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Waarom mensen de pensioen
voorbereiding uitstellen en wat 
daar tegen te doen is

Mensen hebben de neiging om hun pensioenvoorbereiding 

uit te stellen. Dit heeft vooral grote consequenties 

als consumenten zelf verantwoordelijk zijn voor 

beslissingen over hun pensioenopbouw. Uitstel van 

de pensioenvoorbereiding kan in de toekomst ook in 

Nederland tot problemen leiden. In dit paper stellen Job 

Krijnen, Seger Breugelmans en Marcel Zeelenberg (allen 

TiU) dat financiële educatie, net als belastingvoordelen en 

werknemersbijdragen, meestal niet tot minder uitstel zal 

leiden. De sleutel tot het tegengaan van uitstel is volgens 

hen niet het verbeteren van intenties, maar het faciliteren 

van het wenselijke gedrag.
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voorwoord

Netspar stimuleert debat over de gevolgen van vergrijzing voor het 

(spaar-)gedrag van mensen, de houdbaarheid van hun pensioe-

nen en het overheidsbeleid. Doordat veel van de babyboomers 

met pensioen gaan, zal het aantal 65-plussers in de komende 

decennia snel toenemen. Meer in het algemeen leven mensen 

gezonder en langer en krijgen gezinnen steeds minder kinderen. 

Vergrijzing staat vaak in een negatief daglicht, want ten opzichte 

van de bevolking tussen 20 en 65 jaar zou het aantal 65-plussers 

wel eens kunnen verdubbelen. Kan de werkende beroepsbevol-

king dan nog wel het geld opbrengen voor een groeiend aantal 

gepensioneerden? Moeten mensen meer uren maken tijdens hun 

werkzame periode en later met pensioen gaan? Of moeten de 

pensioenen worden gekort of de premies worden verhoogd om 

het collectieve pensioen betaalbaar te houden? Moeten mensen 

worden aangemoedigd zelf veel meer verantwoordelijkheid te 

nemen voor het eigen pensioen? En wat is dan nog de rol van de 

sociale partners in het organiseren van een collectief pensioen? 

Kunnen en willen mensen eigenlijk wel zelf gaan beleggen voor 

hun pensioen of zijn ze graag bereid dat aan pensioenfondsen 

over te laten? Van wie zijn de pensioengelden eigenlijk? En hoe 

kan een helder en eerlijk speelveld voor pensioenfondsen en 

verzekeraars worden gedefinieerd? Hoe kunnen collectieve doel-

stellingen als solidariteit en meer individuele wensen worden 

verzoend? Maar vooral: hoe kunnen de voordelen van langer 

en gezonder leven worden benut voor een meer gelukkige en 

 welvarende samenleving?
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Om een aantal redenen is er behoefte aan debat over de gevolgen 

van vergrijzing. We weten niet altijd precies wat de gevolgen van 

vergrijzing zijn. En de gevolgen die wel wel goed kunnen inschat-

ten, verdienen het om bekend te worden bij een groter publiek. 

Belangrijker is natuurlijk dat veel van de keuzen die moeten 

worden gemaakt een politieke dimensie hebben en daarover 

is debat hard nodig. Het gaat immers om maatschappelijk zeer 

relevante en actuele vraagstukken waar, in de meest letterlijke 

zin oud en jong mee worden geconfronteerd. Om die redenen 

heeft Netspar de NEA Papers ingesteld. In een NEA Paper neemt 

de auteur gemotiveerd stelling over een beleidsrelevant onder-

werp. De naam NEA Papers heeft twee betekenissen. Ten eerste, 

NEA staat voor Netspar Economische Adviezen. De auteurs advise-

ren op persoonlijke titel en op verzoek van Netspar over actuele 

economische kwesties op het gebied van vergrijzing en pensioe-

nen. Ten tweede, NEA klinkt als Nee-Ja en geeft daarmee een 

wezens kenmerk van elk debat aan.

Roel Beetsma

Voorzitter van de Netspar Redactieraad
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waarom mensen de pensioen-
voorbereiding uitstellen en 
wat daar tegen te doen is

Inleiding

Mensen hebben de neiging hun pensioenvoorbereiding uit te 

stellen. Dit heeft vooral grote consequenties als consumenten 

zelf verantwoordelijk zijn voor beslissingen over hun pensioen-

opbouw. In het Nederlandse pensioensysteem is de keuzevrij-

heid van consumenten relatief beperkt. Toch zal uitstel van de 

pensioenvoorbereiding in de toekomst, als gevolg van maat-

schappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, ook in Nederland 

tot problemen kunnen leiden. Het aanbieden van financiële 

prikkels, zoals belastingvoordelen en werknemersbijdragen, lijkt 

maar weinig te verbeteren aan de neiging tot uitstel. Recent is er 

meer aandacht gekomen voor de rol van financiële educatie. Het 

doel hiervan is de consument bewuster te maken van het belang 

van een goede pensioenvoorbereiding, door middel van kennis 

en inzicht. Op die manier moet uitstel tegengegaan worden. Wij 

beargumenteren in dit artikel dat financiële educatie, net als 

belastingvoordelen en werknemersbijdragen, meestal niet tot 

minder uitstel leidt. De sleutel tot het tegengaan van uitstel is 

namelijk niet het verbeteren van intenties, maar het faciliteren 

van het wenselijke gedrag.

 Dit artikel kent drie delen. Eerst beschrijven we de problema-

tiek rondom het uitstellen van de pensioenvoorbereiding en 

waarom dit ook in Nederland steeds relevanter wordt. We bespre-

ken de financiële prikkels waarvan vaak wordt gedacht dat ze 
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uitstel tegengaan: belastingvoordelen en werkgeversbijdragen. 

Daarnaast besteden we bijzondere aandacht aan de recentelijk 

populaire financiële educatie. 

 In het tweede deel zetten we op basis van onderzoek naar 

intenties en gedrag uiteen waarom deze strategieën meestal niet 

het gewenste effect hebben. Een focus op de langetermijnvoor-

delen van pensioenvoorbereiding heeft positieve invloed op de 

intenties van mensen; er is meestal echter geen directe relatie 

met feitelijke pensioenvoorbereiding. Bovendien hebben consu-

menten vaak al goede intenties als het om pensioenen gaat en 

kan het verder vergroten van het langetermijnbelang van gedrag 

zelfs onbedoeld tot meer uitstel leiden. 

 In het derde en laatste deel geven we een overzicht van de 

implicaties van wetenschappelijk onderzoek voor uitstel van 

de pensioenvoorbereiding. We eindigen met vijf aanbevelin-

gen die uitstel van de pensioenvoorbereiding in Nederland, of 

de negatieve gevolgen daarvan, zouden kunnen verminderen. 

In tegenstelling tot financiële educatie en andere bestaande 

beleidsmaatregelen, die allemaal vooral gericht zijn op de lange 

termijn, hebben maatregelen met meer aandacht voor de korte 

termijn wel een directe en voorspelbare invloed op gedrag.
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1. Het probleem en de huidige maatregelen

1.1 Meer verantwoordelijkheid en meer vrijheid voor 

consumenten

In steeds meer landen zijn mensen in toenemende mate zelf 

verantwoordelijk voor de opbouw van hun pensioen. Het risico 

van investeringen komt meer voor rekening van het individu 

omdat pensioenen op basis van ‘defined benefit’ (vastgestelde 

uitkering) vervangen worden door pensioenen op basis van 

‘defined contribution’ (vastgestelde bijdrage) (Choi, Laibson, 

Madrian, & Metrick, 2002; Engström & Westerberg, 2003; Prast, 

Teppa, & Smits, 2012). Deze grotere individuele verantwoorde-

lijkheid zorgt ook voor meer flexibiliteit in pensioenen en meer 

keuzevrijheid voor de consument. In veel landen zijn pensioen-

regelingen in de tweede pijler, waarbij werknemers en werk gevers 

gezamenlijk pensioen voor de werknemer opbouwen, lang niet 

altijd meer ‘one-size-fits-all’ maar bieden ze mogelijkheden tot 

aanpassingen naar individuele voorkeur. 

