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Samenvatting

De effecten van beslissingen stapelen zich vaak op omdat eerdere beslissingen latere 

opties bepalen of de consequenties daarvan veranderen. Spaar- en investerings-

beslissingen zijn een goed voorbeeld hiervan. Dat geldt ook voor de beslissingen 

die Nederlandse pensioendeelnemers kunnen nemen: keuzes voor extra sparen, 

hoog-laag pensioen en een vast of variabel pensioen bepalen samen hun pensioe-

ninkomen. Deze beslissingen kunnen gezamenlijk of apart worden aangeboden en 

de hoeveelheid informatie over opties en hun gevolgen kan op verschillende manier 

worden gepresenteerd. Ook  de presentatie van de opties kan keuzes beïnvloeden. 

Dan gaat het in het bijzonder om de status quo en de volgorde waarin opties worden 

aangeboden. Deze framing-effecten kunnen bovendien interacteren, wat nog niet 

eerder is onderzocht in de gedragseconomische literatuur.

 In deze studie onderzoeken we de interactie tussen de verschillende manieren 

waarop spaar- en investeringsbeslissingen kunnen worden gepresenteerd in een 

vereenvoudigde experimentele situatie. De status quo of default blijkt een aanzienlijk 

effect te hebben op spaarkeuzes, maar niet op het nemen van risico. Deze status 

quo-bias is sterker wanneer opties gezamenlijk in plaats van apart worden gepresen-

teerd. De bias verdwijnt echter wanneer de cumulatieve effecten van beslissingen aan 

deelnemers worden getoond. Het gezamenlijk presenteren van beslissingen kan ook 

als gevolg hebben dat een onzekere toekomst sparen tegengaat. 



stapelen van keuzes 5

Summary

Many decisions have cumulative consequences as your earlier decisions affect later 

options or consequences. Saving and investment decisions are prime examples of 

this, not in the least the decision faced by Dutch pension participants: extra saving, 

high-low pension and fixed or variable pension, together determine your income 

in retirement. These decisions can be offered at the same time, separately and with 

more or less information about other options or their consequences. Additionally, 

the way options are presented, what is the status quo and in what order options are 

presented, may affect decisions. These framing effects can also interact, something 

that has not yet been studied in the behavioral economics literature.

 This study investigates the interaction of different ways in which investment and 

savings decisions can be presented in a simplified experimental setting. The status 

quo or default has a substantial effect on savings decisions, but not on risk taking. 

This status quo bias affects decisions more strongly when options are presented toge-

ther rather than separately. However, the bias disappears if participants are presented 

with the cumulative effects of their decisions. A risky future can stop people from 

saving, but only if decisions are presented together.
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1. Introductie

1.1 Keuzemogelijkheden 

Mede dankzij het nieuwe Pensioenakkoord (Koolmees, 2019) krijgen Nederlandse 

pensioendeelnemers steeds meer keuzemogelijkheden. Deze keuzes worden hen 

zowel tijdens de opbouwfase als op de pensioendatum aangeboden. Conceptueel 

kunnen we drie soorten keuzes onderscheiden:

1) Een uitruil tussen nu en de toekomst, bijvoorbeeld door meer te gaan sparen om 

een pensioengat op te vullen of de keuze voor een laag-hoog of hoog-laag pensi-

oen bij pensionering. 

2) Een uitruil tussen twee momenten in de toekomst, bijvoorbeeld bij het vooraf 

kiezen van een pensioendatum of een hoog-laag pensioen. 

3) Het vergroten of verkleinen van het over toekomstige uitbetalingen gelopen risico, 

met daarbij uiteraard ook gevolgen voor het verwachte rendement, bijvoorbeeld 

door gebruik te maken van de belegginsruimte of door te kiezen voor een vaste of 

een variabele uitkering. 

In dit artikel bespreken we een experiment waarin deelnemers dergelijke keuzes 

maken, zij het in een vereenvoudigde experimentele setting. Of zij de keuzes tegelijk 

of één voor één nemen, varieert daarbij. Ook kijken we of het van belang is of 

deelnemers vooraf weten welke keuzes volgen en of de gevolgen van een combinatie 

aan keuzes voor hen wordt voorgerekend. Daarbij variëren we de volgorde en default-

optie. Dit experiment simuleert in een vereenvoudigde keuzeomgeving pensioenkeu-

zes en hoe deze worden aangeboden.

 Hoewel pensioenkeuzes onafhankelijk van elkaar kunnen worden genomen, 

stapelen de gevolgen zich op, beïnvloeden ze elkaar en kunnen eerdere beslissingen 

latere beslissingen beïnvloeden. Bij een variabele uitkering bijvoorbeeld vermindert 

een hoog-laag constructie het gelopen risico, omdat relatief veel geld snel wordt 

uitgekeerd voordat positieve of negatieve beleggingsresultaten een aanzienlijk effect 

kunnen hebben gehad. Tegelijkertijd vergroot de combinatie van een hoog-laag 

constructie met een variabele uitkering de kans op bijzonder lage uitbetalingen in 

de toekomst. De keuze voor variabele uitbetaling kan daarom ook een latere keuze 

voor een hoog-laag  pensioen beïnvloeden en vice versa. De vraag is in hoeverre 

pensioendeelnemers dergelijke interacties tussen verschillende keuzes overzien en of 

de manier waarop pensioenkeuzes worden gepresenteerd daarbij een rol speelt. 

 Pensioenkeuzes worden momenteel afzonderlijk op verschillende tijdstippen 

gepresenteerd. Deze vorm van presenteren is geen bewuste keuze om mensen te 
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helpen bij deze beslissingen, maar in de eerste plaats ingegeven door het moment 

waarop een beslissing moet worden genomen om deze te kunnen implementeren. De 

gevolgen hiervan voor de beslissingen van mensen zijn onderbelicht. Het is mogelijk 

dat pensioendeelnemers het zicht op de gevolgen van hun keuzes verliezen en daar-

door geen weloverwogen keuzes maken, of het maken van een keuze vermijden en 

passief bij de status quo blijven. 

 Passiviteit van pensioendeelnemers is duidelijk zichtbaar in recent onderzoek van 

de AFM (2021). Pensioendeelnemers blijken slechts in geringe mate bewust keuzes te 

maken, en maken voornamelijk gebruik van de default-opties. Ruim 60 procent van 

de pensioendeelnemers heeft beleggingsvrijheid tijdens de opbouwfase. Maar het 

blijkt dat slechts 30 procent van de pensioendeelnemers met beleggingsvrijheid een 

bewuste keuze maakt over het beleggingsprofiel. De rest blijft automatisch bij het 

default-beleggingsprofiel. Dezelfde tendens ziet de AFM bij keuzes over de uitkerings-

wijze van het pensioen. Deelnemers wijken nagenoeg niet af van de default-uitkering 

die de pensioenaanbieder hanteert, ongeacht of de default een vaste of variabele 

uitkering is. Aangezien de vaste uitkering in de meeste gevallen de default-uitkering 

is, eindigt meer dan 97 procent van de deelnemers met een vaste uitkering.   

 Ook op de pensioendatum lijken er weinig bewuste keuzes te worden gemaakt. 

Het overgrote deel van de mensen dat met pensioen gaat, heeft de mogelijkheid de 

uitkeringshoogte van het pensioen aan te passen. Hier wordt weinig gebruik van 

gemaakt. Slechts een derde van de deelnemers maakt gebruik van de hoog-laag 

constructie. Het aantal deelnemers dat voor een laag-hoog constructie kiest, is 

verwaarloosbaar. Dezelfde tendens ziet de AFM bij de uitruilmogelijkheden rond het 

partnerpensioen en het ouderdomspensioen. Slechts een minderheid van de pensi-

oendeelnemers maakt hier gebruik van. 

 Deze ontwikkelingen laten zien dat de manier waarop keuzes momenteel worden 

voorgelegd en de manier waarop deelnemers gestimuleerd worden bewuste keuzes te 

maken, waarschijnlijk suboptimaal zijn. Een mogelijke aanpassing is om verschillende 

keuzes gezamenlijk aan te bieden en wellicht om de deelnemers met een keuzehulp-

middel te helpen de gevolgen van combinaties van keuzes te overzien. Het is echter 

ook mogelijk dat het tegelijk aanbieden van keuzes deelnemers overweldigt en daar-

door juist leidt tot slechte keuzes en/of passiviteit. Pensioenaanbieders moeten dus 

zorgvuldige afwegingen maken over de inrichting van keuzemogelijkheden, en pen-

sioendeelnemers begeleiden en stimuleren bij het maken van hun keuzes. Dit artikel 

draagt bij aan begrip over hoe dusdanig complexe keuzes moeten worden voorgelegd 

aan beslissers. Dat doen we door middel van een experiment dat is gebaseerd op de 

laatste inzichten uit de gedragseconomie. 
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 Een belangrijke vraag is of mensen beslissingen waarbij zowel risico- als tijds-

afwegingen worden gemaakt, zien als een reeks onafhankelijke keuzes of als een 

onderdeel van een samenhangend geheel. Dit wordt ‘choice bracketing’ genoemd. 

(Thaler 1985 en Read et al. 1999). Volgens psychologisch onderzoek hebben mensen 

de neiging om elke beslissing als op zichzelf staand te beschouwen, waarbij ze hun 

huidige keuze isoleren van andere keuzes. Ze maken gebruik van ‘narrow framing’ 

(zie bijvoorbeeld Kahneman en Lovallo, 1993 en Kahneman 2003), waarbij ze de inter-

actie tussen beslissingen vergeten.

1.2 Presentatie, status quo en volgorde 

De manier waarop keuzes worden gepresenteerd, speelt een cruciale rol bij de beïn-

vloeding van de keuzes die mensen maken, wellicht omdat het ‘choice bracketing’ 

beïnvloedt. Ze nemen bijvoorbeeld andere beslissingen wanneer een reeks keuzes 

samen in plaats van afzonderlijk worden gepresenteerd (bijvoorbeeld Sunstein, 2018). 

De presentatie van keuzes kan dus beïnvloeden of en in hoeverre mensen de gevolgen 

van een reeks keuzes overzien.  Dat mensen de gezamenlijke gevolgen van hun keu-

zes overzien, is bijzonder belangrijk bij spaar- en beleggingsbeslissingen. Dat komt 

doordat de gevolgen van dergelijke beslissingen cumulatief (bijvoorbeeld hoeveel 

je wilt sparen, hangt af van wat je al hebt gespaard) en aan elkaar gerelateerd zijn 

(bijvoorbeeld risicospreiding). Het lijkt daarom beter om keuzes samen te presenteren 

als dat mensen helpt de cumulatieve gevolgen te overzien. Dit kan er echter ook voor 

zorgen dat de beslissingssituatie erg complex wordt, wat weer kan leiden tot slechtere 

beslissingen (Kalaycı & Serra-Garcia, 2016).

 Omdat de manier waarop keuzes worden gepresenteerd van invloed is op de 

beslissingen die worden genomen, kunnen pensioenfondsen en andere aanbieders 

van (financiële) producten de keuzearchitectuur gebruiken om klanten te helpen. Zo 

is het mogelijk alle keuzes tegelijk te tonen of juist elke keuze apart. Hierbij moeten 

ze ook nadenken over de hoeveelheid informatie die de beslisser bij voorbaat moet 

hebben. Wellicht is het mogelijk om de klant te helpen met een hulpmiddel dat de 

effecten van de (combinaties van) beslissingen uitlegt. 

 Framing is een ander aspect dat een grote rol speelt bij veel beslissingen. Vrijwel 

alle keuzes hebben een default- of status quo-optie; als je geen bewuste keuze 

maakt gebeurt er toch iets. Samuelson en Zeckenhauser (1998) toonden aan in een 

baanbrekend artikel dat individuen een sterke voorkeur hebben voor opties die de 

status quo behouden. Het bewust vaststellen van de status quo is daarom van groot 

belang. Dit is waarschijnlijk de meest gebruikte ‘nudge’: het bewust vormgeven 

van de keuzearchitectuur om betere keuzes te stimuleren (Thaler en Sunstein 2003). 
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Eén van de bekendste voorbeelden daarvan is automatische inschrijving in een 

pensioenspaarplan (Madrian en Shea 2001). Deze nudge wordt in steeds meer landen 

geïmplementeerd, met een flinke toename in pensioensparen als gevolg (Rinaldi, 

2011; Collard, 2012 en Allen et al., 2018). 

 Daarnaast kan de volgorde van de keuzes een belangrijke rol spelen bij de 

beslissingen die mensen nemen, hoewel de richting niet eenduidig is. Sommige 

onderzoeken wijzen uit dat een optie eerder gekozen wordt als deze vroeg in de reeks 

voorkomt (bijvoorbeeld Becker, 1954 en Miller & Krosnick, 1998), terwijl andere onder-

zoeken juist het tegenovergestelde vinden (bijvoorbeeld De Bruin, 2005, Houston, et 

al. 1989, Li en Epley, 2009 en Mantonakis et al., 2009). 

 Zijlstra, De Bresser en Knoef (2020) hebben al laten zien dat in de (Nederlandse) 

pensioencontext het voorinvullen (status quo maken) van meer of juist minder sparen 

keuzes beïnvloedt. Ook de volgorde – eerst meer of juist eerst minder sparen – had 

effect.1 In deze studie was echter geen sprake van cumulerende keuzes en werd er 

niet gevarieerd in de manier waarop keuzes werden gepresenteerd.2

1.3 Het experiment 

In het in dit artikel besproken experiment worden exact deze aspecten van keuze-

architectuur onderzocht in een setting met complexe en samenhangende keuzes. 

Deelnemers kregen een aantal opties voorgelegd, waarbij ze een afweging moesten 

maken tussen:

1) Geld nu of over twee weken? (nu versus de toekomst)

2) Geld over twee weken of vier weken? (twee momenten in de toekomst)

3) Meer of minder risico in de toekomst?

Deze keuzes hebben kwalitatieve overeenkomsten met de keuzes van pensioen-

deelnemers: respectievelijk met bijvoorbeeld (extra) pensioensparen, de keuze voor 

hoog-laag of laag-hoog pensioen en de keuze voor een vast of variabel pensioen. 

