Persbericht
Ruim helft Nederlanders neemt maatregelen om verwacht pensioentekort aan te vullen
Rotterdam, 6 oktober 2014 - Op 30 juni 2014 maakte Robeco bekend dat de economische crisis het pensioenvertrouwen
van werkende Nederlanders heeft beschadigd. Een vervolg rapportage laat nu zien dat Nederlanders niet bij de pakken
neer gaan zitten. 56% van de werkende Nederlanders heeft naar aanleiding van de crisis maatregelen genomen om het
pensioen aan te vullen. Hierbij zijn sparen (zelfstandig of via een pensioenproduct), aflossen van de hypotheek en zelf
beleggen de populairste maatregelen. 14% van de werkende Nederlanders overweegt in de toekomst (extra) maatregelen
te nemen.
Verder blijkt uit de rapportage dat de economische crisis een positieve uitwerking heeft op de mate waarin Nederlanders
zich in hun pensioen verdiepen. Drie op de tien (28%) werkenden zijn zich door de crisis meer gaan verdiepen in de
pensioenvoorziening dan voorheen. Het onderzoek laat verder zien dat bijna de helft (46%) van de werkenden van
mening is op dit moment (zeer) goed op de hoogte te zijn van de pensioenvoorziening. Daarbij is ongeveer de helft van de
werkenden (zeer) tevreden over de communicatie over de pensioenvoorziening bij de werkgever. Slechts één op de tien
(9%) is niet tevreden. Mannen geven aan beter van hun pensioen op de hoogte te zijn dan vrouwen (53% versus 35%
(zeer) goed).
Tom Steenkamp, pensioenspecialist bij Robeco en hoogleraar aan de Vrije Universiteit, is verheugd dat Nederlanders in
actie komen om hun pensioensituatie te verbeteren. “Vóór de financiële crisis waren mensen nauwelijks bezig met hun
pensioen. De publiciteit rondom pensioenen heeft blijkbaar een bewustwording gecreëerd dat pensioenregelingen geen
garanties bieden en dat daarom verdieping in het onderwerp nodig is. De verbeterde communicatie vanuit werkgevers en
pensioenfondsen heeft daar ongetwijfeld ook aan bijgedragen. De markt speelt in op deze bewustwording en biedt in
toenemende mate oplossingen aan, zoals Life Cycle fondsen, die het de consument gemakkelijk maken (extra) te beleggen
voor het pensioen.”
-Einde-

Noot voor de redactie
Het onderzoek is in juni 2014 door Ruigrok | NetPanel online uitgevoerd onder werkenden van 30 tot met 65 jaar die
momenteel pensioen opbouwen. De steekproefomvang is n=619 (na een kleine weging). De resultaten zijn representatief
voor de werkende Nederlander naar bedrijfsgrootte en branche.
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Persbericht
Over Robeco Groep
Robeco is een middelgrote wereldwijde vermogensbeheerder. Het bedrijf biedt, via een breed aanbod aan strategieën, een mix aan beleggingsoplossingen aan institutionele
en particuliere beleggers overal ter wereld. Op 31 maart 2014 had Robeco EUR 211 miljard aan vermogen onder beheer, waarvan 48% afkomstig was van institutionele
partijen. In 2013 was de nettowinst EUR 118 miljoen.
Het hoofdkantoor van Robeco is gevestigd in Rotterdam. Robeco telt 1.286 werknemers in 13 landen (eind december 2013). Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in de
Verenigde Staten, Europa en Azië en een groeiende aanwezigheid in de belangrijkste opkomende markten, zoals India en Latijns-Amerika.
Robeco is in 1929 in Nederland opgericht als Rotterdamsch Beleggings Consortium. Tegenwoordig is Robeco is het expertisecentrum voor vermogensbeheer van ORIX
Corporation, Robeco’s meerderheidsaandeelhouder gevestigd in Tokyo, Japan. De volgende dochterondernemingen en joint ventures zijn onderdeel van de Robeco Groep:
Robeco Boston Partners, Robeco Weiss Peck & Greer, Corestone Investment Management, Harbor Capital Advisors, Transtrend, RobecoSAM en Canara Robeco Asset
Management Company. Meer informatie is te vinden op www.robeco.com/nl.
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