 Het Nederlandse pensioensysteem loopt bij deze ontwikke-

lingen internationaal gezien niet voorop; werknemers hebben 

hier nog vrijwel geen keuzevrijheid als het om hun pensioenen 

gaat (Nijboer & Boon, 2012). Toch is er ook in ons land voldoende 

aanleiding om aandacht te besteden aan individuele pensioen-

voorbereiding en pensioenkeuzes. Ten eerste groeit het aantal 

zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en kleine ondernemers 

in Nederland snel (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012). Deze 

groep bouwt niet automatisch een werknemerspensioen op en 

moet zelf actie ondernemen om tot een aanvulling op hun AOW 

te komen. In het meest recente pensioenakkoord (zie Weekers & 

Kleinsma, 2013) is vastgelegd dat ook zzp’ers een eigen pensioen-

regeling krijgen, maar deelname hieraan is nog steeds niet de 
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standaardoptie. Dit wil zeggen dat zzp’ers ook onder deze nieuwe 

regeling niet automatisch deelnemen aan een pensioenregeling. 

 Ten tweede is in datzelfde akkoord bepaald dat het maximale 

belastingvrije opbouwpercentage van pensioenen omlaag gaat 

van 2,15 procent naar 1,875 procent van het loon. Het Centraal 

Planbureau concludeert dat de negatieve invloed van deze wijzi-

gingen op het opgebouwde pensioen deels gecompenseerd wordt 

door andere wijzigingen, zoals het verhogen van de pensioen-

leeftijd (CPB, 2013). Toch is het mogelijk dat, door deze en even-

tuele toekomstige versoberingen van de pensioenregelingen in de 

tweede pijler, de verwachtingen van het pensioen naar beneden 

moeten worden bijgesteld. Hierdoor ontstaat er ook voor veel 

werknemers de noodzaak om via individuele regelingen aanvul-

lend te sparen (Commissie Goudswaard, 2010; Prast e.a., 2012). 

 Tot slot is in Nederland het defined benefit-principe de laatste 

jaren veelal vervangen door een hybride vorm, waarbij defined 

benefit en defined contribution samen gaan (Ponds & Van Riel, 

2007; Van Rooij, Kool, & Prast, 2007). Er is zelfs een geleidelijke 

opkomst van pensioenfondsen die volledig volgens een defined 

contribution-principe werken; een ontwikkeling die zich naar 

verwachting zal voortzetten (Beetsma & Bucciol, 2013; Van Rooij 

e.a., 2007). Door deze trend – van defined benefit naar defined 

contribution – komen de risico’s van het opbouwen van een 

pensioen meer bij het individu te liggen. De kans is groot dat 

de verschuiving van risico’s gepaard gaat met een toename van 

de keuzevrijheid binnen pensioenregelingen in de tweede  pijler 

(Bovenberg & Van Ewijk, 2011). Jongere deelnemers zouden bij-

voorbeeld de mogelijkheid hebben om voor een risicovollere be-

legging van hun pensioeninleg te kiezen (Ponds & Van Riel, 2007). 

Kortom, er ontstaat steeds meer noodzaak, behoefte en mogelijk-

heid om een individuele invulling aan het pensioen te geven.
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 Een grotere keuzevrijheid zou in het ideale scenario tot beter 

passende pensioenoplossingen leiden; iedere consument kan 

dan op basis van persoonlijke wensen en voorkeuren de meest 

geschikte optie kiezen. Onderzoek en ervaring uit het buitenland 

laten echter zien dat mensen vaak niet optimaal gebruik maken 

van deze mogelijkheden. Ze hebben de neiging om zowel het 

actief nadenken over hun pensioen als het daadwerkelijk nemen 

van pensioenbeslissingen uit te stellen (Carrol, Choi, Laibson, 

Madrian, & Metrick, 2009; Van Els, Van Rooij, & Schuit, 2007). In 

het geval van pensioensparen is tijdig beginnen de sleutel tot 

succes en zal uitstel vaak leiden tot onvoldoende of onverwacht 

lage inkomsten tijdens het pensioen (Munnell, Golub-Sass, & 

Webb, 2011). Nu ook in Nederland de keuzevrijheid toeneemt en 

uitstel dus grotere gevolgen heeft, is het cruciaal om te bepalen 

wat de beste manier is om dit probleem, of de gevolgen daarvan, 

te verminderen. 

 Om tot dergelijke goede maatregelen tegen uitstel te komen, 

moeten we eerst duidelijk voor ogen hebben welk soort uitstel 

het meest problematisch is en waarom dat uitstel plaatsvindt. 

Op de lange termijn komen negatieve resultaten vooral voort uit 

het vrijwillig en bewust voor zich uit schuiven van een specifieke 

taak of actie waarvan mensen weten en verwachten dat het beter 

zou zijn om deze meteen uit voeren (Steel, 2007). Het onderscheid 

tussen het hebben van goede intenties en het daadwerkelijk 

uitvoeren van het bijbehorende gedrag staat hierbij centraal: het 

herhaaldelijk niet uitvoeren van intenties betekent uitstel van de 

pensioenvoorbereiding. 

 Dit artikel richt zich op het uitstellen van alle stappen die deel 

uitmaken van de pensioenvoorbereiding. Onder pensioenvoor-

bereiding verstaan wij onder andere het verkrijgen van inzicht in 

de eigen pensioenwensen en pensioensituatie, het verzamelen 
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van informatie over eventuele stappen die ondernomen kunnen 

worden en, zo nodig, het nemen van financiële beslissingen. Het 

uitstellen van de pensioenvoorbereiding kan dus ook voorkomen 

bij mensen die wel voldoende pensioen opbouwen, maar die zelf 

nog geen inzicht hebben in hun financiële situatie.

1.2 Huidige maatregelen tegen uitstel van de 

pensioenvoorbereiding

Vaak wordt er vanuit gegaan dat twee al bestaande maatrege-

len in staat zijn om het pensioensparen aan te moedigen en 

dus uitstel tegen te gaan: (1) belastingvoordelen die overheden 

bieden over het ingelegde geld en (2) de (al dan niet wettelijk 

verplichte) bijdrage van werkgevers aan de pensioensopbouw van 

de werknemer. We zullen beide maatregelen kort bespreken en 

gaan daarbij voornamelijk in op buitenlands onderzoek naar hun 

effectiviteit. Welke invloed hebben deze maatregelen daadwer-

kelijk op het spaargedrag van consumenten? Als er sprake is van 

keuzevrijheid, sparen mensen dan inderdaad meer en eerder voor 

het pensioen omdat dit op de lange termijn financieel aantrek-

kelijk is? 

Belastingvoordelen

In de meeste gevallen is pensioeninleg tot een bepaalde hoogte 

aftrekbaar van de belastingen, waardoor het verwachte rende-

ment van de inleg hoger is dan bij reguliere spaarvormen. In 

Nederland is zowel de inleg in een werknemerspensioen als een 

eventueel aanvullende pensioenregeling (tot een bepaald bedrag) 

fiscaal aantrekkelijk. In situaties waar mensen zelf bepalen of en 

hoeveel ze inleggen, zoals het geval is in veel landen met een 

‘defined contribution’ systeem en in Nederland voor mensen die 

een aanvullend pensioen op kunnen bouwen, wordt er vanuit 
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gegaan dat de bestaande fiscale voordelen mensen  aanzetten 

om voldoende pensioen op te bouwen (Antolín, De Serres, & 

De la Maisonneuve, 2004; Attanasio, Banks, & Wakefield, 2004; 

Ímrohoroğlu, Ímrohoroğlu, & Joines, 1998). 

 Er is, buiten Nederland, regelmatig onderzoek gedaan naar de 

vraag of belastingvoordelen inderdaad in staat zijn om pensioen-

sparen aan te moedigen wanneer dit niet verplicht is. Deze vraag 

blijkt echter niet eenduidig te beantwoorden. In studies worden 

verschillende methoden en maatstaven voor effectiviteit gebruikt. 