Voor elke keuze was er een status quo waarvan de deelnemer kon afwijken. Deze 

default hebben we willekeurig gevarieerd. Daarnaast randomiseerden we de volgorde 

1 In deze studie kon niet meer gekozen worden voor minder sparen als reeds gekozen was voor 
meer sparen of andersom. Daarom had de volgorde in deze studies wellicht meer effect dan in 
eerdere studies.

2 Een ander verschil is dat deelnemers in het hier gepresenteerde experiment geen hypothetisch 
keuzes in een pensioencontext maakten, maar geïncentiveerde keuzes met een kortere termijn 
en kleinere, maar toch substantiële bedragen.
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waarin de opties worden aangeboden. Bovendien splitsten we de deelnemers op in 

vier condities:

1) Ze kregen alle opties apart te zien, zonder voorkennis van de opties (Zonder 

Informatie).

2) Ze kregen alle opties apart te zien met voorkennis van de opties (Apart).

3) Ze kregen alle opties gezamenlijk te zien (Gezamenlijk).

4) Ze kregen alle opties gezamenlijk te zien met daarbij de cumulatieve effecten van 

verschillende keuzes voorberekend (Eindsituatie). 

In de volgende sectie bespreken we de beslissingssituaties en condities in meer 

detail. 

1.4 Hypotheses 

De experimentele opzet maakt het mogelijk om de te onderzoeken of de effecten 

van de status quo en de volgorde van de keuzes verschillen tussen de condities. Deze 

interactie tussen de manier van presenteren en volgorde en status quo-effecten is 

nieuw in de literatuur en van groot praktisch belang vanwege de keuzes waarmee 

pensioendeelnemers zich geconfronteerd zien. Deze setting meet de effecten van 

defaults op een conservatieve manier, aangezien beslissers altijd hun keuzes moeten 

bevestigen, óók als ze voor de default kiezen. In het dagelijkse leven hoeft iemand 

die voor de default kiest geen actie te ondernemen.

 Een eerste hypothese is dat status quo- en volgorde-effecten sterker zijn wan-

neer deelnemers minder informatie direct beschikbaar hebben. Keuzes worden door 

het gebrek aan informatie moeilijker, met als gevolg onzekerheid en daardoor meer 

ruimte voor normatief irrelevante invloeden, zoals volgorde en status quo. 

 Hypothese 1: Status quo- en volgorde-effecten zijn sterker in Zonder Informatie 

dan in Apart, dan in Gezamenlijk en het zwakst in Eindsituatie. 

Het is echter ook mogelijk dat juist te veel informatie zorgt voor slechtere beslissingen. 

In dat geval zou juist het omgekeerde effect worden verwacht. 

 Op zichzelf zijn sterkere volgorde- en status quo-effecten geen bewijs voor slech-

tere keuzes. Misschien zijn de keuzes in een bepaalde conditie simpelweg willekeurig 

en daardoor niet afhankelijk van volgorde en status quo. Daarom variëren we tussen 

de beslissingssituaties ook de parameters waarmee een beslisser normatief gezien 

wel rekening moet houden: de rente die verdiend wordt met wachten, de omvang 

van het risico en het verwachte rendement van het nemen van risico. Als deelnemers 
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een meer weloverwogen beslissing nemen, is te verwachten dat deze parameters een 

groter effect hebben op de beslissingen. Dit leidt tot de volgende hypothese. 

 Hypothese 2: Parametereffecten zijn zwakker in Zonder Informatie dan in Apart, 

dan in Gezamenlijk en het sterkst in Eindsituatie. 

Ook hier is het mogelijk dat juist meer informatie de beslissingssituaties zo onover-

zichtelijk maakt dat deelnemers minder weloverwogen beslissingen nemen. Dit zou 

leiden tot het omgekeerde effect.

 Dit artikel draagt ook bij aan het onderzoek dat is gedaan op het gebied van 

‘mental accounting’ (Thaler 1985), ‘choice bracketing’ (Read, Loewenstein en Rabin 

1999) en ‘narrow and broad framing’ (Kahneman en Lovallo, 1993 en Kahneman 

2003). In de meeste onderzoeken betreffen de onderzochte keuzes echter beslissingen 

met dezelfde alternatieven, waarbij de beslissingen of herhaaldelijk worden gemaakt 

of in één keer. Bovendien wordt in deze literatuur niet, zoals hier, gekeken naar de 

interactie tussen verscheidene framing-effecten. In dit experiment zijn de opties 

waaruit mensen in iedere beslissingssituatie kiezen, uniek in hun context. Bovendien 

zijn de alternatieven niet hetzelfde, maar hebben ze wel een mogelijke wisselwer-

king/effect op elkaar. Dit reflecteert de keuzes waarmee pensioendeelnemers zich in 

de praktijk geconfronteerd zien. 

 Het voordeel van de gekozen experimentele opzet is dat het ook systematisch 

onderzoek toestaat naar de afwegingen van individuen tussen risico en tijd. Dit 

experiment draagt dus ook bij aan de groeiende literatuur waarin gekeken wordt 

naar de interactie tussen risico en tijd (zie bijvoorbeeld Abdellaoui et al. 2011, 2019, 

Baucells en Heukamp, 2012, DeJarnette et al 2019, Dillenberger et al 2019, Epper en 

Fehr-Dudda, 2020 en Onçuler en Onay 2008). De literatuur over ‘narrow framing’ en 

‘bracketing’ suggereert dat mensen keuzes te veel als op zichzelf staand beschouwen. 

Dat suggereert dat er weinig interactie bestaat tussen de keuzes over risico en die over 

tijd, terwijl deze samenhang normatief relevant is. De vraag die dit experiment kan 

beantwoorden, is of de manier waarop keuzes worden gepresenteerd mensen kan 

helpen om meer holistische keuzes te maken. Als we wederom aannemen dat meer 

gezamenlijk gepresenteerde informatie leidt tot betere keuzes, dan kunnen we de 

volgende hypothse afleiden:

 Hypothese 3: De interactie tussen keuzes over risico en tijd is zwakker in Zonder 

Informatie dan in Apart, dan in Gezamenlijk en het sterkst in Eindsituatie. 

Ook hier is het mogelijk dat juist te veel informatie keuzes bemoeilijkt, waardoor het 

tegenovergestelde effect optreedt. 
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 In de volgende sectie bespreken we het experiment in meer detail. De resultaten 

van het experiment zetten we uiteen in de sectie daarna. We sluiten het artikel af met 

een discussie- en conclusiesectie, waarin aan de orde komt hoe de resultaten zich 

verhouden tot de hypotheses en wat de bevindingen betekenen.
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2. Experimentele opzet

2.1 Beslissingssituaties

Alle deelnemers aan het experiment kregen dezelfde twintig beslissingssituaties 

voorgelegd.3 De volgorde van de situaties bepaalden we echter voor elke deelnemer 

willekeurig. Aan het begin van iedere beslissingssituatie kregen de deelnemers een 

zogenoemde beginsituatie gepresenteerd. Deze beginsituatie wees bepaalde bedra-

gen toe aan drie tijdsperiodes: nu, over twee weken en over vier weken. Vervolgens 

kregen ze een aantal opties voorgelegd die ze al dan niet konden accepteren. De 

volgorde van de opties verschilde per persoon en was willekeurig bepaald. Figuur 2.1 

toont een beginsituatie met daaronder drie opties.4 

3 Appendix A bevat de instructies die deelnemers aan het experiment kregen, voordat zij aan 
het maken van keuzes begonnen. Daarin is te zien hoe de beslissingssituaties aan de deel-
nemers werden uitgelegd.

4 Deze beginsituatie werd ook gebruikt in de instructies voor de deelnemers. De parameters 
komen niet overeen met de parameters die we hebben gebruikt in de experimentele keuze-
situaties.

Figuur 2.1 Voorbeeld van een beginsituatie
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 In twaalf van de twintig beslissingssituaties maakten de deelnemers zowel 

tijd- als risicoafwegingen. In elk van deze beslissingssituaties kregen zij drie opties 

voorgelegd, die ze elk wel of niet konden accepteren. Deze opties waren: 

1) een afweging tussen geld vandaag of geld over twee weken;

2) een afweging tussen geld over twee weken of geld over vier weken;

3) een afweging tussen een vaste betaling over twee en vier weken, of een gelijke 

kans om een hoger of lager bedrag te krijgen in deze weken. 

Deze twaalf beslissingssituaties varieerden in de volgende parameters: 

1) de rente die werd verdiend met wachten;

2) het geld dat op het spel stond wanneer een risico werd genomen;

3) de toename van de verwachte inkomsten met betrekking tot het nemen van risico, 

ook wel verwacht rendement genoemd. 

De volgorde van de opties verschilde per deelnemer en per beslissingssituatie.

 De basisuitgangspositie was voor elke beslissingssituatie een uitkering van 100 

euro vandaag, 100 euro in twee weken en 100 euro in vier weken. De afweging tussen 

geld vandaag en geld over twee weken betekende dat er geld werd overgeheveld tus-

sen deze periodes. Deze afweging resulteerde in 25 euro minder vandaag en 25 euro 

plus een bepaalde rente meer over twee weken ten opzichte van de basis uitgangs-

positie. Hetzelfde gold voor de afweging tussen twee en vier weken. De rente die 

werd verdiend met wachten was 1 procent, 5 procent of 10 procent en was hetzelfde 

voor de afweging tussen vandaag en twee weken en de afweging tussen twee en vier 

weken.5 Daarnaast verschilden de beslissingssituaties in de hoogte van de bedragen 

die op het spel stonden wanneer een risico werd genomen. Deze bedragen kwamen 

overeen met 30 procent of 70 procent van het geld toegewezen aan dat moment. Als 

laatste varieerde de toename van de verwachte inkomsten bij het nemen van risico: 

dat rendement was 5 procent of 10 procent. De twaalf beslissingssituaties omvatten 

alle mogelijke combinaties van deze parameters. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de 

parameters.

 De bedragen en parameters zijn uiteraard niet gelijk aan de keuzes die pensioen-

deelnemers maken. De hoogte van de bedragen hebben we  gekozen om deelnemers 

werkelijke financiële prikkels te kunnen geven. Voor drie willekeurig gekozen 

deelnemers werd één willekeurig gekozen beslissingssituatie werkelijk uitbetaald. De 

parameters hebben we gekozen omdat uit eerder onderzoek bekend is dat dat tot een 

5 Dit is niet de rente per jaar, maar de rente over de wachtperiode van 2 weken.
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redelijke variatie in keuzes leidt en de keuzes geen overduidelijk betere optie hebben 

in de ogen van deelnemers. Uit eerder onderzoek blijkt dat kwalitatieve patronen uit 

experimenten met relatief kleine bedragen zich goed vertalen naar situaties met gro-

tere bedragen en dat werkelijke financiële prikkels leiden tot minder ruis in gemaakte 

keuzes (Camerer & Hogarth, 1999).

 Per beslissingssituatie bepaalden we voor elke deelnemer onafhankelijk willekeu-

rig de status quo oftewel de default. Dat kon de basisuitgangspositie zijn van 100 euro 

op elk moment en geen risico, maar bijvoorbeeld ook 75 euro vandaag, 125 euro plus 

de rente over twee weken, 100 euro over vier weken en wel risico. De beginsituaties in 

de figuren 2.1 en 2.2 geven voorbeelden van een uitgangspositie waarin de status quo 

niet 100 euro op elk moment is. 

 Voor vier van de twaalf beslissingssituaties kregen deelnemers ook twee extra 

versies te zien waarin ze ofwel alleen de afwegingen tussen vandaag, over twee 

weken en over vier weken, óf alleen de afweging tussen risico of geen risico moesten 

maken. Het ging daarbij om situaties met een rente van 1 procent of 5 procent en een 

verhoging van de verwachte waarde bij risico met 5 procent. 

2.2 Experimentele condities

De deelnemers waren verdeeld over vier condities. In iedere conditie presenteerden 

we de keuzes op een andere manier.

Zonder informatie 

In deze conditie kregen de deelnemers iedere optie afzonderlijk te zien, zonder enige 

voorkennis van alle opties die ze zouden zien. Zij werden dus alleen geïnformeerd 

over de beginsituatie, niet over welke opties ze kregen aangeboden. Aan het begin 

van elke beslissingssituatie zagen zij daarom niet zoals in figuur 2.1 de beginsituatie 

en de opties, maar alleen de beginsituatie.

 De opties presenteerden we vervolgens één voor één. Figuur 2.2 toont hoe de 

keuzes er in deze conditie eruitzagen. Om een optie te accepteren, moesten deel-

nemers erop klikken en vervolgens hun beslissing bevestigen. Om een optie niet te 

accepteren, hoefden ze alleen te bevestigen dat ze de optie niet hadden geselecteerd. 

Tabel 2.1 Overzicht experimentele parameters

Parameters
Rente Geld op het spel Rendement

1%   
5% 30 % 5%
10% 70% 10%
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Deelnemers die de optie hadden geselecteerd, konden er nogmaals op klikken om 

hun keuze ongedaan te maken, zolang ze deze niet hadden bevestigd. Boven iedere 

optie zagen de deelnemers de beginsituatie. Deelnemers werden erop geattendeerd 

wanneer er een nieuwe beslissingssituatie werd gepresenteerd. 

Afzonderlijk

In deze conditie werden de deelnemers wél geïnformeerd over de beginsituatie en 

alle opties. De opties presenteerden we vervolgens één voor één op dezelfde manier 

als in Zonder Informatie en deelnemers moesten beslissen of ze de optie wel of 

niet accepteerden voordat ze naar de volgende optie gingen. Het enige verschil met 

Zonder Informatie is dat deelnemers wisten welke opties zij later nog voorgelegd 

zouden krijgen.

Figuur 2.2 Voorbeeld van een beslissingssituatie in condities Zonder informatie en 

Afzonderlijk
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Gezamenlijk 

In deze conditie informeerden we deelnemers over de beginsituatie en alle opties. Ze 

konden vervolgens op diezelfde pagina elke aanwezige optie selecteren die ze wilden 

accepteren voordat ze hun keuze bevestigden. Het was ook mogelijk geen enkele 

optie te selecteren. Figuur 2.3 toont hoe dit eruitzag voor de deelnemers. Boven de 

opties toonden we ook de beginsituatie. 

