrisis meer of minder geld uitgegeven dan vóór die tijd?
Basis: allen n=1.014

56%

Meer

Gelijk gebleven

20%

Minder

Veel minder

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: 18-34 en 35-54 geven wat vaker aan méér uit te hebben geven dan 55+ (1834: 30%, 35-54: 21% en 55+: 12%. 55+ geeft juist vaker aan evenveel te hebben uit
gegeven (62%).
Inkomen: geen verschillen

24%

Veranderd uitgavenpatroon door COVID-19

Bijna de helft van de Nederlanders met lager uitgavenpatroon wil dit
vasthouden ná de coronacrisis
Wel of niet vasthouden gewijzigde uitgavenpatroon?
% (zeker) wel

46%, bijna de helft van de Nederlanders met lager uitgavenpatroon
wil dit vasthouden ná de coronacrisis. Ruim een derde (35%) weet
het niet precies.

11%

Zeker wel

35%

Waarschijnlijk

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: geen verschillen
Inkomen: geen verschillen
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In hoeverre heb je zelf het voornemen om dit gewijzigde uitgavenpatroon (minder uitgeven, meer sparen) vast te houden wanneer de
coronacrisis voorbij is?
Basis: allen met een (veel) lager uitgavenpatroon n=248

35%

Misschien wel, misschien niet

16%

Waarschijnlijk niet

46%

Zeker niet

Veranderd uitgavenpatroon door COVID-19

Helft van de Nederlanders verwacht evenveel geld aan vakanties uit te
geven als in de jaren voor de coronacrisis
Meer, minder of evenveel geld uitgeven aan vakanties?

Netto geven echter nét wat meer Nederlanders aan in 2022 minder

6%

12%

51%

12%

geld te willen uitgeven aan vakanties dan in jaren voor de
coronacrisis (29% minder versus 20% meer).
Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: jongeren 18-34 geven even vaak aan meer (26%) dan minder geld (27%) uit
te geven aan vakanties, in tegenstelling tot de rest.
Inkomen: de hoogste inkomensgroep geeft vaker dan de rest meer geld uit te geven
aan vakanties (32%).
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Verwacht je in 2022 meer, minder of evenveel geld uit te geven aan vakanties dan in jaren voor de coronacrisis?
Basis: allen n=1.014

Veel meer

.

.

Evenveel

.

.

Veel minder

6%

11%

Bekendheid nieuwe wet- en regelgeving
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Bekendheid nieuwe wet- en regelgeving

Helft van de Nederlanders inhoudelijk bekend met de verlaging van
energiebelasting ter compensatie voor toegenomen energieprijzen
Bekendheid met belastingkorting en verlaging belastingtarief
De helft van de Nederlanders is inhoudelijk (ongeveer of precies) bekend

Belastingkorting van € 230

met de verlaging van energiebelasting ter compensatie voor toegenomen
energieprijzen.

Thuiswerkvergoeding
Belastingtarief
verlaagd

23%

14%
21%

38%

31%

34%

14%

11%

14%

26%

45% 30%

Ja, ik heb er over gehoord maar weet niet wat het inhoudt

Voor de belastingkorting van €230 gaat het om 51% en voor de verlaging

Ja, en ik weet ongeveer wat het inhoudt

van het belastingtarief gaat het om 55%.

Ja, en ik weet precies wat het inhoudt
Nee

Inleiding bij de vraag (dit was de situatie op het moment van uitvragen, na die tijd is de regeling
weer veranderd): De overheid wil de energiebelasting voor huishoudens eenmalig verlagen in
2022 om deels te compenseren voor de toegenomen energieprijzen. Het gaat om een extra
belastingkorting op de energierekening per aansluiting van € 230 inclusief btw. Daar bovenop
wordt het belastingtarief op elektriciteit met 0,069 cent per kWh verlaagd.
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Ben je hiermee bekend?
Basis: allen n=1.014

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: hoe ouder men is, hoe beter bekend met de belastingkorting van 230,- euro (% niet
bekend: 18-34: 37%, 35-54: 27%, 55+: 17%). Dit geldt ook voor de verlaging van het belastingtarief
(% niet bekend: 18-34: 39%, 35-54: 32%, 55+: 23%).
Inkomen: de lagere inkomensgroep is minder bekend met de belastingkorting van 230,- euro (31%),
met de verlaging van het belastingtarief (34%).