Bovendien is het effect van belastingvoordelen op sparen moei-

lijk te onderscheiden van de gevolgen van andere factoren zoals 

veranderingen in rentestand en beurssituatie (Engen, Gale, & 

Scholz, 1996). Illustratief is in dit geval het artikel van Poterba, 

Venti, en Wise (1996), die beschrijven hoe twee studies (Gale 

& Scholz, 1994; Venti & Wise, 1992) tot tegenstrijdige  conclusies 

komen op basis van dezelfde gegevens (Survey of Consumer 

Finances, 1983, 1986). 

 Los van methodologische problemen en verschillen lijkt de 

meest getrokken conclusie te zijn dat de invloed van belasting-

voordelen op het gedrag van spaarders marginaal is op zijn best 

(Attanasio e.a., 2004; Engen e.a., 1996; Engen, Gale, Scholz, 

Bernheim, & Slemrod, 1994). In veel gevallen is geld dat ingelegd 

wordt in pensioenfondsen afkomstig uit andere spaarfondsen, 

waardoor er geen sprake is van ‘nieuw’ spaargeld. Het verschaffen 

van belastingvoordeel is wel eens beschreven als een maatregel 

die de maatschappij uiteindelijk vooral geld kost in plaats van 

oplevert en waarvan het valt te betwijfelen of ze de benodigde 

overheidsinvesteringen wel waard zijn (Antolín e.a., 2004; Ayuso, 

Jimeno, & Villanueva, 2007). 
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Werkgeversbijdragen

Een andere manier om deelname aan en inleg in pensioenfond-

sen te motiveren is het aanbieden van een werkgeversbijdrage. 

Bij veel pensioenfondsen in de tweede pijler is afgesproken 

dat de werkgever de inleg van de werknemer met een bepaald 

percentage vergroot. Bij de in de VS populaire 401(k) fondsen 

is deze bijdrage doorgaans 50 procent van de eerste 6 procent 

inleg (Engelhardt & Kumar, 2003). In situaties waar werknemers 

zelf beslissen over hun deelname wordt er vaak vanuit gegaan 

dat werkgeversbijdragen in staat zijn om deelname en inleg te 

stimuleren. 

 Engelhardt en Kumar (2003) bieden een overzicht van studies 

die de gevolgen van een werkgeversbijdrage onderzoeken en 

beschrijven zowel bewijs voor als bewijs tegen een effect op 

deelname en inleg. Enkele studies in de VS suggereren dat het 

aanbieden van een werkgeversbijdrage voor meer deelname aan 

401(k) fondsen zorgt (bijvoorbeeld Even & Macpherson, 2005), 

terwijl andere studies concluderen dat de hoogte van de bijdrage 

vrijwel geen invloed heeft op het percentage van loon dat deel-

nemers inleggen (Kusko, Poterba, & Wilcox, 1994; Papke, 1995). 

Op basis van een eigen studie stellen Engelhardt en Kumar (2007) 

dat de mate van deelname vrijwel niet afhangt van werkgevers-

bijdragen. Net als bij de belastingvoordelen is het bewijs met 

betrekking tot de invloed van werkgeversbijdragen op het spaar-

gedrag van consumenten kortom niet eenduidig (Choi e.a., 2002). 

De verwachting dat uitstel van pensioenvoorbereiding tegen zal 

worden gegaan door bestaande regelingen die sparen financieel 

belonen, is dus grotendeels ongegrond.
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Financiële educatie, voorlichting en communicatie

De verschuiving van verantwoordelijkheid zorgt voor een toege-

nomen complexiteit van financiële producten (Mandell, 2006; 

Van Rooij, Lusardi, & Alessi, 2011). De consument heeft hierdoor 

moeite om volledig te profiteren van aangeboden mogelijkheden. 

Recent heeft dit geleid tot een grotere aandacht voor financiële 

educatie (Willis, 2009). Volgens Alan Greenspan (2001), toenmalig 

voorzitter van het Amerikaanse Federal Reserve System, kan voor-

lichting er voor zorgen dat mensen beter in staat zijn om volledig 

gebruik te maken van de kansen die ontstaan door technologi-

sche vooruitgang en innovatie. Hij wijst er op dat het, met de 

toegenomen keuzevrijheid en flexibiliteit, van groot belang is dat 

mensen goed geïnformeerd zijn voordat ze financiële beslissingen 

nemen. Deze uitspraken lijken in het bijzonder van toepassing op 

pensioenbeslissingen, waar een verkeerde beslissing grote gevol-

gen kan hebben.

 Onderzoek in de VS bevestigt dat consumenten maar weinig 

kennis van financiële begrippen hebben. Lusardi en Mitchell 

(2006, 2007a) lieten in 2004 een speciale module afnemen binnen 

de zogenaamde ‘Health and Retirement Study’ (HRS), gericht op 

de financiële geletterdheid en de gevolgen daarvan voor finan-

ciële planning en spaargedrag onder Amerikanen. Slechts de helft 

van de deelnemers begreep begrippen als rente-op-rente, infla-

tie en risicospreiding. Niet alleen kennis van financiële begrip-

pen is laag, ook het inzicht in de eigen financiële situatie laat te 

wensen over. Uit de HRS bleek dat maar 31 procent van de deel-

nemers ooit een poging had gedaan om uit te rekenen hoeveel 

geld nodig zou zijn voor hun pensioen. 

 Nederlands onderzoek laat zelfs een nog slechter beeld zien. 

Maar liefst 69 procent is zich volledig onbewust van de huidige 

hoogte van het eigen pensioeninkomen (Wijzer in Geldzaken, 
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2012a). Zij hebben geen realistisch beeld van hun financiële 

toekomst en/of maken geen gebruik van beschikbare informatie-

bronnen om meer te weten te komen over hun opgebouwde 

pensioen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) concludeert 

dat de pensioenverwachtingen van consumenten te hoog zijn 

en dat bijna de helft zelf aangeeft onvoldoende kennis over hun 

pensioen te hebben (2010a). Tevens zegt 46 procent van de niet-

gepensioneerde deelnemers dat ze nog nooit hebben nagedacht 

over hun eigen inkomsten en uitgaven na pensionering (Wijzer in 

Geldzaken, 2012b). Onder de groep deelnemers tussen de 18 en 24 

jaar heeft zelfs 92 procent hier nog nooit over nagedacht. 

 Zijn mensen wel in staat om zich voor te bereiden op hun 

pensioen wanneer ze cruciale kennis over financiële begrippen en 

hun eigen situatie missen? Opnieuw biedt het beschikbare onder-

zoek weinig reden tot optimisme. Een groot aantal studies komt 

tot de conclusie dat er een relatie bestaat tussen weinig finan-

ciële kennis, financiële ongeletterdheid en (te) lage pensioen-

inkomsten (Clark & D’Ambrosio, 2002; Fox, Bartholomae, & Lee, 

2005; Hilgert, Hogarth, & Beverly, 2003; Lusardi, 2008; Lusardi & 

Mitchell, 2006, 2007a, 2007b; Oehler & Werner, 2008; Van Rooij 

e.a., 2011). 

 Naar aanleiding van deze bevindingen wordt vaak aange-

nomen dat het verbeteren van de financiële kennis en het 

pensioen bewustzijn zou moeten kunnen bijdragen aan een 

verbetering in het spaargedrag van consumenten. Zowel werk-

gevers als pensioenfondsen en overheden investeren op basis 

van deze aanname steeds meer in het aanbieden van goede 

pensioeninformatie en in financiële educatie aan de  consument. 

Deze interventies kennen een grote verscheidenheid aan vormen, 

variërend van nieuwsbrieven, brochures, websites en reclames, 

tot seminars, workshops, interactieve games en individuele 
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counseling sessies (Braunstein & Welch, 2002; Fox e.a., 2005; Nell 

& Lentz, 2013; Willis, 2008). In Nederland hebben de pensioen-

uitvoerders sinds 2008 de wettelijke verplichting om hun deel-

nemers jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) toe te 

sturen, met als doel het vergroten van het inzicht in de huidige 

en toekomstige pensioensituatie (AFM, 2010b). Ook kunnen alle 

Nederlanders sinds 2011 op de website mijnpensioenoverzicht.

nl een compleet beeld krijgen van het opgebouwde pensioen. 

