
Meer weten?  Lees het paper ‘Personal life events and individual risk preferences’ 

Bevindingen op hoofdlijnen
• Recent gescheiden mensen tonen meer risicomijdend gedrag dan mensen die langer gescheiden zijn.

• Kinderloze mensen zijn meer risicomijdend dan kersverse ouders.

• Trouwen en werkloosheid hebben slechts een kortdurend effect en alleen op aangegeven

risicovoorkeuren.

Het meten van risicovoorkeuren speelt een belangrijke rol in de Wet toekomst pensioenen. De 

financiële sector en beleidsmakers gaan er vaak impliciet van uit dat de risicovoorkeuren van 

mensen in de loop van de tijd niet veranderen. Persoonlijke levensgebeurtenissen kunnen ech-

ter een grote invloed hebben op deze voorkeuren. Daarom werd met deze studie onderzocht of 

veranderingen in burgerlijke staat, ouderschap en werknemerschap van invloed zijn op risico-

voorkeuren en hoe lang een dergelijk effect aanhoudt. De voorkeuren werden onderzocht met 

vragenlijsten waarmee mensen hun voorkeuren konden aangeven (aangegeven risicovoorkeur) 

en methoden waarbij mensen daadwerkelijk geld konden verdienen (onthulde risicovoorkeur).

Figuur: Risicovoorkeuren en huwelijk (3 linker panels: aangegeven risicovoorkeur, 3 rechter panels: onthulde risicovoorkeur) 
Opmerking: De figuur toont het geschatte effect op risicoaversie van de statusvariabele voor getrouwd zijn (paarse stip in elk panel) en 
het gezamenlijke effect van getrouwd zijn en onlangs getrouwd zijn binnen respectievelijk één, drie en vijf jaar voorafgaand aan de 
risicovoorkeuren meting (gele stip in elk paneel). De referentiegroep (weergegeven door de horizontale lijn bij 0) bestaat uit alleen-
staanden. Verticale lijnen geven 95% betrouwbaarheidsintervallen aan. 

Kernboodschap voor de sector
• De impact van levensgebeurtenissen op risicovoorkeuren mag niet worden onderschat, maar voor

robuuste resultaten is meer onderzoek nodig.

• Het kan van belang zijn wanneer in iemands levenscyclus risicovoorkeuren worden gemeten en om

opnieuw te beoordelen nadat levensgebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

• Kennis over de impact van levensgebeurtenissen op risicovoorkeuren is tot nu toe versnipperd en vereist

meer systematisch onderzoek.
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