Eindsituatie

In de laatste conditie zagen de deelnemers naast de beginsituatie en alle opties ook 

alle mogelijke eindsituaties die het gevolg zijn van het accepteren van combinaties 

van opties. Dit toonden we allemaal op één pagina. Deze presentatiemethode komt 

neer op een keuzehulp die deelnemers helpt de gezamenlijke gevolgen van beslis-

singssituaties te overzien. Figuur 2.4 toont hoe dit eruitziet. In werkelijkheid liep deze 

lijst verder door, zodat alle mogelijke combinaties van opties aanwezig waren. Boven 

de keuzemogelijkheden toonden we de beginsituatie, net als in de andere condities. 

 Deelnemers konden hun keuze kenbaar maken door te klikken op de eindsituatie 

die hun voorkeur had, voordat zij hun keuze bevestigden. Ook deze groep had de 

Figuur 2.3 Voorbeeld van een beslissingssituatie in conditie Gezamenlijk
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mogelijkheid om geen enkele optie te accepteren. Deze uiteindelijke toewijzing, die 

ontstond wanneer geen optie werd geaccepteerd (dat wil zeggen: eindsituaties die 

gelijk waren aan de beginsituatie), hebben we voorgeselecteerd. Dit lijkt het meest op 

de andere condities waarbij opties niet worden geselecteerd, tenzij de deelnemers er 

actief voor kiezen om ze te selecteren.

 In alle condities konden de deelnemers hun beslissing heroverwegen totdat ze 

een bepaalde keuze bevestigden. In de afzonderlijke condities betekende dit dat ze 

niet terug konden naar een vorige optie, omdat die reeds bevestigd was. 

 De deelnemers kregen in alle condities dezelfde algemene instructies en ver-

volgens instructies per condities. Zowel de algemene als de specifieke condities 

zijn te vinden in Appendix A. Begrip van de instructies werd gecontroleerd door vijf 

controlevragen.

2.3 Extra vragen

Na de beslissingssituaties beantwoordden de deelnemers nog demografische vragen 

en vragen over financiële geletterdheid gebaseerd op Lusardi (2015), over algemene 

risicobereidheid en geduld gebaseerd op Falk et al. (2016) en over vertrouwen 

in andere mensen en instituties. Deze vragen zijn te vinden aan het einde van 

Appendix A.

Figuur 2.4 Voorbeeld van een deel van een beslissingssituatie in conditie Eindsituatie
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2.4 Procedures

Het experiment is geprogrammeerd in Qualtrics. De deelnemers komen uit de 

Nederlandse deelnemerspool van Prolific Academic, een online platform voor soci-

aalwetenschappelijke experimenten. Iedere deelnemer ontving 6 euro voor haar of 

zijn deelname. Daarnaast hebben we willekeurig drie personen uitgekozen voor wie 

één beslissingssituatie daadwerkelijk werd uitbetaald. In totaal hebben tweehonderd 

mensen deelgenomen aan het experiment. De drie personen die zijn uitgekozen, 

hebben gemiddeld 343,38 euro verdiend bovenop de 6 euro die alle deelnemers 

ontvingen.
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3. Resultaten

De belangrijkste vraag in dit onderzoek is of de status quo en de volgorde waarin 

keuzes worden aangeboden, beslissingen beïnvloeden en in het bijzonder of deze 

invloed verschilt tussen de experimentele condities. Voor het contextualiseren van de 

effecten is het echter belangrijk eerst te kijken naar de achtergrond van deelnemers 

en of deze verschilt tussen condities. Ook moeten we aantonen dat deelnemers op 

een redelijke manier reageren op de experimentele parameters. Daarbij kijken we ook 

of het effect van de parameters verschilt tussen condities. Na de resultaten over status 

quo- en volgorde-effecten volgt een analyse van de interactie tussen het nemen van 

risico en het hebben van geduld. Ten slotte bekijken we of de gedragseffecten afhan-

gen van de persoonlijke kenmerken van deelnemers. 

 De analyses hieronder hebben we gebaseerd op de twaalf volledige beslissings-

situaties, waarbij deelnemers zowel een tijds- als een risicoafweging maken, tenzij 

expliciet wordt aangegeven dat het andere beslissingssituaties betreft. Appendix B 

presenteert additionele grafieken en tabellen met regressieanalyses waarnaar we 

in het hoofdstuk verwijzen. Tenzij expliciet aangegeven betreft dit regressies met 

individuele vaste effecten om te controleren voor individuele verschillen. Resultaten 

worden als significant omschreven wanneer de betreffende coëfficiënt in de regres-

sieanalyse een tweezijdige p-waarde van onder de 0,05 heeft. 

3.1 Deelnemers

De deelnemerspool van Prolific Academic is geen afspiegeling van de samenleving, 

maar kent wel meer variatie in bijvoorbeeld leeftijd en opleidingsniveau dan een 

studentensample. Tabel 3.1 laat zien dat er relatief veel mannen, jongeren en stude-

renden6 of hogeropgeleiden tussen de deelnemers zitten, maar ook een aanzienlijk 

aantal niet-jongeren en mensen met een mbo-opleiding. Een Kruskal-Wallistest 

toont aan dat er geen significante verschillen zijn tussen de condities wat betreft deze 

demografische variabelen en de gerapporteerde attitudes.

3.2 Effect van parameters

Tussen de beslissingssituaties variëren parameters die het nemen van risico en het 

hebben van geduld meer of minder aantrekkelijk maken. Voor risico zijn er twee 

6 Een aanzienlijk aantal deelnemers rapporteert middelbare school als hoogst genoten oplei-
ding, maar gezien hun leeftijd en omdat weinig Nederlanders niet doorstuderen na hun mid-
delbare school, is de kans groot dat dat in veel gevallen studenten (mbo, hbo of universiteit) 
zijn.
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relevante parameters: het verwachte rendement en het percentage van het geld 

waarover risico wordt gelopen. Figuur 3.1 toont het effect van verwacht rendement. Is 

dat rendement 10 procent? Dan nemen in alle condities aanzienlijk meer deelnemers 

risico dan wanneer dat rendement 5 procent is, al is dit verschil niet altijd statistisch 

significant. 

 De tweede parameter die relevant is bij het nemen van risico in dit experiment, is 

het percentage van de geldsom waarover risico wordt gelopen. Dat is of 30 procent of 

70 procent. Zoals figuur 3.2 laat zien, maakt dat een flink verschil voor de beslissingen 

van deelnemers. Het percentage deelnemers dat bereid is risico te lopen, is voor alle 

condities 1,5 tot bijna 2 maal zo hoog als er over 30 procent risico wordt gelopen als 

wanneer er over 70 procent risico wordt gelopen. Regressieanalyse (Appendix B tabel 

B.1) laat zien dat zowel het rendement als de omvang van het risico een significant 

effect hebben op het nemen van risico en dat dit effect niet significant verschilt 

Tabel 3.1 Descriptieve statistieken per conditie

Variabele Zonder 
informa-

tie

Afzon-
derlijk

Geza-
menlijk

Eind-
situatie

P-waarde 
Kruskal- 

Wallis test
Geslacht

Vrouwa 36% 36.7% 48.9% 38% 0,51
Leeftijd 0,32

16-25 50% 52% 34% 52%
26-35 34% 36% 48% 32%

36+ 16% 12% 18% 16%
Opleidingb 0,44

Middelbare school 20% 10% 14% 16%
MBO 16% 12% 12% 10%

Bachelor 42% 56% 38% 46%
Master 22% 22% 36% 26%

Risicogeneigdheidc 6,56 6,94 6,08 6,14 0,13
Geduld korte termijnc 8,5 8,66 8,82 8,6 0,76
Geduld lange termijn 8,36 8,06 7,98 7,92 0,56

Vertrouwen mensen % Wel vertrouwen 64% 63,27% 58,33% 66% 0,88
Vertrouwen pensioenstelsel d 2,36 2,46 2,36 2,48 0,63

Vertrouwen wetenschapd 3,7 3,7 3,72 3,6 0,67
Financiële geletterdheide 3,54 3,56 3,5 3,76 0,73

a  De rest van de deelnemers zijn man, met uitzondering van één deelnemer met een ander  
 geslacht in Afzonderlijk en één deelnemer die geen geslacht heeft opgegeven in Gezamenlijk.  
b  Eén deelnemer in Eindsituatie gaf liever geen antwoord. 
c  Elfpuntsschaal.  
d  Vierpuntsschaal. 
e  Aantal correct uit vijf vragen.
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Figuur 3.1 Percentage risico accepterende keuzes per conditie en verwachte rendement
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Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.

Figuur 3.2 Percentage risico accepterende keuzes per conditie en percentage van het 

geld waarover risico wordt gelopen

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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tussen de experimentele condities. Over alle parameters samengenomen lijken deel-

nemers ongeveer de helft van de tijd risico te accepteren.

 De rente die wordt verkregen met wachten, is de enige relevante parameter bij 

het maken van de keuze om langer te wachten. Deze parameter kent drie niveaus. 

Twee weken wachten – of dat nu van nu tot over twee weken of van over twee 

weken tot over vier weken is – levert of 1 procent, 5 procent of 10 procent extra geld 

op. De figuren 3.3 en 3.4 laten het effect zien van deze parameter op het geduld van 

de deelnemers. Bij de afweging tussen nu en twee weken neemt het percentage 

geduldige keuzes consistent toe met de rente, al is deze toename soms klein en niet 

sterk significant. Bij de afweging tussen over twee weken en over vier weken is het 

patroon iets minder consistent, maar ook hier neemt de wachtbereidheid over het 

algemeen toe met de rente. Het effect van de rente op de bereidheid om te wachten 

is echter niet sterk significant. Regressieanalyses laten zien dat alleen een stijging van 

de rente van 1 procent naar 5 procent en dan alleen voor de afweging tussen twee en 

vier weken leidt tot significant meer geduldige keuzes (tabel B.1 in appendix B).

 Bij zowel de afweging tussen nu en twee weken als tussen twee en vier weken 

maken deelnemers in ongeveer twee derde van de beslissingssituaties de geduldige 

Figuur 3.3 Percentage geduldige keuzes bij de afweging tussen nu en twee weken per 

conditie en rentepercentage dat verdiend wordt met wachten

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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keuze. Dat is redelijk vaak. In tegenstelling tot eerdere literatuur zien we niet meer 

ongeduld bij de afweging tussen nu en twee weken dan bij de afweging tussen twee 

weken en vier weken. Deze redelijke hoge mate van geduld biedt wellicht weinig 

ruimte om een sterk effect van parameters waar te nemen.

 Als we kijken naar de risico- en tijdskeuzes samen, dan lijken de deelnemers op 

een redelijke manier te reageren op de parameters. Dit duidt er ook op dat zij de 

afwegingen die zij voorgelegd kregen, serieus hebben genomen. Duidelijke verschil-

len tussen de condities zijn daarbij niet waarneembaar, al zijn de effecten in conditie 

Eindsituatie misschien iets sterker, tenminste als het gaat om het nemen van risico.7

 Resultaat 1: In tegenstelling tot de verwachting van hypothese 2 zijn de 

parameter- effecten vergelijkbaar tussen de condities.

3.3 Status quo

Zoals besproken in de introductie is de status quo-bias een bekende gedragsregelma-

tigheid die wordt gevonden in een scala aan (soorten) beslissingssituaties. Onbekend 

7 Figuur B.1 in appendix B geeft nog een uitgebreider overzicht van de keuzes per conditie.

Figuur 3.4 Percentage geduldige keuzes bij de afweging tussen twee weken en vier 

weken per conditie en rentepercentage dat verdiend wordt met wachten

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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is echter of deze status quo-bias afhangt van de manier waarop keuzes worden 

gepresenteerd. 

 Figuur 3.5 toont voor elk van de condities hoe vaak deelnemers risico accepteren, 

afhankelijk van of het nemen van risico de status quo is of niet. Bij geen van de 

condities zien we een duidelijk status quo-effect. Te verwachten was dat als de status 

quo het nemen van risico is, deelnemers vaker risico zouden accepteren, maar in de 

meeste condities is het omgekeerde het geval. In de conditie Afzonderlijk lijkt het 

effect zelfs substantieel en is het volgens een regressieanalyse (tabel B.1 in appendix 

B) statistisch significant.

 Resultaat 2a: Voor het nemen van risico zijn er geen status quo-effecten in de 

verwachte richting. Voor conditie Gezamenlijk is er zelfs een status quo-effect in de 

omgekeerde richting. De verwachte verschillen tussen condities weergegeven in hypo-

these 1 zijn niet gevonden.

 Het beeld is anders voor de keuze tussen geld vandaag en geld in twee weken, 

zoals te zien in figuur 3.6. Voor alle condities maken deelnemers geduldigere keuzes 

wanneer de status quo geduldiger is, oftewel wanneer de status quo minder geld 

toekent aan eerdere momenten en meer geld aan latere momenten. Dit verschil 

is echter alleen statistisch significant voor de conditie Gezamenlijk en is daar ook 

Figuur 3.5 Percentage risico accepterende keuzes per conditie en status quo

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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beduidend en significant sterker dan in de andere condities (tabel B.1 appendix B). 

Voor de afweging tussen geld over twee weken en geld over vier weken lijkt het effect 

van de status quo vergelijkbaar met de het effect bij de afweging tussen nu en twee 

weken, zoals te zien is in figuur 3.7. Regressieanalyse laat zien dat het effect signifi-

cant is in alle condities behalve Eindsituatie en dat dit effect significant sterker is in 

Gezamenlijk dan in Afzonderlijk en Zonder Informatie (tabel B.1, appendix B).8  

 Resultaat 2b: Voor het hebben van geduld vinden we het verwachte status quo-

effect in alle condities behalve Eindsituatie, waar we volgens hypothese 1 ook het 

zwakste effect verwachtten. Tegen de verwachting in is het status quo-effect het 

sterkst in Gezamenlijk en minder sterk in Afzonderlijk en Zonder Informatie.