Nederlandse pensioenfondsen bieden zelf ook online individuele 

informatie aan (bijvoorbeeld MijnABP of MijnPFZW) en werken 

regelmatig samen met werkgevers om informatiebijeenkomsten te 

organiseren. 

 Het is echter niet duidelijk of dergelijke initiatieven hun 

oorspronkelijke doel bereiken. Zo concludeerde de AFM uit een 

onderzoek naar de omgang van consumenten met het UPO: “De 

Nederlandse consument is zich bewust van het feit dat het UPO 

van belang is. Echter, er wordt vanuit de consument zelf opmer-

kelijk weinig gedaan met het UPO. (…) Men is zich derhalve 

enerzijds bewust van het belang van een goed pensioen en 

vermoedt daarom ook dat het UPO een belangrijk document 

is, maar wanneer dit UPO uit de kast gehaald moet worden, is 

voor veel consumenten allesbehalve zonneklaar” (2010b, p. 9). 

Transparantie en overzicht, zoals geboden door het UPO, finan-

ciële bijsluiters en websites als mijnpensioenoverzicht.nl, lijken 

over het algemeen positief ontvangen te worden door consumen-

ten (ANP Pers Support, 2011). Toch is het maar de vraag of deze en 

vergelijkbare initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan een betere 

pensioenvoorbereiding. 

 Verder onderzoek naar de effecten van financiële educatie 

heeft vooral betrekking op pensioenseminars in de VS. Lusardi 

(2003) rapporteert dat dergelijke seminars leiden tot meer 
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sparen, voornamelijk bij mensen met weinig kapitaal. Clark en 

D’Ambrosio (2002) vinden eveneens dat deelnemers aan een 

seminar met financiële voorlichting achteraf hun spaardoelen 

bijstellen. Op basis van een uitgebreide analyse van de KPMG Peat 

Marwick Retirement Benefits Survey komen Bayer, Berheim, en 

Scholz (1996) tot de conclusie dat mensen die aanwezig zijn bij 

een pensioenseminar meer geneigd zijn deel te nemen aan een 

pensioenspaarregeling, en vervolgens ook meer opzij leggen voor 

hun pensioen. Dit suggereert dat deze intensieve en interactieve 

vorm van voorlichting effect sorteert. Hierbij moet echter wel gelet 

worden op de zelfselectie van de deelnemers aan deze seminars. 

Het is aannemelijk dat mensen die zich inschrijven voor deel-

name aan een pensioenseminar, toch al van plan waren om meer 

te gaan sparen (Prast, 2007). Dit kan een te rooskleurig beeld van 

deze voorlichting opleveren.

 Ander onderzoek komt tot de conclusie dat de gevolgen van 

financiële educatie voor spaargedrag zo klein zijn dat ze nauwe-

lijks de moeite en kosten waard zijn (Kooreman & Prast, 2010), 

of dat er geen eenduidig bewijs is dat financiële educatie daad-

werkelijk effect heeft (Bovenberg, Koijen, Nijman, & Teulings, 

2007; Choi e.a., 2002). Uit een uitgebreide meta-analyse naar de 

resultaten van 201 eerdere studies kwam naar voren dat finan ciële 

educatie-interventies zeer weinig effect hebben op financieel 

gedrag, vooral wanneer de tijd tussen het moment van  educatie 

en het uiteindelijke gedrag groot is (Fernandez, Lynch Jr., & 

Netemeyer, in druk). Dat weinig financieel inzicht en onvoldoende 

pensioenopbouw vaak samengaan, betekent dus niet automa-

tisch dat het bieden van financiële educatie tot verbeteringen in 

de pensioenvoorbereiding leidt.
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2. De psychologie van het uitstellen

2.1 Het verschil tussen intenties en gedrag

Om te kunnen bepalen of de besproken beleidsmaatregelen en 

interventies het veelvoorkomende uitstel van pensioenvoorbe-

reiding kunnen verminderen, moeten we een dieper begrip van 

het probleem hebben. Waarom stellen mensen de uitvoering 

van taken en het nemen van beslissingen uit? Aan de hand van 

inzichten uit de gedragseconomie en economische  psychologie 

stellen wij dat de basis van uitstel ligt in het verschil tussen 

intenties en gedrag. Het uiteindelijke doel van beleid en voorlich-

ting – zoals tot dusver besproken – is ervoor zorgen dat mensen 

eerder beginnen met de pensioenvoorbereiding en zo nodig meer 

gaan sparen. Veel interventies en onderzoeken richten zich echter 

op verandering in intenties; de onderzoekers kijken naar de moti-

vatie, het bewustzijn of de kennis van de consument. Dit is vooral 

zinnig als aangenomen wordt dat de relatie tussen intenties en 

gedrag sterk is.

 Op het eerste gezicht lijkt het logisch om aan te nemen dat een 

verandering in intenties ook leidt tot een verandering in gedrag. 

De meest gebruikte, meest succesvolle modellen van gedrags-

interventie zijn de ‘Theory of Reasoned Action’ (‘TRA’; Ajzen & 

Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975) en haar latere uitberei-

ding, de ‘Theory of Planned Behavior’ (‘TPB’; Ajzen, 1991). Deze 

theorieën beschouwen de intentie als de voornaamste voorspel-

ler van gedrag. Gedrag volgt uit een intentie, vooral wanneer de 

persoon controle over de situatie heeft en het tijdsverschil tussen 

de gemeten intentie en het gedrag klein is. Bijvoorbeeld: iemand 

die van plan is vandaag een krant te kopen, zal dat zeer waar-

schijnlijk ook doen, als zij/hij voldoende geld op zak heeft en er 

een kiosk in de buurt is. 
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 Toch sluiten gedrag en intenties zeker niet perfect op elkaar 

aan. Op basis van meta-analyses naar deze relatie wordt gecon-

cludeerd dat TRA en TPB tussen de 19 procent en 38 procent van de 

variantie in gedrag kunnen verklaren (Armitage & Connor, 2001; 

Sheeran, 2002; Sutton, 1998). Met andere woorden, een verande-

ring in intenties is geen garantie voor een verandering in gedrag 

(zie Greve, 2001). Het is daarom moeilijk om op basis van metin-

gen van de motivatie, het inzicht en de kennis van bijvoorbeeld 

de bezoekers van een website met pensioeninformatie, iets te 

concluderen over hun toekomstige gedrag. De cruciale vraag is 

niet wat deze mensen belangrijk vinden of wat ze graag zouden 

willen doen, maar juist wat ze daadwerkelijk gaan doen nadat ze 

de website bezocht hebben. Gaan ze op zoek naar informatie om 

hun eigen situatie te kunnen vergelijken met anderen? Maken ze 

een afspraak met een financieel adviseur? Besluiten ze om een 

individuele pensioenspaarrekening af te sluiten? Of stellen ze 

deze belangrijke pensioenvoorbereiding uit?

 Dat intenties een voorwaarde maar zeker geen garantie vormen 

voor de uitvoering van de pensioenvoorbereiding, wordt ook 

onderbouwd door onderzoek: veel mensen hebben wel de inten-

tie meer te gaan sparen voor hun pensioen, maar hebben toch 

ook grote moeite met de uitvoering. Choi e.a. (2002) rapporteren 

bijvoorbeeld dat 68 procent van de Amerikanen in hun studie 

aangeeft dat ze op dit moment te weinig sparen. Van deze groep 

heeft 35 procent de intentie om hun inleg al in de komende 

maanden te gaan verhogen. Maar: in lijn met de literatuur over 

de discrepantie tussen intenties en gedrag, zet slechts 14 procent 

van de mensen hun goede voornemens daadwerkelijk om in 

gedrag. 