Bekendheid nieuwe wet- en regelgeving

4 op de 10 is bekend met de thuiswerkkostenvergoeding

Bekendheid met thuiswerkkostenvergoeding
4 op de 10 Nederlanders is bekend met de thuiswerkkostenvergoeding die

Thuiswerkvergoeding

de overheid wil introduceren in 2022.

14%

31%

11%

45%

Ja, ik heb er over gehoord maar weet niet wat het inhoudt
Ja, en ik weet ongeveer wat het inhoudt

Ja, en ik weet precies wat het inhoudt
Nee

Inleiding bij de vraag De overheid introduceert in 2022 een thuiswerkkostenvergoeding van max
2 euro per dag. Zo kunnen werkgevers een onbelaste vergoeding geven aan werknemers die
kosten maken door het thuiswerken.
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Ben je hiermee bekend?
Basis: allen n=1.014

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: hoe ouder men is, hoe minder goed men bekend is met de thuiswerkkostenvergoeding (%
niet bekend: 18-34: 33%, 35-54: 41%, 55+: 55%).
Inkomen: de lagere inkomensgroep is minder bekend met de thuiswerkkostenvergoeding (54%).

Bekendheid nieuwe wet- en regelgeving

Een derde van de Nederlanders die nu geen thuiswerkvergoeding
ontvangt vindt dat ze deze wel zouden moeten krijgen

15% van de Nederlanders ontvangt momenteel een
thuiswerkvergoeding. Dit percentage ligt hoger onder de werkzame

Ontvang je een thuiswerkvergoeding van je werkgever?
15%

85%

bevolking.

Ja

Nee

Een derde van de Nederlanders die nu geen thuiswerkvergoeding
ontvangt vindt dat ze deze wel zouden moeten krijgen.

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: hoe jonger men is, hoe vaker men een thuiswerkvergoeding ontvangt (18-34:
26%, 35-54: 16%, 55+: 5%). Dit is een enigszins vertekenend beeld aangezien niet
uitgevraagd is of men in loondienst is al dan niet. Hoe jonger men is hoe vaker men ook
vindt dat de werkgever een bijdrage zou moeten leveren (18-34: 46%, 35-54: 37%, 55+:
23%).
Inkomen: Hoe hoger het inkomen hoe vaker men een thuiswerkvergoeding krijgt (laag:
9%, midden 16%, hoog 27%).
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Moet werkgever wel of niet een bijdrage leveren aan kosten als gevolg van thuiswerken?
33%
Ja

17%
Nee

Ontvang je op dit moment een thuiswerkvergoeding van je werkgever i.v.m. de coronamaatregel die er op gericht is om zo veel mogelijk thuis te werken?
Basis allen: n=1014; Vind je dat je werkgever in 2022 een bijdrage moet leveren aan de extra kosten die je thuis maakt vanwege thuiswerken, zoals energieverbruik
of koffieconsumptie? Basis allen die geen thuiswerkvergoeding ontvangen: n=886

50%
Ik werk niet (vaak) thuis

Stellingen met betrekking tot de financiële situatie en voornemens
17 december 2021

Financiële situatie en voornemens

Nederlanders vinden financiële goede voornemens steeds belangrijker
% (helemaal) eens

De meeste Nederlanders vinden het belangrijk om een buffer te
hebben (88%). Sinds 2019 lijken Nederlanders dit steeds iets
belangrijker te vinden.
Nederlanders vinden financiële goede voornemens steeds
belangrijker (van 60% naar 65% naar 68%).
Slechts 11% is het oneens met de stelling dat het financieel goed

Het is belangrijk om een buffer (financiële
middelen) te hebben om onverwachte uitgaven
te kunnen opvangen.
Het is belangrijk om financiële goede
voornemens te hebben.
In vergelijking met anderen gaat het financieel
gezien goed met mij.