 Belangrijk is nog om op te merken dat de status quo- of default-effecten bij 

werkelijke pensioenkeuzes naar alle waarschijnlijkheid sterker zullen zijn. Dat komt 

doordat deelnemers in dit experiment sowieso een keuze moeten bevestigen en 

niet volledig passief kunnen blijven. Bij pensioenkeuzes daarentegen ondernemen 

8 Figuur B.2 in appendix B geeft, aanvullend op figuren 3.5 tot en met 3.7, nog aan hoe vaak een 
bepaalde combinatie van status quo volgen voorkwam per conditie. 

Figuur 3.6 Percentage geduldige keuzes bij afweging tussen nu en over twee weken 

per conditie en status quo. 

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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mensen in veel gevallen in het geheel geen actie. Deze experimentele resultaten kun-

nen we daarom wellicht het beste zien als informatief voor keuzes van deelnemers 

die al geactiveerd zijn om een keuze te maken. Ook bij deze groep kan er dus een 

status quo-effect zijn dat afhankelijk is van het soort keuze en van de manier waarop 

keuzes worden gepresenteerd.

3.4 Volgorde

Naast de status quo is de volgorde waarin de opties worden gepresenteerd mogelijk 

van invloed op de keuzes van deelnemers. Aangezien we in de conditie Eindsituatie 

de opties niet individueel hebben gepresenteerd, kunnen we dit effect alleen onder-

zoeken in de overige drie condities. Zoals de figuren 3.08, 3.09 en 3.10 laten zien, zijn 

er geen significante verschillen in risicoacceptatie of het maken van geduldige keuzes, 

afhankelijk van of een optie als eerste, tweede of derde werd aangeboden. Dat geldt 

voor elk van de drie condities. 

 Een direct effect op keuzes is echter niet de enige manier waarop de volgorde 

waarin opties worden aangeboden van invloed kan zijn op keuzes. De volgorde kan 

ook effect hebben op de mate waarin mensen afwijken van de status quo. Het zou 

Figuur 3.7 Percentage geduldige keuzes bij afweging tussen over twee weken en over 

vier weken per conditie en status quo.

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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Figuur 3.8 Percentage risico accepterende keuzes per conditie en volgorde waarin de 

optie wordt aangeboden

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.

Figuur 3.9 Percentage geduldige keuzes bij afweging tussen nu en over twee weken 

per conditie en volgorde waarin de optie wordt aangeboden

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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Figuur 3.10 Percentage geduldige keuzes bij afweging tussen over twee weken en over 

vier weken per conditie en status quo

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.

Figuur 3.11 Percentage risico keuzes gelijk aan de status quo per conditie en volgorde 

waarin de optie wordt aangeboden

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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Figuur 3.12 Percentage afwegingen tussen nu en over twee weken gelijk aan de status 

quo per conditie en volgorde waarin de optie wordt aangeboden

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.

Figuur 3.13 Percentage afwegingen tussen over twee weken en over vier weken gelijk 

aan de status quo per conditie en volgorde waarin de optie wordt aangeboden

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.
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bijvoorbeeld goed kunnen dat mensen bij de eerste aangeboden optie een actievere 

keuze maken dan bij de derde en daarom bij de derde optie vaker de status quo 

volgen (Levav et al., 2010). De figuren 3.11, 3.12, en 3.13 geven het percentage keuzes 

weer gelijk aan de status quo per conditie, afhankelijk van de volgorde waarin de 

opties worden aangeboden. Hier zijn echter geen duidelijke, laat staan statistisch 

significante, effecten waar te nemen. 9

 Resultaat 3: Volgorde blijkt, in tegenspraak met hypothese 1, geen effect te hebben 

op de gemaakte keuzes of het volgen van de status quo.

3.5 Interactie tussen risico en tijd

Een innovatief aspect van de bestudeerde beslissingssituaties is de interactie tussen 

risico en tijdsafwegingen. De vraag is in hoeverre deelnemers die interactie meen-

nemen in hun overwegingen en of dat afhangt van de presentatie van de keuzes. 

Figuur 3.14 geeft per conditie weer of het nemen van risico afhangt van geduldige of 

9 De volgorde waarin keuzes worden gepresenteerd, hebben we niet meegenomen in de regres-
sies in appendix B omdat we dan niet kunnen kijken naar de conditie Eindsituatie. Regressies 
waarin de volgorde wel een rol speelt, bevestigen het beeld dat de volgorde geen significant 
effect heeft op de keuzes van deelnemers.

Figuur 3.14 Percentage risico accepterende keuzes in standaardbeslissingssituaties per 

conditie en geduldige keuzes

Legenda geeft het aantal geduldige keuzes weer.
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Figuur 3.15 Percentage geduldige keuzes bij de afweging tussen nu en twee weken 

per conditie en genomen risico

Figuur 3.16 Percentage geduldige keuzes bij de afweging tussen twee weken vier 

weken per conditie en genomen risico



stapelen van keuzes 33

ongeduldige keuzes. Een heel duidelijk patroon is hier niet in te vinden, maar er is 

in de conditie Eindsituatie wel een opmerkelijk verschil tussen het nemen van risico 

wanneer alleen bij de afweging tussen twee en vier weken geduld wordt betracht en 

wanneer voor beide tijdsafwegingen geduld wordt betracht. Regressieanalyses laten 

zien dat als we controleren voor alle status quo- en keuze- effecten, het hebben 

van geduld bij de afweging tussen nu en twee weken samenhangt met het minder 

snel nemen van risico in de condities Eindsituatie en Gezamenlijk (tabel B.2 in 

appendix B).

 Net zoals het nemen van risico kan afhangen van geduld, kan geduld ook afhan-

gen van het genomen risico. De figuren 3.15 en 3.16 laten daarom per conditie zien 

hoe vaak deelnemers geduld hebben afhankelijk van of zij risico nemen of niet. 

Daarbij valt één ding op, namelijk dat bij de afweging tussen nu en twee weken 

deelnemers vaker geduld lijken te hebben als zij geen risico nemen. In de Zonder 

Informatie-conditie is dat verschil het grootst. Regressieanalyses in tabel B.2 in 

appendix B geven een soortgelijk, maar genuanceerder beeld omdat daarbij zowel 

voor de status quo als de gemaakte keuze kan worden gecontroleerd. In deze regres-

sies hangt risico nemen samen met minder geduld in de afweging tussen nu en twee 

weken. Interessant is wel dat dit juist voor de condities Eindsituatie en Gezamenlijk 

het geval is. Het valt ook op dat in de condities Eindsituatie en Zonder Informatie de 

risicovolle status quo ook leidt tot significant minder geduldige keuzes bij de afwe-

ging tussen nu en twee weken. Bij de afweging tussen over twee weken en over vier 

weken lijkt het nemen van risico geen effect te hebben. 

 Een probleem bij het trekken van conclusies uit deze relaties is dat de status quo 

én de beslissing over risico twee factoren zijn die geduld kunnen beïnvloeden en 

andersom. Daardoor kan de richting van het causale verband niet worden onder-

scheiden: hangen de risicokeuzes af van de tijdskeuzes of andersom? Een rationele 

beslisser zal beide factoren gelijktijdig overwegen. Dat maakt het nog moeilijker om 

conclusies te trekken uit deze relaties. De extra beslissingssituaties, waarin deelne-

mers alleen over risico of alleen over tijdsafwegingen beslissen en niet over beide, 

kunnen dit causaliteitsprobleem oplossen. 

 Figuur 3.17 presenteert de keuzes in de beslissingssituaties waarin deelnemers 

alleen over risico een keuze maken. Die keuzes worden per conditie en afhankelijk 

van de (opgelegde) uitruil over tijd gepresenteerd. Hierin lijkt niet een heel duidelijk 

patroon te herkennen. In het bijzonder is het verschil in risiconemen in conditie 

Eindsituatie tussen ‘alleen geduld’ bij de afweging tussen twee en vier weken en 

‘altijd geduld’ uit figuur 3.15 hier niet te zien. Regressieanalyses (tabel B.3, appendix 
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Figuur 3.17 Percentage risico accepterende keuzes in beslissingssituaties met alleen 

risicokeuzes per conditie en opgelegde tijdsvoorkeuren 

Legenda geeft het opgelegde geduld weer.

Figuur 3.18 Percentage geduldige keuzes bij de afweging tussen nu en over twee 

weken in beslissingssituaties met alleen tijdskeuzes, per conditie en opgelegd wel of 

geen risico
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Figuur 3.19 Percentage geduldige keuzes bij de afweging tussen over twee weken en 

over vier weken in beslissingssituaties met alleen tijdskeuzes, per conditie en opge-

legd wel of geen risico

B) bevestigen dat verschillen in de hoeveelheid geld die is toebedeeld aan verschil-

lende momenten, geen significant effect hebben op het nemen van risico.

 Het effect van risico op geduld lijkt substantiëler dan andersom, zoals te zien 

is in de figuren 3.18 en 3.19. In de beslissingssituaties waar deelnemers niet zelf 

bepalen of zij risico nemen of niet, zijn ze bij de afweging tussen nu en twee weken 

geduldiger als toekomstige betalingen geen risico kennen dan wanneer die dat wel 

kennen. Regressieanalyse laat zien dat dit effect alleen significant is bij de condities 

Eindsituatie en Gezamenlijk (tabel B.3 in appendix B). Een mogelijke verklaring is dat 

wanneer de toekomst risicovol is, dat risico kan worden vermeden door ongeduldig te 

zijn bij de afweging tussen nu en over twee weken. In beslissingssituaties waar deel-

nemers zelf ook het risico bepalen, speelt dit effect niet. Dat komt doordat zij alleen 

risico nemen wanneer dit een aantrekkelijk risico is, dat zij niet willen vermijden. 

Voor de afweging tussen over twee weken en over vier weken lijkt het omgekeerde 

het geval. Als er sprake is van risico, dan worden keuzes geduldiger, al is dit effect er 

niet in conditie Eindsituatie en is het alleen significant in Gezamenlijk (tabel B.3 in 

appendix B).

 Resultaat 4: Afwegingen over risico en tijd hangen samen. Als deelnemers 

zelf zowel tijd als risico bepalen, hangt het nemen van risico samen met minder 
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geduld in de afweging tussen nu en twee weken in de condities Eindsituatie en 

Zonder Informatie. Als deelnemers het risico niet zelf kiezen, dan is dat het geval in 

Eindsituatie en Gezamenlijk. Wederom is dit beeld genuanceerder dan het verwachte 

verband uit hypothese 3.

3.6 Individuele verschillen

De hierboven aangehaalde regressieanalyses controleren voor verschillen tussen de 

deelnemers door individuele vaste effecten. Hoewel dat statistisch gezien de meest 

krachtige methode is, is het in die regressies niet mogelijk om te zien hoe verschil-

len tussen individuen samenhangen met gedrag. De regressies in de tabellen B.4 

en B.5 en B.6 in appendix B gebruiken daarom geen vaste effecten, maar nemen 

demografische kenmerken en zelf-gerapporteerde attitudes mee in de regressie, met 

als afhankelijke variabele het volgen van de status quo. Om de regressies ondanks het 

aanzienlijke aantal variabelen overzichtelijk te houden, is er per conditie een aparte 

regressie, waardoor interactietermen niet nodig zijn.

 Geen van de demografische kenmerken of zelf gerapporteerde attitudes lijken 

systematisch samen te hangen met het volgen van de status quo. Voor het nemen van 

risico is dat wellicht niet verbazingwekkend, aangezien er gemiddeld al geen sprake 

was van een status quo-effect. Al had het natuurlijk gekund dat bepaalde groepen 

wel een status quo-bias vertonen. Bij de afwegingen tussen nu en twee weken en 

tussen twee en vier weken is wel sprake van een status quo-effect, met name in 

de conditie Gezamenlijk.10 De gemeten verschillen tussen deelnemers hebben geen 

significante gevolgen voor de sterkte van dit status quo-effect. 

 In deze modellen wordt ook gecontroleerd voor het fout beantwoorden van 

controlevragen. Voordat deelnemers aan het experiment begonnen, moesten ze vijf 

vragen juist  beantwoorden. In de meeste gevallen beantwoordden deelnemers de 

vragen direct correct, maar soms hadden ze meerdere pogingen nodig. 41,5 procent 

van de deelnemers beantwoordde alle vragen direct goed, 21 procent maakte één 

keer een fout, 20,5 procent twee keer en de overige 17 procent maakte drie of meer 

fouten. De genoemde regressies maken onderscheid tussen deelnemers die maximaal 

één fout maakten en deelnemers die vaker fouten maakten. Slechts in één geval was 

10 Voor de interpretatie van de regressies is het belangrijk te realiseren dat de uitkomst hier het 
volgen van de status quo is en niet of de keuze risico accepteren of geduld hebben is. Een sig-
nificant effect van de status quo in de regressies voor de keuzes tussen nu en twee weken en 
tussen twee en vier weken is daardoor niet direct bewijs voor een status quo-effect. Het geeft 
aan dat de status quo vaker werd gevolgd wanneer de status quo geduldig was. Dit betekent 
alleen dat deelnemers meestal geduldig waren.
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er sprake van een significant verschil tussen deze typen deelnemers. Bij het beslis-

sen over wel of geen risico volgden deelnemers die meer dan één fout maakten, 

in de Eindsituatie-conditie minder vaak de status quo. Merk op dat hier voor alle 

deelnemers samen al geen sprake was van een significant status quo-effect. Wellicht 

was er voor de deelnemers die meer fouten maakten dus een klein negatief status 

quo-effect, maar waarschijnlijker betreft het hier een toevalsbevinding. 
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4. Discussie en conclusie

Nederlandse pensioendeelnemers hebben al veel keuzemogelijkheden en dit worden 

er alleen maar meer. Daarom is het van groot belang om te achterhalen hoe de pre-

sentatie van keuzes de beslissingen van deelnemers beïnvloedt. Eerdere onderzoeken 

hebben vooral het belang van status quo-effecten en in mindere mate van volgorde 

laten zien. Dit experimentele onderzoek heeft daar twee dimensies aan toegevoegd: 

1) de interactie tussen verschillende keuzes, in het bijzonder tijds- en 

risicoafwegingen;

2) de invloed van presentatie op volgorde- en status quo-effecten: apart zonder 

informatie, apart met informatie, gezamenlijk of in de vorm van voorgerekende 

eindsituaties. 