 Ook illustratief voor het verschil tussen intenties en gedrag – op 

het vlak van pensioenvoorbereiding – zijn de bevindingen van 
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de Stichting Weet Wat Je Besteedt (2012), gebaseerd op gesprek-

ken met Nederlandse adolescenten en jonge professionals. De 

meeste adolescenten geven aan dat ze van plan zijn om over 

hun  pensioen na te gaan denken zodra ze ‘gesetteld’ zijn, terwijl 

zij die een paar jaar ouder zijn, zeggen met pensioenplanning 

te beginnen rond hun 40e of 50e jaar. Uit een onderzoek van 

de Amerikaanse consumentenfederatie (Consumer Federation of 

America, 2003) komt naar voren dat een overgrote meerderheid 

van de deelnemers gelooft dat het belangrijk is om een goed 

financieel plan te hebben. Toch had minder dan de helft van de 

deelnemers een financieel plan voor zichzelf ontwikkeld. Vooral 

jongere volwassenen (25 – 34 jaar) geven aan dat ze financiële 

planning belangrijk vinden, maar dat ze “er nog niet aan toe 

gekomen zijn”.

 Het lijkt er dus sterk op dat mensen de neiging hebben om, 

ondanks hun goede intenties, de pensioenvoorbereiding voor 

zich uit te blijven schuiven. Hierdoor zal een verbetering in inten-

ties niet altijd de beste strategie zijn om gedrag te veranderen. 

De vertaling van intenties in gedrag is cruciaal. Om het gedrag te 

veranderen, moeten we weten waarom mensen bepaalde taken 

uitstellen en andere taken juist niet uitstellen. Op basis waarvan 

maken mensen deze impliciete afweging?

2.2 De ‘present bias’

Volgens conventionele economische en besliskundige theorieën 

voeren mensen het gedrag uit waarvan de (verwachte) baten 

groter zijn dan de kosten (O’Donoghue & Rabin, 2001, p. 150). 

Ze maken een volledige afweging van alle voor- en nadelen van 

het gedrag. Op basis van de uitkomst van deze afweging bepa-

len mensen of gedrag wel of niet uitgevoerd wordt. Als dit een 

juiste weergave is van het menselijk beslisproces, is de aandacht 
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van beleidsmakers voor financiële voorlichting en educatie 

goed te verklaren: door mensen meer inzicht in het belang (de 

baten) te geven zouden ze zich beter gaan voorbereiden op hun 

pensioen en dus meer gaan sparen. Zo concludeerde de AFM 

naar  aanleiding van een onderzoek naar financieel inzicht het 

volgende over de Nederlandse consument: “Zouden ze beter 

inzicht hebben gehad in hun pensioensituatie, dan hadden 

ze andere consumptie- en spaarbeslissingen kunnen nemen. 

Daarmee zouden zij hun financiële toekomst beter hebben 

kunnen verzorgen” (2010a, p. 5). De aanname is dat als mensen 

iets niet doen, de reden daarvoor is dat ze het niet belangrijk 

genoeg vinden. Als mensen weten of begrijpen dat pensioen-

voorbereiding de moeite waard is, zal het uitgevoerd worden. Er 

zou weinig aanleiding zijn om een onderscheid tussen intenties 

en gedrag te maken wanneer dit het geval was; gedrag zou altijd 

direct aansluiten bij de intenties die mensen hebben.

 In werkelijkheid is er wel degelijk een verschil tussen inten-

ties en gedrag, vooral doordat mensen het voorgenomen gedrag 

herhaaldelijk uitstellen. Maar wat bepaalt nou welk gedrag wordt 

uitgesteld en welk gedrag direct wordt uitgevoerd? De  verklaring 

hiervoor ligt in het grotere gewicht dat gelegd wordt op het 

heden in vergelijking met de toekomst, de zogenaamde ‘present 

bias’ (Ainslie, 1975; Akerlof, 1991; Strotz, 1955). Directe voordelen 

van gedrag wegen psychologisch zwaarder dan voordelen die in 

de toekomst te verwachten zijn. Hierdoor ervaren mensen prettige 

zaken liever vandaag dan morgen. 

 Met betrekking tot de nadelen van gedrag leidt dezelfde 

‘present bias’ tot een omgekeerde tendens; doordat er meer 

gewicht ligt op het heden is de perceptie van deze nadelen 

minder negatief in de toekomst dan in het heden. Mensen stellen 

taken uit die directe nadelen met zich meebrengen (O’Donoghue 
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& Rabin, 1999a). Met andere woorden: omdat een taak op dit 

moment hoogst onaantrekkelijk is, stellen ze deze uit tot de 

nabije toekomst waarin de taak minder onaantrekkelijk lijkt. 

Mensen beseffen echter niet, of maar gedeeltelijk, dat deze rede-

nering zich herhaalt wanneer de nabije toekomst het heden is 

geworden. De directe nadelen die de taak met zich meebrengt, 

wegen dan wederom zwaarder dan diezelfde nadelen in de 

toekomst en uitstellen heeft opnieuw de voorkeur (Fischer, 1999).

2.3 Het verschil tussen de lange en de korte termijn

Op basis van de inzichten in de ‘present bias’ maken O’Donoghue 

en Rabin (2001, p. 150) een belangrijk onderscheid tussen de 

manier waarop mensen intenties vormen en de manier waarop 

mensen tot uitvoering van gedrag komen. De eerder genoemde 

vergelijking van de totale nadelen en voordelen wordt gemaakt 

wanneer mensen intenties vormen. Bij de overweging om vervol-

gens over te gaan tot het nu uitvoeren van deze intenties, worden 

echter vooral de directe nadelen met de directe voordelen verge-

leken. Overwegingen op de lange termijn spelen een rol bij het 

vormen van intenties. Maar wanneer het gaat om de uitvoering 

van gedrag, wegen vooral de overwegingen op de korte termijn 

(Fishbach & Choi, 2012). Zo zal een voorlichtingscampagne over de 

negatieve effecten van zwerfafval voor het milieu invloed hebben 

op de intenties van mensen. De motivatie om afval in de afvalbak 

te gooien, neemt toe omdat dit grote voordelen op lange termijn 

heeft. Of dit vervolgens omgezet wordt in het bijbehorende 

gedrag wordt echter vooral bepaald door het directe nadeel, 

namelijk de benodigde moeite. Een goedgeplaatste afvalbak, die 

de benodigde moeite aanzienlijk kan verminderen, zal dan ook 

de grootste invloed hebben op het al dan niet op straat gooien 

van afval.
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 Dit verschil in overwegingen kan ook verklaren waarom het 

aanbieden van belastingvoordelen en werkgeversbijdragen maar 

weinig aantoonbaar en direct effect heeft op de pensioenvoor-

bereiding van consumenten. Deze maatregelen belonen gedrag 

op zeer lange termijn, terwijl het al dan niet uitvoeren van een 

specifieke taak juist bepaald wordt door de overwegingen op 

korte termijn. Een vergelijkbaar probleem lijkt op te treden met 

financiële educatie: het bieden van inzicht in het belang van een 

goede pensioenvoorbereiding beïnvloedt vooral langetermijn-

overwegingen en dus intenties, maar leidt vaak alsnog niet tot 

het uitvoeren van deze intenties. 

2.4 Het vergroten van langetermijnbelang kan uitstel in de 

hand werken

Er zijn zelfs redenen om te veronderstellen dat het vergroten of 

benadrukken van langetermijnbelang soms kan leiden tot meer 

uitstel. O’Donoghue en Rabin (1999a) beschrijven een model 

waarin uitstel afhankelijk is van de moeite die mensen verwach-

ten te besteden aan een taak (bijvoorbeeld het nemen van een 

beslissing). Een beslissing die veel moeite zal kosten, is gevoeli-

ger voor uitstel dan een beslissing die weinig moeite zal kosten. 

Vervolgens stellen ze dat de moeite die mensen anticiperen voor 

een taak afhankelijk is van het belang dat mensen hechten aan 

de taak. Wanneer een taak belangrijk is, of als belangrijk wordt 

ervaren, verwachten mensen veel moeite en tijd te besteden aan 

de uitvoering ervan. Op deze manier zou het dus kunnen zijn dat 

mensen juist meer geneigd zijn om die taken uit te stellen die 

ze als erg belangrijk op de lange termijn ervaren (O’Donoghue & 

Rabin, 1999b).