48%

20%

11%

40%

47%

37%

Helemaal eens

10%

29%

38%
Eens

Neutraal

11%
Oneens

2021

2020

2019

88%

86%

83%

68%

65%

60%

48%

49%



Helemaal oneens

met hen gaat in vergelijking met anderen. De rest staat er centraal
in of is het (helemaal) eens. Ongeveer de helft (48%) van de
Nederlanders denkt dat het financieel goed gaat met hen in
vergelijking met anderen. Dit is vergelijkbaar aan 2020.

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: jongeren 18-34 zien het belang van een financiële buffer nét wat minder
in dan de rest (81%). 55+ ziet het belang van goede financiële voornemens nét
wat minder in dan de rest (62%.)
Inkomen: hoe hoger het inkomen hoe vaker men ook vindt dat het financieel
goed met ze gaat in vergelijking tot anderen (laag: 28%, midden 60%, hoog 72%).

Significant hoger dan 2020
Significant lager dan 2020
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In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?
Basis: allen n=1.014

Financiële situatie en voornemens

Meer mensen geven aan de zorgverzekering te gaan vergelijken dan
voorgaande jaren
% (helemaal) eens
2021

6 op de 10 Nederlanders vindt januari 2022 een goed moment om
de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten.
Meer mensen geven aan de zorgverzekering te gaan vergelijken
dan voorgaande jaren (51% versus 44% in 2020 en 46% in 2019).
De helft van de Nederlanders weet niet goed wat de invloed is van
veranderingen in wet- en regelgeving per 2022 op de portemonnee
(48%). Dit is vergelijkbaar aan 2020. In 2019 was deze groep met
55% groter.
4 op de 10 Nederlanders gebruikt een (digitaal) huishoudboekje
om de uitgaven bij te houden.

Januari 2022 lijkt me een goed moment om
mijn inkomsten en uitgaven op een rij te
zetten.
Ik ga mijn zorgverzekering vergelijken om
eventueel een nieuwe af te sluiten of mijn
huidige aan te passen.
Ik weet niet goed welke invloed de
veranderingen in wet- en regelgeving per 1
januari 2022 op mijn portemonnee hebben.
Ik gebruik een (digitaal) huishoudboekje om
mijn uitgaven bij te houden.

17%

41%

20%

8%

16%

35%

31%

24%

40%

25%

Helemaal eens

20%
Eens

Neutraal

24%

2019

4%

58%

8%

51%

44%

46%

12%

48%

45%

55%

14%

41%

16%

38%

2020

Oneens

Helemaal oneens

Verschillen tussen subgroepen
Leeftijd: 55+ gebruikt minder vaak een (digitaal) huishoudboekje dan de rest (34%).
Deze groep geeft ook minder vaak aan dat ze de zorgverzekering gaan vergelijken
(40%).
Inkomen: hoe hoger het inkomen hoe vaker men een (digitaal) huishoudboekje
gebruikt (laag: 37%, midden 44%, hoog 54%). Hoe hoger het inkomen hoe vaker men
aangeeft de zorgverzekering te gaan vergelijken (laag: 47%, midden 54%, hoog 67%).
Significant hoger dan 2020
Significant lager dan 2020
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In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?
Basis: allen n=1.014

Bijlagen
17 december 2021

Onderzoek in het kort
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Elementen

Uitleg

Onderzoek

Financiële goede voornemens

Doelgroep

Nederlanders 18 en ouder

Methode

Online afname (CAWI), bron: Dynata/ SSI. De gemiddelde invultijd was 5 minuten.

Onderzoeksperiode

Het veldwerk vond plaats van vrijdag 12 november t/m woensdag 17 november.

Steekproef

De steekproef is representatief getrokken naar de kenmerken sekse, leeftijd en opleidingsniveau van de Nederlanders.

Weging

De steekproef is gewogen naar de gouden standaard van de MOA. Hierbij wordt gekeken naar huishoudgrootte, geslacht, leeftijd, opleiding en Nielsen MOA-regio. De
weegefficiency was 92%.

Verschillen

De verschillende uitkomsten van de specifieke subgroepen zijn statistisch getoetst. Indien de gevonden verschillen significant zijn, is het voor 95% zeker is dat de
verschillen berusten op werkelijke verschillen en niet op toeval.