Het experiment laat zien dat status quo-effecten afhangen van de presentatieme-

thode. Sowieso hebben we  alleen voor tijdafwegingen status quo-effecten gevon-

den. Dit effect was het sterkst als keuzes gezamenlijk werden gepresenteerd, matig 

als keuzes apart werden gepresenteerd en afwezig wanneer de eindsituatie werd 

voorberekend die het gevolg was van een combinatie van keuzes. Volgorde-effecten 

hebben we sowieso niet gevonden. We merken op dat status quo-effecten in wer-

kelijk groter zullen zijn, omdat deelnemers aan het experiment keuzes niet volledig 

kunnen vermijden. Deze resultaten geven dus aan dat zelfs mensen die geactiveerd 

worden om een keuze te maken, beïnvloed kunnen worden door een default-optie 

en dat deze invloed afhangt van het soort keuze en de presentatie van die keuze.

 Voor de presentatie van pensioenkeuzes suggereren deze resultaten dat deel-

nemers er baat bij hebben als de gezamenlijke effecten van hun keuzes worden 

voorberekend. Dat is echter vaak moeilijk en verreist wellicht inzicht in persoonlijke 

financiën. Het beste alternatief lijkt dan intuïtief om daar zo dicht mogelijk bij te 

blijven door keuzes gezamenlijk aan te bieden, maar dit onderzoek plaatst daar 

vraagtekens bij. Juist bij het gezamenlijk presenteren van keuzes vinden we een 

sterk status quo-effect. Een mogelijk verklaring voor deze bevinding is dat als opties 

gezamenlijk worden gepresenteerd, mensen niet bij alle opties willen afwijken van 

de status quo en eerder kiezen voor welke optie ze wel van de status quo afwijken. 

In dit onderzoek leek dat vaak de optie betreffende risico te zijn. Voor tijd werd dan 

de status quo gevolgd. Daarbij merken we op dat er ook gevallen te bedenken zijn 

waarbij we een status quo-effect juist willen stimuleren omdat de status quo bewust, 

wellicht uit paternalistische motieven, is gekozen.
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 Voor de interactie tussen tijd en risico valt op dat toekomstige risicovolle uitbeta-

lingen ertoe kunnen aanzetten om minder te sparen. Dat is vooral het geval wanneer 

mensen dat risico niet kunnen reduceren of niet weten dat dat kan. Als mensen 

worden geholpen om de gevolgen van zowel risico- als tijdskeuzes te overzien, in 

de conditie Eindsituatie, versterkt dat de interactie tussen tijd en risico. Dit doet 

wederom vermoeden dat het belangrijk is om pensioendeelnemers de gezamenlijke 

gevolgen van hun keuzes te helpen overzien en dat het gezamenlijk presenteren van 

alle mogelijke keuzes daarvoor niet voldoende is. 

 Algemene kanttekening bij dit onderzoek is uiteraard dat de bedragen waarover 

beslissingen werden genomen niet hoog zijn, in vergelijking met werkelijke pensi-

oenkeuzes en dat de parameters wellicht niet realistisch waren. Daar staat tegenover 

dat de deelnemers wel werkelijke keuzes hebben gemaakt met voor hen behoorlijke 

financiële gevolgen. Ook vormt de deelnemersgroep geen getrouwe afspiegeling van 

de Nederlandse bevolking, al is de groep meer divers dan in veel laboratoriumexpe-

rimenten. Bovendien blijken achtergrondkenmerken nauwelijks effect te hebben. Dit 

doet vermoeden dat de bevindingen niet sterk afhangen van de eigenschappen van 

de deelnemerspopulatie.
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Appendix A: Experimentele instructies en vragenlijst

Opmerkingen aan de lezer die niet waren opgenomen in de instructies of vragenlijst, 

staan tussen vierkante haken.

Keuzesituaties 

U krijgt tijdens dit onderzoek 20 keuzesituaties voorgelegd. In elke keuzesituatie is er 

een beginsituatie. Deze beginsituatie geeft aan hoeveel u vandaag uitbetaald krijgt, 

hoeveel u over 2 weken uitbetaald krijgt, en hoeveel u over 4 weken uitbetaald krijgt. 

De toekomstige bedragen kunnen onzeker zijn. U gaat vervolgens keuzes maken 

waarbij u een afweging maakt tussen eerdere en latere betalingen en/of tussen meer 

of minder onzekerheid. Hoe deze keuzes eruit zien wordt zo direct uitgelegd.  

    

Bonus betaling 

U krijgt sowieso €6 voor uw deelname. Daar bovenop worden 3 van de 200 deelne-

mers willekeurig geselecteerd om daadwerkelijk betaald te worden op basis van een 

keuzesituatie in deze studie. Bent u één van deze deelnemers dan wordt 1 keuze-

situatie willekeurig geselecteerd. Uw keuzes in die keuzesituatie bepalen hoeveel u 

vandaag, over 2 weken, en over 4 weken uitbetaald krijgt. Deze uitbetalingen vinden 

plaats als ‘bonus payments’, bovenop uw standaard uitbetaling. 

Klik op de pijl om door te gaan.

--------------------------- Nieuwe pagina ---------------------------

Beginsituaties en opties  

Elke keuzesituatie heeft een beginsituatie. Vervolgens krijgt u 1, 2, of 3 opties voor-

gelegd die de beginsituatie kunnen veranderen. U kunt elk van die opties wel of 

niet accepteren. De beginsituatie en de door u geaccepteerde opties bepalen samen 

hoeveel u vandaag, over 2 weken én over 4 weken uitbetaald krijgt als u en deze 

keuzesituatie willekeurig worden geselecteerd om uitbetaald te worden.

Zo dadelijk leggen we eerst de beginsituaties uit, vervolgens bespreken we de opties. 

Daarna stellen we u een aantal vragen om er zeker van te zijn dat u de instructies 

goed heeft begrepen. 

Klik op de pijl om door te gaan.

--------------------------- Nieuwe pagina ---------------------------
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Beginsituatie     

Hieronder ziet u een voorbeeld van een beginsituatie. U kunt daarin de geldsommen 

zien die zijn toegewezen aan vandaag (€75), over 2 weken (€125), en over 4 weken 

(€100). Deze geldsommen kunnen verschillen tussen de keuzesituaties.   

Let op: u kiest niet tussen de drie momenten, maar krijgt zowel vandaag, als over 2 

weken, als over 4 weken geld uitbetaald als u willekeurig wordt geselecteerd.

 Klik op de pijl om door te gaan.  

--------------------------- Nieuwe pagina ---------------------------

Kans of meer of juist minder geld      

Hieronder ziet u een nieuw voorbeeld van een beginsituatie. De geldsommen voor 

de drie momenten zijn hetzelfde, maar er is een belangrijk verschil: de uitbetalingen 

over 2 en 4 weken zijn met een gelijke kans meer of juist minder dan de geldsom. 

Achter “Bovendien geldt het volgende” kunt u lezen wat dat betekent.

De uitbetaling vandaag is net als in het vorige voorbeeld €75, maar de uitbetalingen 

in de toekomst zijn nu niet €125 en €100. De uitbetalingen over 2 én 4 weken zijn 

namelijk met een gelijke kans óf 2 maal de totale geldsom, óf 0.5 maal de totale 

geldsom. Let op, een hogere uitbetaling in 2 weken betekent ook een hogere uit-

betaling in 4 weken en een lagere uitbetaling in 2 weken betekent ook een lagere 



netspar design paper 198 44

uitbetaling in 4 weken. Het kan dus niet zo zijn dat u in 2 weken 2 keer de totale 

geldsom krijgt en in 4 weken 0,5 keer de totale geldsom.  

In deze beginsituatie ontvangt u dus met een gelijke kans óf €62,50 over 

2 weken én €50 over 4 weken, óf €250 over 2 weken én €200 over 4 weken.  

In sommige keuzesituaties is er in de beginsituatie kans op meer of juist minder geld, 

zoals in dit voorbeeld. In andere keuzesituaties is de uitbetaling over 2 en 4 weken 

wel gelijk aan de geldsom die hoort bij dat moment.     

Klik op de pijl om door te gaan.  

--------------------------- Nieuwe pagina ---------------------------

Opties 

Hieronder ziet u weer dezelfde beginsituatie als op de vorige pagina, maar nu ziet 

u daaronder ook drie opties. De keuzesituaties die u straks voorgelegd krijgt vragen 

u steeds of u zulke opties wel of niet wilt accepteren.   Als u 1 of meerdere van deze 

opties accepteert verandert dat de betalingen die u ontvangt als u en deze keuzesitu-

atie willekeurig worden geselecteerd voor betaling.   Dit is slechts een voorbeeld, dus 

u kunt nog geen keuzes maken. Onder het voorbeeld leggen we de opties één voor 

één uit.      

Voorbeeld keuzesituatie 
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1) Onder de beginsituatie ziet u drie opties die u wel of niet kunt accepteren. Dat 

kunnen er later ook één of twee zijn. Er zijn drie soorten opties: 

Optie @: Een afweging tussen een vast bedrag óf kans op meer of juist minder geld 

over 2 en over 4 weken.  

In sommige gevallen, zoals in dit voorbeeld, is er in de beginsituatie kans op 

meer of minder geld en kunt u die kans wegnemen. In andere gevallen is er in de 

beginsituatie een vaste uitbetaling en kunt u een kans op meer of minder geld 

toevoegen.

 

Optie #: Een afweging tussen geld vandaag of geld over 2 weken. 

Let op, wanneer de toekomstige uitbetalingen onzeker zijn zoals in dit voor-

beeld, geldt die onzekerheid voor de totale geldsom die in de eindsituatie bij 

dat moment hoort. Deze geldsom kan veranderen door een optie zoals deze te 

accepteren. Accepteert u bijvoorbeeld optie # dan wordt de totale geldsom over 

2 weken €100 (€125-€25).

 

  

Optie *: Een afweging tussen geld over 2 weken of geld over 4 weken.     

 De bedragen en op hoeveel meer of minder geld u kans maakt, verschillen tussen 

de keuzesituaties. Let op, een minus teken “- ” voor een bedrag betekent dat 

dit bedrag in mindering wordt gebracht. Het is altijd zo dat meer geld op het ene 

moment minder geld op een ander moment betekent. Klik op de pijl om door te 

gaan.

--------------------------- Nieuwe pagina ---------------------------

[Hier volgde eerst de controle vragen gevolgd door de volgende instructies per condi-

tie. Deelnemers zagen alleen de instructies voor hun eigen conditie.]

Eindsituatie. 

In de keuzesituaties die u later voorgelegd krijgt vindt u onder de opties een overzicht 

van de eindsituaties die volgen als u een bepaalde optie of combinatie van opties 

accepteert. U kunt voor één van deze eindsituaties kiezen door erop te klikken. U kunt 

uw keuze veranderen door op een andere eindsituatie te klikken. De beginsituatie is 

voorgeselecteerd. Als u op geen van de andere eindsituaties klikt zal de eindsituatie 

daarom hetzelfde zijn als de beginsituatie. Zodra u zeker bent van uw keuze bevestigt 
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u die door op de knop ‘Bevestigen’ onder aan de pagina te klikken en vervolgens op 

de pijl om door te gaan.

 Als deze keuzesituatie wordt geselecteerd om uitbetaald te worden bepaalt deze 

eindsituatie uw bonus payments.

Gezamenlijk

In de keuzesituaties die u later voorgelegd krijgt kunt u opties accepteren door op ze 

te klikken. U hoeft geen opties te accepteren en u kunt kiezen voor elke combinatie 

van opties. U kunt dus 0, 1, 2 of 3 opties accepteren. Als u zich bedenkt kunt u nog 

een keer op een optie klikken om uw keuze ongedaan te maken. Zodra u zeker bent 

van uw keuzes, bevestigt u die door op de knop ‘Bevestigen’ onder aan de pagina te 

klikken en vervolgens op de pijl om door te gaan.

 De door u geaccepteerde opties bepalen gezamenlijk of, en zo ja, hoe de eind-

situatie afwijkt van de beginsituatie. Als deze keuzesituatie wordt geselecteerd om 

uitbetaald te worden bepaalt deze eindsituatie uw bonus payments.

Afzonderlijk

In de keuzesituaties die u later voorgelegd krijgt, worden eerst de beginsituatie en de 

opties aan u gepresenteerd. Hierna worden de opties één voor één op aparte pagina’s 

aan u voorgelegd. Per optie beslist u of u die optie wel of niet accepteert door erop 

te klikken. Als u zich bedenkt kunt u nog een keer op de optie klikken om uw keuze 

ongedaan te maken. Zodra u zeker bent van uw keuze bevestigt u die door op de 

knop ‘Bevestigen’ onder aan de pagina te klikken en vervolgens op de pijl om door te 

gaan. U kunt niet teruggaan naar een vorige pagina.

 Boven aan elke pagina ziet u steeds de beginsituatie. Let op, reeds geaccepteerde 

opties leiden tot veranderingen ten opzichte van de beginsituatie, maar deze 

veranderingen worden niet meegenomen in de beginsituatie die u bovenaan de 

pagina ziet. De door u geaccepteerde opties bepalen gezamenlijk of en zo ja hoe de 

eindsituatie afwijkt van de beginsituatie. Als deze keuzesituatie wordt geselecteerd 

om uitbetaald te worden bepaalt deze eindsituatie uw bonus payments.

Zonder Informatie

In de keuzesituaties die u later voorgelegd krijgt wordt eerst de beginsituatie gepre-

senteerd.  U ziet niet direct alle opties. Deze opties worden één voor één op aparte 

pagina’s aan u voorgelegd. Per optie beslist u of u die optie accepteert, of niet door 

erop te klikken. Als u zich bedenkt kunt u nog een keer op de optie klikken om uw 

keuze ongedaan te maken. Zodra u zeker bent van uw keuze bevestigt u die door op 
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de knop ‘Keuze bevestigen’ onder aan de pagina te klikken en vervolgens op de pijl 

om door te gaan.

Let op, u weet dus niet of er nog meer opties volgen, en zo ja welke, wanneer u 

beslist om een optie al dan niet te accepteren. U kunt per keuzesituatie 1, 2 of 3 opties 

voorgelegd krijgen. 