 Deze hypothese wordt ondersteund door studies naar de 

impliciete relatie tussen de mate waarin beslissingen als moeilijk 
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worden ervaren en de mate waarin beslissingen als belangrijk 

worden ervaren (Schrift, Netzer, & Kivetz, 2011; Sela & Berger, 

2012). In veel gevallen verdienen belangrijke taken  inderdaad 

meer aandacht, tijd en moeite (Rapoport & Tversky, 1970; 

Ratchford, 1982; Shugan, 1980), maar er zijn ook situaties waar-

bij zeer onbelangrijke taken moeilijk zijn of, zoals bij meerdere 

onderdelen van de pensioenvoorbereiding, waarbij zeer belang-

rijke taken in feite vrij eenvoudig kunnen zijn. Door de associatie 

tussen belang en moeilijkheid worden de moeilijke taken auto-

matisch als belangrijk ervaren (bijvoorbeeld: als het kiezen van 

een tandpasta zo veel moeite kost, dan moet het wel een belang-

rijke keuze zijn) en worden de belangrijke taken automatisch als 

moeilijk ervaren (bijvoorbeeld: als het kiezen van een pensioen-

regeling zo belangrijk is, dan moet het wel moeilijk zijn).

 In een evaluatierapport van het UPO kwam de AFM (2010b), 

wellicht onbedoeld, tot een gerelateerde conclusie: “Het belang 

van het UPO wordt wel onderkend, de materie wordt echter als 

complex en ver van het bed beschouwd, wat de hoofdoorzaak van 

de desinteresse in pensioen en dientengevolge het UPO betekent” 

(p. 14). Het is volgens de AFM duidelijk dat mensen pensioen-

voorbereiding als belangrijk ervaren, maar dat ze het ondanks 

dit belang te moeilijk vinden om er iets aan te gaan doen. De 

interessante alternatieve verklaring is dat pensioenvoorbereiding 

als moeilijk wordt ervaren juist omdat het zo belangrijk is. Deze 

verklaring is echter nog maar amper onderzocht.

2.5 Wijzigingen in het ontwerp en de opzet van 

pensioenregelingen

Nu we hebben vastgesteld dat het vergroten van langetermijn-

voordelen door middel van financiële prikkels of financiële 

educatie niet altijd een direct of een voor de hand liggend effect 



30 nea paper 52

op gedrag heeft, is het nuttig om ons te richten op mogelijke 

interventies die succesvoller zouden kunnen zijn. Veelbelovende 

resultaten lijken voort te komen uit recent (voornamelijk Ameri-

kaans) onderzoek naar het gevolg van kleine aanpassingen in 

het ontwerp en de opzet van pensioenregelingen. Het doel is tot 

maatregelen te komen die invloed kunnen hebben op het aantal 

deelnemers aan pensioenregelingen en de hoogte van hun inleg, 

zonder de individuele keuzevrijheid te beperken (Benartzi, Peleg, 

& Thaler, 2013).

 Illustratief is het werk van Thaler en Benartzi (2004), die zich 

bij het ontwerp van een nieuw pensioenplan baseerden op een 

aantal relevante bevindingen uit de gedragseconomie en de 

economische psychologie. Het ‘Save More Tomorrow™’ pensioen-

plan heeft drie belangrijke kenmerken. Allereerst beslissen 

deelnemers ruim voor de ingangsdatum van het pensioenplan 

dat ze meer gaan sparen wanneer hun inkomen omhoog gaan. 

Ze bepalen dus voor zichzelf of ze in de toekomst meer gaan 

sparen en leggen deze keuze vast. Ten tweede valt het moment 

van een verhoging van de pensioeninleg altijd samen met een 

 verhoging van het inkomen. Zo wordt het ‘verlies’ van een hogere 

inleg weggenomen, doordat het verrekend wordt met de grotere 

‘winst’ van een salarisverhoging. Ten derde werkt het plan met 

een opt-out regeling; werknemers van een bedrijf blijven deel-

nemen aan de pensioenregeling tenzij ze zichzelf uitschrijven. 

Een belangrijk extra kenmerk is dat de vrijheid van deelnemers 

op geen enkele manier wordt ingeperkt. Deelname is vrijwillig 

en uitstappen is op elk moment mogelijk. Deze interventie bleek 

uiterst succesvol: bijna 80 procent van alle werknemers die het 

plan aangeboden kregen, koos er voor om deel te nemen. Het 

grootste deel daarvan bleef ook voor langere tijd in het plan. 

Veertig maanden na het opstarten was het deel van het inkomen 



uitstellen van pensioenvoorbereiding 31

dat deelnemers opzij hadden gelegd voor hun pensioen, fors 

toegenomen.

 Andere wijzigingen in het ontwerp van pensioenplannen zijn 

op vergelijkbare wijze getest. Zo analyseerden Madrian en Shea 

(2001) de impact van een automatische inschrijving (een zoge-

naamde ‘opt-out’ regeling). Nieuwe werknemers namen auto-

matisch deel aan een pensioenregeling en kregen daarbij ook 

automatisch een maandelijkse inleg toegewezen. Slechts enkelen 

kozen er uiteindelijk voor zich uit te schrijven of hun inleg te 

wijzigingen, en gemiddeld spaarden werknemers hierdoor meer 

voor hun pensioen. Het succes van een automatische deelname, 

met de volledige vrijheid om te stoppen of de inleg te wijzigen, 

geeft aan hoe belangrijk een goed gekozen standaardoptie is 

(Beshears, Choi, Laibson, & Madrian, 2008; Choi e.a., 2002).

Een variant op de automatische inschrijving is de zogenaamde 

‘Quick Enrollment™’ van Choi, Laibson, en Madrian (2006). De 

beslissing om deel te nemen aan een pensioenregeling werd in 

twee stappen verdeeld. In eerste instantie hoefden werknemers 

alleen maar te kiezen tussen wel of niet deelnemen. Pas later 

werd hen gevraagd om meer specifieke keuzes met betrekking 

tot de inleg en de verdeling van die inleg te maken. Deze inter-

ventie bleek succesvol in het verhogen van pensioendeelname. 

Ook effectief, vooral voor mensen die al wel duidelijkheid hebben 

over hun pensioenvoorkeuren maar die hun keuze toch nog 

uitstelden, bleek het vereisen van een actieve keuze (Carroll e.a., 

2009). Aan nieuwe werknemers werd bij hun aanstelling expliciet 

gevraagd om een keuze te maken over deelname aan een 401(k) 

plan, waarbij er geen standaardoptie aanwezig was.

 Het succes van deze interventies is goed te verklaren, wanneer 

we aannemen dat uitstel vooral het gevolg is van de ‘present 

bias’. Een slimme standaardoptie met ‘opt-out’ mogelijkheid 
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minimaliseert de moeite die (op korte termijn) nodig is om te 

sparen voor het pensioen. Het opdelen van de beslissing in 

meerdere eenvoudigere keuzes verlaagt eveneens de drempel 

om daadwerkelijk te gaan sparen; de benodigde taken lijken 

eenvoudiger. Ook kosten ze minder moeite en tijd waardoor ze 

minder worden uitgesteld. De mogelijkheid om de intenties ver 

van te voren ‘vast te leggen’, zoals in het ‘Save More Tomorrow™’ 

plan, speelt ook in op het psychologische verschil tussen heden 

en toekomst. Pensioensparen is op lange termijn aantrekkelijk en 

dus hebben mensen wel de intentie meer te gaan sparen. Door 

deze intentie vast te leggen, is het op moment van uitvoering niet 

meer nodig om een afweging te maken tussen voor- en nadelen.