Bovenaan elke pagina ziet u steeds de beginsituatie.

Er wordt altijd gemeld wanneer u een nieuwe keuzesituatie wordt voorgelegd. 

Bovenaan staat er dan ‘Dit is een nieuwe keuzesituatie’.  

Let op, reeds geaccepteerde opties leiden tot veranderingen ten opzichte van de 

beginsituatie, maar deze veranderingen worden niet meegenomen in de begin-

situatie die u bovenaan de pagina ziet. De door u geaccepteerde opties bepalen 

gezamenlijk of en zo ja hoe de eindsituatie afwijkt van de beginsituatie. Als deze 

keuzesituatie wordt geselecteerd om uitbetaald te worden bepaalt deze eindsituatie 

uw bonus payments.

--------------------------------------------------------------------

Vragenlijst

Wat is uw geslacht?

 Vrouw, Man, Anders namelijk,  Ik geef liever geen antwoord  

Wat is uw leeftijd?

 16 tot 25, 26 tot 35, 36 tot 45, 46 tot 55, 56 tot 65 , 66 tot 75, 76 of ouder,  

 Ik geef liever geen antwoord  

In welke provincie woont u?

 Keuze uit lijst met provincies, “Buiten Nederland” en “Zeg ik liever niet”

Het is voor ons van groot belang dat u goed oplet bij het beantwoorden van de 

vragen. Daarom vragen we u nu om uit de antwoorden hieronder “Duitsland” te 

selecteren. [Aandachtscontrole]

 Groot Brittannië, Frankrijk, België, Duitsland, Spanje

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

 Basisschool, Middelbare school, MBO, Bachelor, Master, Ik geef liever geen antwoord
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Geef hieronder aan in hoeverre u in het algemeen bereid bent om … [d.m.v. een  

Likert schaal, 0-10 waarbij 0 “ totaal niet toe bereid” is, en 10 “ zeer toe bereid.”]

– risico’s te nemen
– iets op te geven dat vandaag voordelig is voor u, om er dan in de nabije toe-

komst meer van te kunnen profiteren? 

– iets op te geven dat vandaag voordelig is voor u, om er dan in de verre toe-

komst meer van te kunnen profiteren? 

[De zes vragen hieronder worden, behalve de vierde vraag (“Het is voor ons….”) die 

een aandachtscontrole is, gebruikt om financiële geletterdheid te meten. De maat is 

het aantal correct beantwoorde vragen.]

Veronderstel dat u 100 euro op een spaarrekening heeft en de rente is 2% per jaar. 

Hoeveel denkt u dan dat u na vijf jaar op de spaarrekening heeft, ervan uitgaande 

dat u al dit geld op deze rekening laat staan?

 Meer dan €102, Precies €102, Minder dan €102, Weet ik niet, I 

 k geef liever geen antwoord  

Veronderstel dat de rente op uw spaarrekening 1% per jaar is en de inflatie (prijsstij-

ging) is gelijk aan 2% per jaar. Zou u dan na 1 jaar meer, precies hetzelfde of minder 

kunnen kopen dan vandaag met het geld op de rekening?

 Meer dan vandaag, Precies hetzelfde als vandaag, Minder dan vandaag,  

 Weet ik niet, Ik geef liever geen antwoord

Waar of niet waar? Een aandeel van een bedrijf geeft normaal gesproken een zekerder 

rendement dan een beleggingsfonds dat in aandelen van meerdere bedrijven belegt.

 Waar, Niet waar, Weet ik niet, Ik geef liever geen antwoord 

Het is voor ons van groot belang dat u goed oplet, daarom vragen wij u nu om het 

antwoord “Niet waar” te selecteren.

 Waar, Niet waar, Weet ik niet, Ik geef liever geen antwoord 

Waar of niet waar? Een hypotheek met 15 jaar looptijd vereist hogere maandelijkse 

afbetalingen dan een hypotheek met 30 jaar looptijd, maar de rente over de totale 

looptijd is doorgaans lager.

 Waar, Niet waar, Weet ik niet, Ik geef liever geen antwoord 
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Als de rente stijgt, wat zou er dan over het algemeen gebeuren met de 

obligatiekoersen? 

 Die gaan stijgen, Die gaan dalen, Die blijven gelijk, Weet ik niet,  

 Ik geef liever geen antwoord  

Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u 

dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen? 

 Meeste mensen zijn wel te vertrouwen, Men kan niet voorzichtig genoeg zijn,  

 Ik geef liever geen antwoord  

Wilt u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin 

heeft? Hoeveel vertrouwen heeft u in …

Helemaal geen 
vertrouwen

Niet zo veel 
vertrouwen

Tamelijk veel 
vertrouwen

Heel veel 
vertrouwen

Het rechtssysteem

De politie

De overheid

De gemeente

Banken

Verzekeraars

Pensioenfondsen

Wetenschappers
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Appendix B Additionele analyses

Tabel B.1 Regressies met individuele vaste effecten

Risico accepteren Geduld  
Nu v 2 weken

Geduld  
2 v 4 weken

Coëff. SE Coëff. SE Coëff. SE
Risico is status quo -0.0048 (0.035) -0.084** (0.031) -0.063 (0.040)
Gezamenlijk X Risico SQ 0.011 (0.053) 0.061 (0.048) 0.054 (0.051)
Afzonderlijk X Risico SQ -0.11* (0.056) 0.090* (0.044) 0.089 (0.053)
Zonder Info X Risico SQ -0.0060 (0.059) -0.14* (0.056) -0.055 (0.052)
Geduld Nu v 2 SQ -0.033 (0.029) 0.046 (0.031) 0.0039 (0.034)
Gezamenlijk X Ged. Nu v 2 SQ 0.029 (0.048) 0.18** (0.062) 0.036 (0.046)
Afzonderlijk X Ged. Nu v 2 SQ 0.024 (0.047) 0.035 (0.059) 0.058 (0.046)
Zonder Info X Ged. Nu v 2 SQ 0.035 (0.045) 0.057 (0.058) 0.0046 (0.043)
Geduld 2 v 4 SQ 0.0079 (0.029) -0.016 (0.037) -0.024 (0.037)
Gezamenlijk X Ged. 2 v 4 SQ 0.046 (0.045) 0.050 (0.056) 0.34*** (0.060)
Afzonderlijk X Ged. 2 v 4 SQ -0.042 (0.049) -0.029 (0.053) 0.15* (0.069)
Zonder Info X Ged/ 2 v 4 SQ -0.0066 (0.043) 0.043 (0.051) 0.18* (0.075)
Ronde 0.00040 (0.0028) 0.00024 (0.0037) 0.0027 (0.0034)
Gezamenlijk X Ronde -0.0046 (0.0043) 0.0099 (0.0051) 0.0022 (0.0048)
Afzonderlijk X Ronde -0.0026 (0.0044) -0.0028 (0.0051) -0.0004 (0.0047)
Zonder Info X Ronde -0.0053 (0.0047) -0.0061 (0.0051) 0.00060 (0.0046)
Referentie Rente = 1%
Rente=5% -0.024 (0.040) 0.037 (0.048) 0.11* (0.045)
Rente=10% -0.051 (0.031) 0.043 (0.037) 0.070 (0.044)
Gezamenlijk X Rente=5% 0.052 (0.052) 0.0016 (0.066) -0.074 (0.066)
Gezamenlijk X Rente=10% 0.035 (0.046) 0.048 (0.053) 0.064 (0.059)
Afzonderlijk X Rente=5% 0.029 (0.055) -0.037 (0.064) 0.042 (0.063)
Afzonderlijk X Rente=10% 0.030 (0.047) 0.024 (0.059) 0.062 (0.062)
Zonder Info X Rente=5% 0.066 (0.058) -0.0045 (0.063) -0.12 (0.065)
Zonder Info X Rente=10% 0.042 (0.049) -0.0021 (0.058) -0.0096 (0.058)
Referentie Risico over 30%
Risico over 70% -0.33*** (0.054) 0.10** (0.038) 0.052 (0.032)
Gezamenlijk X Risico over 70% 0.090 (0.075) -0.12* (0.052) 0.0043 (0.044)
Afzonderlijk X Risico over 70% 0.12 (0.072) -0.13** (0.050) -0.047 (0.045)
Zonder Info X Risico over 70% 0.14 (0.073) -0.17*** (0.050) -0.078 (0.044)
Referentie Rendement = 5%
Rendement=10% 0.15*** (0.036) -0.057 (0.031) -0.0027 (0.035)
Gezamenlijk X Rend.=10% -0.057 (0.053) 0.046 (0.049) -0.036 (0.048)
Afzonderlijk X Rend.=10% 0.021 (0.052) 0.032 (0.046) -0.0031 (0.047)
Zonder Info X Rend.=10% -0.056 (0.056) 0.12** (0.045) 0.016 (0.044)
Constante 0.63*** (0.032) 0.61*** (0.029) 0.52*** (0.027)
Observaties 2400 2400 2400

Alle interactie-effecten geven verschil in effect ten op zichtte van conditie Eindsituatie. 
Standaardfouten zijn geclusterd op individueel niveau.
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Tabel B.2 Risico en tijdskeuzes in standaardbeslissingssituaties, gecontroleerd voor de 

keuzes in de andere dimensie

Risico accepteren Geduld  
Nu v 2 weken

Geduld  
2 v 4 weken

Coëff. SE Coëff. SE Coëff. SE
Risico is status quo -0.021 (0.034) -0.085** (0.029) -0.060 (0.040)
Gezamenlijk X Risico SQ 0.015 (0.055) 0.058 (0.048) 0.049 (0.052)
Afzonderlijk X Risico SQ -0.10 (0.053) 0.088* (0.043) 0.083 (0.054)
Zonder Info X Risico SQ 0.029 (0.058) -0.14* (0.055) -0.058 (0.053)
Geduld Nu v 2 SQ 0.010 (0.030) 0.035 (0.031) -0.002 (0.034)
Gezamenlijk X Ged. Nu v 2 SQ 0.031 (0.051) 0.19** (0.062) 0.049 (0.046)
Afzonderlijk X Ged. Nu v 2 SQ -0.018 (0.048) 0.046 (0.059) 0.069 (0.047)
Zonder Info X Ged. Nu v 2 SQ -0.028 (0.045) 0.063 (0.058) 0.012 (0.043)
Geduld 2 v 4 SQ -0.0008 (0.032) -0.015 (0.037) -0.029 (0.036)
Gezamenlijk X Ged. 2 v 4 SQ 0.075 (0.050) 0.061 (0.054) 0.35*** (0.059)
Afzonderlijk X Ged. 2 v 4 SQ -0.043 (0.053) -0.032 (0.053) 0.15* (0.069)
Zonder Info X Ged/ 2 v 4 SQ 0.0019 (0.050) 0.039 (0.052) 0.18* (0.076)
Risico nemen -0.12** (0.046) -0.043 (0.043)
Gezamenlijk X Risico nemen -0.067 (0.070) -0.029 (0.064)
Afzonderlijk X Risico nemen 0.10 (0.061) 0.066 (0.057)
Zonder Info X Risico nemen 0.17* (0.070) 0.0042 (0.060)
Geduld Nu v 2 -0.15* (0.057)
Gezamenlijk X Ged. Nu v 2 -0.040 (0.078)
Afzonderlijk X Ged. Nu v 2 0.12 (0.074)
Zonder Info X Ged. Nu v 2 0.20* (0.079)
Geduld 2 v 4 -0.014 (0.051)
Gezamenlijk X Ged. 2 v 4 -0.034 (0.070)
Afzonderlijk X Ged. 2 v 4 0.044 (0.068)
Zonder Info X Ged/ 2 v 4 -0.038 (0.069)
Ronde 0.0006 (0.0029) 0.0001 (0.0038) 0.0028 (0.0035)
Gezamenlijk X Ronde -0.0016 (0.0043) 0.0095 (0.0051) 0.0018 (0.0049)
Afzonderlijk X Ronde -0.0013 (0.0045) -0.0028 (0.0052) -0.0003 (0.0048)
Zonder Info X Ronde -0.0047 (0.0048) -0.0056 (0.0051) 0.0007 (0.0047)
Constant 0.62*** (0.033) 0.67*** (0.030) 0.61*** (0.028)
Observaties 2400 2400 2400

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Alle interactie-effecten geven verschil in effect ten op zichtte van conditie Eindsituatie. 
Standaardfouten zijn geclusterd op individueel niveau.
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Tabel B.3 Keuzes in alleen risico- of alleen tijdbeslissingssituaties

Risico accepteren Geduld  
Nu v 2 weken

Geduld  
2 v 4 weken

Coëff. SE Coëff. SE Coëff. SE
Risico is status quo -0.11 (0.065) -0.28** (0.087) -0.022 (0.079)
Gezamenlijk X Risico SQ -0.064 (0.094) 0.085 (0.12) 0.30** (0.10)
Afzonderlijk X Risico SQ -0.034 (0.098) 0.27* (0.12) 0.11 (0.11)
Zonder Info X Risico SQ 0.044 (0.097) 0.14 (0.12) 0.069 (0.099)
Geduld Nu v 2 SQ 0.039 (0.067) -0.0084 (0.067) 0.061 (0.067)
Gezamenlijk X Ged. Nu v 2 SQ -0.12 (0.095) 0.22* (0.098) -0.14 (0.088)
Afzonderlijk X Ged. Nu v 2 SQ 0.041 (0.097) -0.011 (0.10) -0.12 (0.099)
Zonder Info X Ged. Nu v 2 SQ 0.044 (0.097) 0.23* (0.096) -0.059 (0.10)
Geduld 2 v 4 SQ -0.11 (0.068) 0.091 (0.068) 0.11 (0.064)
Gezamenlijk X Ged. 2 v 4 SQ -0.015 (0.090) 0.016 (0.097) 0.42*** (0.085)
Afzonderlijk X Ged. 2 v 4 SQ 0.030 (0.099) 0.11 (0.11) -0.010 (0.10)
Zonder Info X Ged/ 2 v 4 SQ 0.16 (0.091) -0.15 (0.093) 0.0012 (0.11)
Ronde -0.0081 (0.0055) 0.0074 (0.0061) 0.0093 (0.0055)
Gezamenlijk X Ronde 0.0096 (0.0078) -0.0022 (0.0085) -0.0099 (0.0077)
Afzonderlijk X Ronde 0.024** (0.0080) 0.000065 (0.0083) -0.0016 (0.0076)
Zonder Info X Ronde 0.0054 (0.0077) -0.0058 (0.0084) -0.016* (0.0077)
Referentie Rente = 1%
Rente=5% -0.043 (0.050) 0.018 (0.057) 0.040 (0.056)
Gezamenlijk X Rente=5% 0.100 (0.072) 0.043 (0.075) -0.085 (0.077)
Afzonderlijk X Rente=5% 0.027 (0.074) 0.024 (0.088) 0.15* (0.075)
Zonder Info X Rente=5% 0.027 (0.074) 0.14 (0.075) -0.022 (0.085)
Referentie Risico over 30%
Risico over 70% -0.33*** (0.076) -0.049 (0.058) -0.032 (0.053)
Gezamenlijk X Risico over 70% -0.0082 (0.10) -0.074 (0.088) 0.055 (0.075)
Afzonderlijk X Risico over 70% 0.14 (0.10) 0.074 (0.081) 0.038 (0.079)
Zonder Info X Risico over 70% 0.23* (0.098) -0.049 (0.082) 0.0069 (0.079)
Constante 0.70*** (0.045) 0.54*** (0.054) 0.46*** (0.045)
Observaties 800 800 800

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Alle interactie-effecten geven verschil in effect ten op zichtte van conditie Eindsituatie. 
Standaardfouten zijn geclusterd op individueel niveau.
Risico en tijdskeuzes in de alleen tijd of alleen risico beslissingssituaties. Merk op dat in deze 
beslissingssituaties deelnemers niet kunnen afwijken van de status quo wat betreft 
tijdsafwegingen wanneer de beslissing risico betreft en vice versa.
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Tabel B.4 Individuele verschillen in het volgen van de status quo bij risico

Risico Status-quo volgen
Eindsituatie Gezamenlijk Afzonderlijk Zonder Info

Coëff. SE Coëff. SE Coëff. SE. Coëff. SE.
Risico is status quo 0.017 (0.083) 0.12 (0.083) 0.051 (0.078) 0.015 (0.087)
Geduld Nu v 2 SQ -0.035 (0.043) -0.026 (0.034) -0.060 (0.049) -0.030 (0.041)
Geduld 2 v 4 SQ 0.0094 (0.043) -0.025 (0.040) 0.057 (0.040) 0.051 (0.036)
Ref. Rente = 1%
Rente=5% 0.010 (0.035) -0.038 (0.049) -0.035 (0.057) 0.038 (0.053)
Rente=10% 0.00055 (0.050) 0.00083 (0.056) 0.017 (0.054) 0.0026 (0.052)
Ref. Risico over 30%
Risico over 70% 0.023 (0.050) 0.015 (0.036) 0.073 (0.048) 0.026 (0.036)
Ref. Rendement = 5%
Rendement=10% -0.054 (0.048) -0.019 (0.046) -0.035 (0.040) 0.058 (0.046)
Man 0.048 (0.052) 0.033 (0.049) -0.072 (0.057) 0.19** (0.070)
Leeftijda -0.00045 (0.026) 0.033 (0.030) 0.047* (0.021) -0.021 (0.030)
Ref. Middelbare School
MBO -0.037 (0.069) 0.14 (0.099) -0.00073 (0.13) -0.23 (0.15)
Bachelor -0.029 (0.056) -0.052 (0.067) -0.085 (0.094) -0.046 (0.10)
Master -0.019 (0.068) 0.082 (0.071) 0.037 (0.10) -0.035 (0.12)
Risiconeigingb -0.0029 (0.014) 0.0078 (0.010) 0.0063 (0.0098) -0.015 (0.011)
Geduld korte termijnb -0.020 (0.023) 0.0031 (0.017) 0.0086 (0.013) 0.0024 (0.015)
Geduld lange termijnb 0.023* (0.011) 0.0078 (0.021) 0.0057 (0.013) 0.0086 (0.014)
Fin. Geletterdheidc -0.024 (0.027) 0.0014 (0.020) 0.052* (0.023) -0.0068 (0.023)
Vertrouwen mensend 0.0095 (0.041) 0.0015 (0.054) 0.055 (0.050) -0.022 (0.064)
Vertrouwen pensioenst.d 0.015 (0.028) -0.040 (0.035) 0.029 (0.029) -0.043 (0.037)
Vertrouwen wetenschapd -0.058 (0.040) 0.13** (0.047) 0.054 (0.029) 0.082 (0.049)
Meer dan één fout -0.089* (0.045) 0.038 (0.059) -0.025 (0.048) 0.086 (0.046)
Constante 0.78*** (0.20) -0.16 (0.24) -0.20 (0.22) 0.19 (0.27)
Observaties 588 564 576 600

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
Standaardfouten zijn geclusterd op individueel niveau.
a  Leeftijd is een categorische variabele met categorieën 16-25,26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75 
 en 76+. Hier meegenomen als continue variabele ter simplificatie van de regressie.    
b  Risiconeiging en geduld op korte en lange termijn zijn zelf gerapporteerd op een elfpuntsschaal, 
 waar ‘hoger’ meer risico nemen en meer geduld betrachten betekent.   
c.  Financiële geletterdheid geeft het aantal correcte antwoorden op vijf vragen over financiële 
 producten. 
d  Vertrouwen in mensen is een dichotome variabele met als referentie geen vertrouwen, 
 vertrouwen in pensioenstelsel en wetenschap is gemeten op een vierpuntsschaal.



netspar design paper 198 54

Tabel B.5 Individuele verschillen in het volgen van de status quo bij nu versus twee 

weken

Nu versus over twee weken Status quo volgen
Eindsituatie Gezamenlijk Afzonderlijk Zonder Info

Coëff. SE Coëff. SE Coëff. SE. Coëff. SE.
Risico is status quo 0.042 (0.039) -0.082* (0.040) -0.027 (0.043) -0.040 (0.046)
Geduld Nu v 2 SQ 0.35*** (0.079) 0.37*** (0.059) 0.33*** (0.079) 0.17* (0.079)
Geduld 2 v 4 SQ 0.014 (0.044) -0.016 (0.041) -0.0068 (0.038) 0.065 (0.037)
Ref. Rente = 1%
Rente=5% 0.068 (0.058) 0.038 (0.045) -0.081 (0.052) 0.015 (0.047)
Rente=10% 0.014 (0.037) 0.039 (0.052) -0.078* (0.038) 0.0065 (0.046)
Ref. Risico over 30%
Risico over 70% -0.049 (0.038) -0.016 (0.027) -0.026 (0.032) 0.037 (0.040)
Ref. Rendement = 5%
Rendement=10% 0.013 (0.046) -0.0094 (0.045) 0.042 (0.038) 0.035 (0.040)
Man -0.066 (0.065) -0.046 (0.065) 0.049 (0.055) 0.048 (0.056)
Leeftijda 0.0060 (0.024) 0.10** (0.040) 0.036 (0.028) 0.039 (0.029)
Ref. Middelbare School
MBO 0.0025 (0.067) -0.15 (0.10) -0.18* (0.082) 0.058 (0.13)
Bachelor 0.0029 (0.051) -0.11 (0.074) 0.011 (0.057) 0.072 (0.069)
Master -0.073 (0.058) -0.17** (0.064) -0.0038 (0.061) 0.13 (0.100)
Risiconeigingb 0.018 (0.013) -0.0023 (0.013) 0.0022 (0.010) -0.035** (0.012)
Geduld korte termijnb -0.0069 (0.023) -0.0044 (0.032) 0.0066 (0.016) -0.012 (0.012)
Geduld lange termijnb 0.022 (0.015) 0.023 (0.027) -0.010 (0.018) 0.022 (0.014)
Fin. Geletterdheidc 0.019 (0.024) -0.038 (0.030) 0.0037 (0.030) -0.044 (0.024)
Vertrouwen mensend 0.032 (0.044) 0.065 (0.079) 0.0030 (0.070) 0.058 (0.051)
Vertrouwen pensioenst.d 0.039 (0.035) 0.035 (0.042) -0.0043 (0.031) -0.033 (0.032)
Vertrouwen wetenschapd -0.0093 (0.037) -0.040 (0.053) 0.045 (0.029) -0.047 (0.055)
Meer dan één fout -0.052 (0.035) -0.024 (0.066) -0.060 (0.067) 0.061 (0.048)
Constante -0.013 (0.19) 0.46 (0.30) 0.22 (0.29) 0.76** (0.29)
Observaties 588 564 576 600

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Standaardfouten zijn geclusterd op individueel niveau.
a  Leeftijd is een categorische variabele met categorieën 16-25,26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75 
 en 76+. Hier meegenomen als continue variabele ter simplificatie van de regressie.   
b  Risiconeiging en geduld op korte en lange termijn zijn zelf gerapporteerd op een elfpuntsschaal 
 waar ‘hoger’ meer risico nemen en meer geduld betrachten betekent.    
c.  Financiële geletterdheid geeft het aantal correcte antwoorden op vijf vragen over financiële 
 producten. 
d  Vertrouwen in mensen is een dichotome variabele met als referentie geen vertrouwen, 
 vertrouwen in pensioenstelsel en wetenschap is gemeten op een vierpuntsschaal.
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Tabel B.6 Individuele verschillen in het volgen van de status quo bij twee weken 

versus vier weken

Over twee weken versus over vier weken Status quo volgen
Eindsituatie Gezamenlijk Afzonderlijk Zonder Info

Coëff. SE Coëff. SE Coëff. SE. Coëff. SE.
Risico is status quo -0.016 (0.041) 0.010 (0.033) 0.0018 (0.038) 0.014 (0.033)
Geduld Nu v 2 SQ 0.016 (0.037) -0.011 (0.035) -0.013 (0.032) 0.069 (0.038)
Geduld 2 v 4 SQ 0.32*** (0.081) 0.39*** (0.057) 0.40*** (0.073) 0.37*** (0.075)
Ref. Rente = 1%
Rente=5% 0.0083 (0.043) -0.019 (0.049) -0.0064 (0.047) 0.038 (0.037)
Rente=10% 0.050 (0.057) -0.098* (0.044) -0.00048 (0.044) -0.044 (0.047)
Ref. Risico over 30%
Risico over 70% 0.016 (0.042) 0.012 (0.038) 0.070* (0.034) 0.053 (0.033)
Ref. Rendement = 5%
Rendement=10% -0.014 (0.043) 0.066* (0.033) 0.0089 (0.034) -0.017 (0.028)
Man -0.041 (0.058) -0.091* (0.042) -0.030 (0.067) -0.060 (0.071)
Leeftijda -0.049 (0.031) 0.0039 (0.019) -0.041 (0.031) 0.0048 (0.043)
Ref. Middelbare School
MBO -0.029 (0.071) -0.14* (0.062) 0.14 (0.11) 0.19 (0.17)
Bachelor -0.016 (0.059) 0.084 (0.051) 0.087 (0.083) -0.0099 (0.093)
Master -0.081 (0.059) -0.037 (0.058) 0.14 (0.098) 0.18 (0.14)
Risiconeigingb -0.016 (0.012) -0.014* (0.0068) 0.017 (0.016) -0.023 (0.017)
Geduld korte termijnb -0.023 (0.023) -0.032 (0.017) -0.017 (0.018) -0.017 (0.020)
Geduld lange termijnb 0.021 (0.018) 0.025 (0.017) 0.0016 (0.019) 0.0010 (0.020)
Fin. Geletterdheidc 0.041 (0.040) -0.022 (0.022) 0.036 (0.035) 0.0084 (0.035)
Vertrouwen mensend -0.045 (0.053) 0.19*** (0.044) -0.082 (0.080) -0.0080 (0.069)
Vertrouwen pensioenst.d -0.0050 (0.040) 0.022 (0.024) -0.060 (0.035) -0.0074 (0.055)
Vertrouwen wetenschapd -0.093 (0.057) 0.042 (0.040) -0.014 (0.045) 0.048 (0.064)
Meer dan één fout -0.055 (0.051) -0.027 (0.044) -0.027 (0.098) 0.031 (0.066)
Constante 0.78** (0.24) 0.46* (0.20) 0.43 (0.33) 0.38 (0.40)
Observaties 588 564 576 600

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
Standaardfouten zijn geclusterd op individueel niveau.
a  Leeftijd is een categorische variabele met categorieën 16-25,26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75 
 en 76+. Hier meegenomen als continue variabele ter simplificatie van de regressie.  
b  Risiconeiging en geduld op korte en lange termijn zijn zelf gerapporteerd op een elfpuntsschaal 
 waar ‘hoger’ meer risico nemen en meer geduld betrachten betekent.    
c.  Financiële geletterdheid geeft het aantal correcte antwoorden op vijf vragen over financiële 
 producten. 
d  Vertrouwen in mensen is een dichotome variabele met als referentie geen vertrouwen, 
 vertrouwen in pensioenstelsel en wetenschap is gemeten op een vierpuntsschaal.
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Figuur B.1 Percentage beslissingssituaties waarin deelnemers een bepaalde combina-

tie van keuzes hebben gemaakt, uitgesplitst naar conditie

De eerste ‘ja’ of ‘nee’ betreft het nemen van risico, de tweede een geduldige keuze bij de 
afweging tussen nu en twee weken en de derde een geduldige keuze bij de afweging tussen 
over twee of over vier weken. 