 Al met al lijken deze recente interventies in de VS, waarbij het 

faciliteren van gedrag op korte termijn centraal staat, in staat 

om het gedrag van consumenten te veranderen. Ze leiden tot 

een vermindering van het uitstel van de pensioenvoorbereiding 

en hebben daardoor naar verwachting een positief effect op de 

uiteindelijke hoogte van het pensioen en de tevredenheid van de 

consument. Nu we hebben vastgesteld waarom mensen uitstel-

len en wat wel en geen invloed heeft op het gedrag van mensen, 

kunnen we aanbevelingen doen voor interventies die relevant 

zijn voor de huidige en toekomstige Nederlandse situatie. 
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3. Implicaties en aanbevelingen

De vraag is op welke manier mensen bij de twee besproken 

overwegingen – lange- en kortetermijnoverwegingen – geholpen 

kunnen worden, en wat van deze hulp te verwachten is. De 

belastingvoordelen, de werkgeversbijdragen en het aanbieden 

van financiële educatie lijken, als strategieën om uitstel 

tegen te gaan, één belangrijke overeenkomst te hebben: de 

focus ligt op het vergroten van het langetermijnvoordeel van 

pensioenvoorbereiding. Het belonen van sparen door het bieden 

van belastingvoordelen en werkgeversbijdragen dient mensen 

het inzicht te geven dat de moeite, de tijd en het geld dat zij 

op dit moment in hun pensioen steken, in de toekomst veel 

oplevert. Maar belastingvoordelen hebben pas hun uitwerking 

bij het uitbetalen van de pensioenpremie en ook de omvang 

van een werkgeversbijdrage wordt pas echt gevoeld op het 

moment dat iemand met pensioen gaat. Hetzelfde geldt voor 

het eventuele plezier dat iemand kan beleven tijdens een goed 

voorbereid pensioen, zoals pensioenaanbieders dat graag 

benadrukken in financiële educatieprogramma’s en reclame- 

en voorlichtingscampagnes; ook dat is een zaak voor de verre 

toekomst.

 Intenties zijn een voorwaarde voor gedrag en deze focus op de 

lange termijn zal zeker een effect hebben op de manier waarop 

mensen tegen hun pensioen aan kijken. Consumenten krijgen 

meer inzicht in nut en belang van pensioenvoorbereiding en zijn 

daardoor waarschijnlijk gemotiveerder om tijd, moeite en geld 

te investeren in een beter pensioen. Het grote probleem is echter 

dat een positieve verandering in gedrag – het al dan niet opzoe-

ken van informatie, het bezoeken van een financieel adviseur en 



34 nea paper 52

zo nodig het wijzigen van de pensioen regeling – niet altijd op de 

gehoopte manier volgt op een positieve verandering in intenties. 

 Daarom is het te verwachten dat, wanneer er keuzevrijheid 

is voor de consument, bestaande regelingen zoals belasting-

voordelen en werkgeversbijdragen, en pogingen tot financiële 

educatie vaak maar weinig succesvol zullen zijn in het tegengaan 

van het uitstellen van de pensioenvoorbereiding. De invloed op 

gedrag is indirect en in het ergste geval zelfs negatief, als gevolg 

van de associatie tussen belang en de verwachte moeite en tijd. 

Dit inzicht zou kunnen verklaren waarom onderzoeken naar de 

gevolgen van deze maatregelen geen eenduidig positief beeld 

laten zien.

 We kunnen de ‘present bias’, die ten grondslag ligt aan het 

uitstel, niet veranderen. Desondanks zijn er wel degelijk manie-

ren om het uitstel en de gevolgen daarvan aan te pakken. Juist 

de bestaande kennis over de fouten die mensen maken bij het 

uitvoeren van intenties, kan toegepast worden om diezelfde 

mensen te helpen (zie Loewenstein, John, & Volpp, 2013). Als 

het gaat om het tegengaan van uitstel en het bevorderen van 

pensioen voorbereiding, zal aandacht voor de voordelen en 

 nadelen op korte termijn – juist die factoren die uitstel veroor-

zaken – de meeste invloed hebben. 

 Deze voor- en nadelen kunnen in de context van de 

 pensioenvoorbereiding vele verschillende vormen aannemen. 

Allereerst brengt gedrag altijd directe nadelen met zich mee in de 

vorm van de hoeveelheid tijd en moeite die het kost. Verder heeft 

de pensioenvoorbereiding vaak directe financiële kosten; mensen 

moeten extra gaan sparen. Tot slot zien veel mensen op tegen 

taken, puur omdat ze emotioneel negatief geladen zijn. Hierbij 

kan gedacht worden aan keuzes die mensen liever niet maken 
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of het uitvoeren van taken die vervelend zijn (Beattie, Baron, 

Hershey, & Spranca, 1994; Luce, 1998; Blunt & Pychyl, 2000). 

 Als het gaat om directe voordelen, spelen vooral de finan-

ciële en affectieve aspecten een rol. Vaak kan gedrag een direct 

financieel voordeel opleveren; denk daarbij aan het kopen van 

een kraslot of verkopen van een oude televisie. De pensioenvoor-

bereiding heeft in het huidige pensioensysteem weinig tot geen 

financiële voordelen op de korte termijn. Gedrag kan ook directe 

affectieve voordelen hebben die los staan van financiële  prikkels. 

We doen vooral dingen omdat we ze leuk vinden en er direct 

plezier aan beleven; bijvoorbeeld het eten van een snack of het 

kijken van een film. Ook dit lijkt als het om pensioenvoorberei-

ding gaat niet echt het geval te zijn; de meeste mensen beleven 

weinig plezier aan het opzoeken van financiële informatie of het 

nemen van financiële beslissingen. 

 Uit de voorbeelden van de directe nadelen en directe voor-

delen wordt duidelijk hoe sterk de effecten van deze factoren op 

de uitvoering van gedrag kunnen zijn. Mensen hebben de neiging 

om juist die taken te doen die veel directe voordelen en weinig 

directe nadelen hebben. Deze gedachtegang is dan ook volledig 

van toepassing op de succesvolle wijzigingen in het ontwerp van 

pensioenplannen. Door aandacht te besteden aan de voordelen 

en nadelen op korte termijn is het wel degelijk mogelijk om een 

meer directe invloed op gedrag uit te oefenen.

 Vanuit de besproken inzichten komen we tot een aantal 

concrete aanbevelingen voor het Nederlandse pensioen systeem. 

Omdat het niet vast staat hoe het systeem in Nederland zich 

ontwikkelt, houden de verschillende aanbevelingen  rekening 

met verschillende scenario’s. De eerste aanbeveling is van 

waarde wanneer we er vanuit gaan dat keuzevrijheid in de 

nabije toekomst beperkt zal blijven. Aanbevelingen 2 tot en met 
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5 houden rekening met scenario’s waarbij de keuzevrijheid juist 

toeneemt. Alle aanbevelingen zijn gericht op het tegengaan van 

uitstellen van de pensioenvoorbereiding of het verminderen van 

de negatieve gevolgen daarvan (zie Tabel 1 voor een volledig over-

zicht inclusief relevante literatuur). 

1. Stel deelname aan tweede pijler-regelingen verplicht voor 

iedere werkende Nederlander. We weten dat mensen, in geval 

van vrije keuze, deelname uitstellen. Aangezien veel werk-

nemers verplicht een deel van hun inkomen opzijleggen, leidt 

uitstel in het huidige systeem meestal niet tot onvoldoende 

pensioen. Ideaal gezien zou een dergelijke  verplichtstelling 

in de tweede pijler van toepassing zijn op alle werkende 

Nederlanders, dus ook op ZZP’ers en werknemers die op dit 

moment niet onder een collectieve pensioenregeling vallen. 

2. Kies slimme standaardopties. Uit onderzoek blijkt dat veel 

consumenten, ondanks goede voorlichting en inzicht in het 

belang van pensioenen, actieve keuzes herhaaldelijk uitstel-

len. Hierdoor is de standaardoptie de meest gekozen optie, 

ongeacht wat deze inhoudt. Opt-out regelingen zijn om deze 

reden een betere mogelijkheid dan opt-in regelingen; de inac-

tieve consument bouwt ondanks uitstel wél pensioen op en de 

actieve consument behoudt alle vrijheid tot aanpassing.

3. Maak de pensioenvoorbereiding eenvoudiger. We weten dat 

moeilijke taken en keuzes vaker worden uitgesteld. Het gemak-

kelijker maken van de pensioenvoorbereiding kan onder 

andere op de volgende manieren:

 a. Maak pensioenkeuzes aanpasbaar of omkeerbaar. Definitieve 

keuzes worden als belangrijk en moeilijk ervaren, waardoor 

de kans op uitstel groter is.

 b. Verdeel taken en keuzes in meerdere kleine  onderdelen. 

Dergelijke taken en keuzes zijn gemakkelijker, en kosten 
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minder moeite en tijd, waardoor ze minder worden 

uitgesteld.

 c. Bied consumenten de mogelijkheid om concrete als-dan 

regels op te stellen over de toekomstige uitvoering van hun 

plannen (bijvoorbeeld: “Als ik een nieuw contract teken, 

dan ga ik mijn financiële situatie onder de loep nemen en 

eventueel aanpassen”). Door deze zogenaamde implemen-

tatie intenties wordt de vertaling van intenties in gedrag 

eenvoudiger.

 d. Bied financiële educatie aan die is gericht op de uitvoe-

ring van onderdelen van de pensioenvoorbereiding. Uit 

onderzoek blijkt dat een focus op het proces (“wat moet ik 

doen om een goed pensioen te krijgen?”) voor een snellere 

uitvoering zorgt dan een focus op de uitkomst (“waarom is 

het belangrijk om een goed pensioen te hebben?”).

4. Bied consumenten de mogelijkheid eventuele keuzes (bijvoor-

beeld wel of niet deelnemen, of veel of weinig risico nemen) 

ver vooraf vast leggen. We weten uit onderzoek dat mensen 

betere beslissingen nemen wanneer deze invloed hebben 

op de verre toekomst dan wanneer deze directe gevolgen 

hebben1. Er zal dus minder uitstel plaatsvinden wanneer 

toekomstige keuzes al vastliggen. 

5. Geef de consument inzicht in directe voordelen van goede 

pensioenvoorbereiding. Dit kan door te wijzen op financiële 

voordelen op de korte termijn of door te benadrukken dat het 

goed regelen van het pensioen direct tot gemoedsrust kan leiden. 

Op basis van onderzoek valt te verwachten dat uitstel minder 

zal voorkomen wanneer mensen inzien dat de pensioen voor-

bereiding op korte termijn positieve gevolgen voor ze heeft.

1 Met betere beslissingen bedoelen we in dit geval beslissingen die beter aan-
sluiten bij de intenties van de consument zelf.



38 nea paper 52

Samenvatting

De verwachting dat de keuzevrijheid in het Nederlandse pensi-

oensysteem zal toenemen, biedt nieuwe kansen voor consumen-

ten. In situaties en landen waar deze keuzevrijheid al groter is, 

blijkt echter dat deze kansen vaak niet volledig worden benut. 

Mensen stellen de pensioenvoorbereiding herhaaldelijk uit. Het 

huidige beleid – het aanbieden van belastingvoordelen, werk-

geversbijdragen, en de grote aandacht voor financiële educatie 

– lijkt voor een deel te steunen op de verwachting dat uitstel 

voorkomen kan worden als de consument het belang van een 

tijdige pensioenvoorbereiding inziet. Wij beargumenteren dat een 

andere aanpak, met meer aandacht voor de directe invloed op 

gedrag, effectiever zal zijn in het tegengaan van uitstel.

 Het verschil tussen het beïnvloeden van intenties en gedrag 

speelt hierbij een cruciale rol. Zelfs consumenten met volle-

dig inzicht in het belang van pensioenvoorbereiding hebben 

moeite met het tijdig uitvoeren van de benodigde taken. Waar 

het  creëren en het benadrukken van voordelen op lange termijn 

zal bijdragen aan het vormen van intenties, spelen de  factoren 

op korte termijn een veel grotere rol in de uitvoering van de 

pensioen voorbereiding. Nederland kan lering trekking uit de 

ervaringen in het buitenland en uit inzichten in de oorzaken van 

uitstel. Door de nadelen op korte termijn (bijvoorbeeld benodig de 

moeite en tijd) weg te nemen en juist voordelen op korte termijn 

toe te voegen of te benadrukken, kan voorkomen worden dat 

toenemende keuzevrijheid ook hier gepaard zal gaan met de 

negatieve gevolgen van uitstel.
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Tabel 1. Vijf aanbevelingen voor het verminderen van het uitstellen 

van de pensioenvoorbereiding, of het verminderen van de negatieve 

consequenties daarvan, met een korte beschrijving van het onder

liggende principe en een selectie van de meest relevante literatuur.

Aanbeveling Onderliggend principe Literatuur

1. Stel deelname 
aan tweede pij-
ler-regelingen 
verplicht voor 
iedereen.

Uitstel van de pensioenvoorbereiding heeft 
geen negatieve consequenties wanneer de 
consument verplicht een pensioen opbouwt.

Nijboer & Boon, 2012; Van 
Els e.a., 2007. 

2. Kies slimme 
standaardopties.

Omdat de meeste consumenten actieve keuzes 
herhaaldelijk uitstellen, is de standaardoptie 
de meest gekozen optie. Door de consument 
standaard te laten sparen voor het pensioen 
maar wel de mogelijkheid te geven om dit 
naar wens aan te passen (opt-out), heeft uit-
stel weinig negatieve consequenties zonder 
dat dit ten koste gaat van de keuzevrijheid.

Beshears e.a., 2008; Choi 
e.a., 2002; Madrian & Shea, 
2000; Thaler & Benartzi, 
2004.

3. Maak de 
pensioen-
voorbereiding 
eenvoudiger.

Eenvoudige taken en keuzes worden minder 
vaak uitgesteld. De pensioenvoorbereiding kan 
eenvoudiger gemaakt worden (a) door keuzes 
aanpasbaar of omkeerbaar te maken, (b) door 
taken en keuzes op te delen, (c) door consu-
menten als-dan regels op te laten stellen, en 
(d) door financiële educatie meer te richten op 
het proces dan op de uitkomst.

a. Schrift e.a., 2011; Sela & 
Berger, 2012.

b. Choi e.a., 2006; O’Dono-
ghue & Rabin, 2001.

c. Armitage, 2004; Goll-
witzer, 1999; Milkman, 
Beshears, Choi, Laibson, 
& Madrian, 2011.

d. Fernandez e.a., in druk; 
Fishbach & Choi, 2012; 
Freund & Hennecke, 2012; 
Pham & Taylor, 1999;.

4. Bied de 
 consument de 
mogelijkheid om 
keuzes vooraf 
vast te leggen.

Beslissingen sluiten beter aan bij intenties 
wanneer ze betrekking hebben op de verre 
toekomst dan wanneer ze direct effect heb-
ben. Uitstel zal dus minder plaatsvinden als 
toekomstige keuzes vastgelegd zijn.

O’Donoghue & Rabin, 
1999a; Strotz, 1955; Thaler & 
Benartzi, 2004.

5. Geef de 
 consument 
inzicht in directe 
voordelen van 
een goede 
pensioen-
voorbereiding.

Bij de afweging om de pensioenvoorbereiding 
wel of niet uit te stellen, spelen directe voor-
delen een belangrijke rol. Door te wijzen op 
directe financiële voordelen of een positieve 
invloed op de gemoedstoestand zal de pensi-
oenvoorbereiding op korte termijn een aan-
trekkelijkere taak zijn, en zal uitstel minder 
voorkomen. 

Charness & Gneezy, 2009; 
Fryer, Levitt, List, & Sadoff, 
2012; John et al., 2011; Volpp 
e.a., 2008; Volpp, Pauly, 
Loewenstein, & Bangsberg, 
2009; Volpp et al., 2009.
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Waarom mensen de pensioen
voorbereiding uitstellen en wat 
daar tegen te doen is

Mensen hebben de neiging om hun pensioenvoorbereiding 

uit te stellen. Dit heeft vooral grote consequenties 

als consumenten zelf verantwoordelijk zijn voor 

beslissingen over hun pensioenopbouw. Uitstel van 

de pensioenvoorbereiding kan in de toekomst ook in 

Nederland tot problemen leiden. In dit paper stellen Job 

Krijnen, Seger Breugelmans en Marcel Zeelenberg (allen 

TiU) dat financiële educatie, net als belastingvoordelen en 

werknemersbijdragen, meestal niet tot minder uitstel zal 

leiden. De sleutel tot het tegengaan van uitstel is volgens 

hen niet het verbeteren van intenties, maar het faciliteren 

van het wenselijke gedrag.