Figuur B.2 Percentage beslissingssituaties waarin deelnemers de status quo volgen in 

bepaalde combinaties, uitgesplitst naar conditie



57

1 Naar een nieuw pensioencontract (2011)
 Lans Bovenberg en Casper van Ewijk
2 Langlevenrisico in collectieve pensioencon-

tracten (2011)
 Anja De Waegenaere, Alexander Paulis en 

Job Stigter
3 Bouwstenen voor nieuwe pensioen-

contracten en uitdagingen voor het 
 toezicht daarop (2011) 
Theo Nijman en Lans Bovenberg

4 European supervision of pension funds: 
purpose, scope and design (2011) 
Niels Kortleve, Wilfried Mulder and Antoon 
Pelsser

5 Regulating pensions: Why the European 
Union matters (2011) 
Ton van den Brink, Hans van Meerten and 
Sybe de Vries

6 The design of European supervision of pen-
sion funds (2012) 
Dirk Broeders, Niels Kortleve, Antoon  Pelsser 
and Jan-Willem Wijckmans

7 Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd voor ver-
anderingen in het pensioenstelsel? (2012) 
Didier Fouarge, Andries de Grip en 
 Raymond Montizaan

8 De inkomensverdeling en levensverwach-
ting van ouderen (2012) 
Marike Knoef, Rob Alessie en Adriaan  Kalwij

9 Marktconsistente waardering van 
zachte pensioenrechten (2012) 
Theo Nijman en Bas Werker

10 De RAM in het nieuwe pensioen akkoord 
(2012) 
Frank de Jong en Peter Schotman

11 The longevity risk of the Dutch Actuarial 
Association’s projection model (2012) 
Frederik Peters, Wilma Nusselder and Johan 
Mackenbach

12 Het koppelen van pensioenleeftijd en pen-
sioenaanspraken aan de levensverwachting 
(2012) 
Anja De Waegenaere, Bertrand Melenberg 
en Tim Boonen

13 Impliciete en expliciete leeftijds differentia-
tie in pensioencontracten (2013)

 Roel Mehlkopf, Jan Bonenkamp, Casper van 
Ewijk, Harry ter Rele en Ed Westerhout

14 Hoofdlijnen Pensioenakkoord, juridisch 
begrepen (2013) 
Mark Heemskerk, Bas de Jong en René 
Maatman

15 Different people, different choices: The 
influence of visual stimuli in communica-
tion on pension choice (2013) 
Elisabeth Brüggen, Ingrid Rohde and Mijke 
van den Broeke

16 Herverdeling door pensioenregelingen 
(2013) 
Jan Bonenkamp, Wilma Nusselder, Johan 
Mackenbach, Frederik Peters en Harry ter 
Rele

17 Guarantees and habit formation in pension 
schemes: A critical analysis of the floor-
leverage rule (2013) 
Frank de Jong and Yang Zhou

18 The holistic balance sheet as a building 
block in pension fund supervision (2013) 
Erwin Fransen, Niels Kortleve, Hans 
Schumacher, Hans Staring and Jan-Willem 
Wijckmans

19 Collective pension schemes and individual 
choice (2013) 
Jules van Binsbergen, Dirk Broeders, Myrthe 
de Jong and Ralph Koijen

20 Building a distribution builder: Design 
considerations for financial investment and 
pension decisions (2013) 
Bas Donkers, Carlos Lourenço, Daniel 
Goldstein and Benedict Dellaert

overzicht uitgaven 
in de design paper serie 



58

21 Escalerende garantietoezeggingen: een 
alternatief voor het StAr RAM-contract (2013)

 Servaas van Bilsen, Roger Laeven en Theo 
Nijman

22 A reporting standard for defined 
contribution pension plans (2013) 
Kees de Vaan, Daniele Fano, Herialt Mens 
and Giovanna Nicodano

23 Op naar actieve pensioen consu men ten: 
Inhoudelijke kenmerken en randvoorwaar-
den van effectieve pensioencommunicatie 
(2013) 
Niels Kortleve, Guido Verbaal en Charlotte 
Kuiper

24 Naar een nieuw deelnemergericht UPO (2013)
 Charlotte Kuiper, Arthur van Soest en Cees 

Dert
25 Measuring retirement savings adequacy; 

developing a multi-pillar approach in the 
Netherlands (2013) 
Marike Knoef, Jim Been, Rob Alessie, Koen 
Caminada, Kees Goudswaard, and Adriaan 
Kalwij

26 Illiquiditeit voor pensioenfondsen en 
verzekeraars: Rendement versus risico (2014) 
Joost Driessen

27 De doorsneesystematiek in aanvullende 
pensioenregelingen: effecten, alterna tieven 
en transitie paden (2014)  
Jan Bonenkamp, Ryanne Cox en Marcel Lever

28 EIOPA: bevoegdheden en rechts bescher ming 
(2014) 
Ivor Witte

29 Een institutionele beleggersblik op de 
Nederlandse woningmarkt (2013) 
Dirk Brounen en Ronald Mahieu

30 Verzekeraar en het reële pensioencontract 
(2014) 
Jolanda van den Brink, Erik Lutjens en Ivor 
Witte

31 Pensioen, consumptiebehoeften en 
ouderenzorg (2014) 
Marike Knoef, Arjen Hussem, Arjan Soede 
en Jochem de Bresser

32 Habit formation: implications for 
pension plans (2014) 
Frank de Jong and Yang Zhou

33 Het Algemeen pensioenfonds en de 
taakafbakening (2014) 
Ivor Witte

34 Intergenerational Risk Trading (2014) 
Jiajia Cui and Eduard Ponds

35 Beëindiging van de doorsnee systematiek: 
juridisch navigeren naar alternatieven 
(2015) 
Dick Boeijen, Mark Heemskerk en 
René Maatman

36 Purchasing an annuity: now or later? The 
role of interest rates  (2015) 
Thijs Markwat, Roderick Molenaar and Juan 
Carlos Rodriguez

37 Entrepreneurs without wealth? An overview 
of their portfolio using different data 
sources for the Netherlands (2015) 
Mauro Mastrogiacomo, Yue Li and Rik 
Dillingh

38 The psychology and economics of reverse 
mortgage attitudes. Evidence from the 
Netherlands (2015)

 Rik Dillingh, Henriëtte Prast, Mariacristina 
Rossi and Cesira Urzì Brancati

39 Keuzevrijheid in de uittreedleeftijd (2015) 
Arthur van Soest

40 Afschaffing doorsneesystematiek: 
verkenning van varianten (2015) 
Jan Bonenkamp en Marcel Lever

41 Nederlandse pensioenopbouw in inter-
nationaal perspectief (2015) 
Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been 
en Koen Caminada

42 Intergenerationele risicodeling in 
collectie ve en individuele pensioen-
contracten (2015) 
Jan Bonenkamp, Peter Broer en 
Ed Westerhout

43 Inflation Experiences of Retirees (2015) 
Adriaan Kalwij, Rob Alessie,  
Jonathan Gardner and Ashik Anwar Ali

44 Financial fairness and conditional 
indexation (2015) 
Torsten Kleinow and Hans Schumacher

45 Lessons from the Swedish occupational 
pension system (2015) 
Lans Bovenberg, Ryanne Cox and Stefan 
Lundbergh



59

46 Heldere en harde pensioenrechten onder 
een PPR (2016) 
Mark Heemskerk, René Maatman en Bas 
Werker

47 Segmentation of pension plan participants: 
Identifying dimensions of heterogeneity 
(2016) 
Wiebke Eberhardt, Elisabeth Brüggen, 
Thomas Post and Chantal Hoet

48 How do people spend their time before 
and after retirement? (2016) 
Johannes Binswanger

49 Naar een nieuwe aanpak voor risico profiel-
meting voor deelnemers in 
pensioenregelingen (2016) 
Benedict Dellaert, Bas Donkers, Marc 
Turlings, Tom Steenkamp en Ed Vermeulen

50 Individueel defined contribution in de 
uitkeringsfase (2016) 
Tom Steenkamp

51 Wat vinden en verwachten Neder landers 
van het pensioen? (2016) 
Arthur van Soest

52 Do life expectancy projections need to 
account for the impact of smoking? (2016) 
Frederik Peters, Johan Mackenbach en 
Wilma Nusselder

53 Effecten van gelaagdheid in pensioen-
documenten: een gebruikersstudie (2016) 
Louise Nell, Leo Lentz en Henk Pander Maat

54 Term Structures with Converging Forward 
Rates (2016) 
Michel Vellekoop and Jan de Kort

55 Participation and choice in funded pension 
plans (2016) 
Manuel García-Huitrón and Eduard Ponds

56 Interest rate models for pension and 
insurance regulation (2016) 
Dirk Broeders, Frank de Jong and Peter 
Schotman

57 An evaluation of the nFTK (2016) 
Lei Shu, Bertrand Melenberg and Hans 
Schumacher

58 Pensioenen en inkomens ongelijk heid 
onder ouderen in Europa (2016) 
Koen Caminada, Kees Goudswaard, Jim 
Been en Marike Knoef

59 Towards a practical and scientifically sound 
tool for measuring time and risk preferen-
ces in pension savings decisions (2016) 
Jan Potters, Arno Riedl and Paul Smeets

60 Save more or retire later? Retire ment 
planning heterogeneity and perceptions of 
savings adequacy and income constraints 
(2016)  
Ron van Schie, Benedict Dellaert and Bas 
Donkers

61 Uitstroom van oudere werknemers bij 
overheid en onderwijs. Selectie uit de poort 
(2016) 
Frank Cörvers en Janneke Wilschut

62 Pension risk preferences. A personalized 
elicitation method and its impact on asset 
allocation (2016) 
Gosse Alserda, Benedict Dellaert, Laurens 
Swinkels and Fieke van der Lecq

63 Market-consistent valuation of pension 
liabilities (2016) 
Antoon Pelsser, Ahmad Salahnejhad and 
Ramon van den Akker

64 Will we repay our debts before retirement? 
Or did we already, but nobody noticed? 
(2016) 
Mauro Mastrogiacomo

65 Effectieve ondersteuning van 
zelfmanagement voor de consument (2016) 
Peter Lapperre, Alwin Oerlemans 
en Benedict Dellaert

66 Risk sharing rules for longevity risk:  
impact and wealth transfers (2017) 
Anja De Waegenaere, Bertrand Melenberg 
and Thijs Markwat

67 Heterogeniteit in doorsneeproble matiek. 
Hoe pakt de transitie naar  degressieve 
opbouw uit voor  verschillende 
pensioenfondsen? (2017) 
Loes Frehen, Wouter van Wel, Casper van 
Ewijk, Johan Bonekamp, Joost van 
Valkengoed en Dick Boeijen

68 De toereikendheid van pensioen opbouw na 
de crisis en pensioen hervormingen (2017) 
Marike Knoef, Jim Been, Koen Caminada, 
Kees Goudswaard en Jason Rhuggenaath



60

69 De combinatie van betaald en onbetaald 
werk in de jaren voor pensioen (2017) 
Marleen Damman en Hanna van Solinge

70 Default life-cycles for retirement savings 
(2017) 
Anna Grebenchtchikova, Roderick Molenaar, 
Peter Schotman en Bas Werker

71 Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk 
vanuit het perspectief van de deelnemer? 
(2017) 
Casper van Ewijk, Roel Mehlkopf, Sara van 
den Bleeken en Chantal Hoet

72 Activating pension plan participants: 
investment and assurance frames (2017)

 Wiebke Eberhardt, Elisabeth Brüggen, 
Thomas Post en Chantal Hoet

73 Zerotopia – bounded and unbounded 
pension adventures (2017) 
Samuel Sender

74 Keuzemogelijkheden en maatwerk binnen 
pensioenregelingen (2017) 
Saskia Bakels, Agnes Joseph, Niels Kortleve 
en Theo Nijman

75 Polderen over het pensioenstelsel. Het 
debat tussen de sociale partners en de 
overheid over de oudedagvoorzieningen in 
Nederland, 1945-2000 (2017) 
Paul Brusse

76 Van uitkeringsovereenkomst naar PPR (2017) 
Mark Heemskerk, Kees Kamminga, René 
Maatman en Bas Werker

77 Pensioenresultaat bij degressieve opbouw 
en progressieve premie (2017) 
Marcel Lever en Sander Muns

78 Bestedingsbehoeften bij een afnemende 
gezondheid na pensionering (2017) 
Lieke Kools en Marike Knoef

79 Model Risk in the Pricing of Reverse 
Mortgage Products (2017) 
Anja De Waegenaere , Bertrand Melenberg, 
Hans Schumacher, Lei Shu and Lieke Werner

80 Expected Shortfall voor toezicht op 
verzekeraars: is het relevant? (2017) 
Tim Boonen

81 The Effect of the Assumed Interest Rate and 
Smoothing on Variable Annuities (2017)  
Anne G. Balter and Bas J.M. Werker

82 Consumer acceptance of online pension 
investment advice (2017) 
Benedict Dellaert, Bas Donkers and Carlos 
Lourenço

83 Individualized life-cycle investing (2017) 
Gréta Oleár, Frank de Jong and Ingmar 
Minderhoud

84 The value and risk of intergenerational risk 
sharing (2017) 
Bas Werker

85 Pensioenwensen voor en na de crisis (2017) 
Jochem de Bresser, Marike Knoef en Lieke 
Kools 

86 Welke vaste dalingen en welk beleggings-
beleid passen bij gewenste 
uitkeringsprofie len in verbeterde 
premieregelingen? (2017) 
Johan Bonekamp, Lans Bovenberg, Theo 
Nijman en Bas Werker

87 Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen 
bijdragen in de langdurige ouderenzorg: 
een levensloopperspectief (2017) 
Arjen Hussem, Harry ter Rele en Bram 
Wouterse

88 Creating good choice environments – 
Insights from research and industry 
practice (2017) 
Elisabeth Brüggen, Thomas Post and 
Kimberley van der Heijden

89 Two decades of working beyond age 65 in 
the Netherlands. Health trends and 
changes in socio-economic and work 
factors to determine the feasibility of 
extending working lives beyond age 65 
(2017) 
Dorly Deeg, Maaike van der Noordt and 
Suzan van der Pas

90 Cardiovascular disease in older workers. 
How can workforce participation be main-
tained in light of changes over time in 
determinants of cardiovascular disease? 
(2017) 
Dorly Deeg, E. Burgers and Maaike van der 
Noordt

91 Zicht op zzp-pensioen (2017) 
Wim Zwinkels, Marike Knoef, Jim Been, 
Koen Caminada en Kees Goudswaard



61

92 Return, risk, and the preferred mix of PAYG 
and funded pensions (2017) 
Marcel Lever, Thomas Michielsen and 
 Sander Muns

93 Life events and participant engagement in 
pension plans (2017) 
Matthew Blakstad, Elisabeth Brüggen and 
Thomas Post

94 Parttime pensioneren en de arbeids-
participatie (2017) 
Raymond Montizaan

95 Keuzevrijheid in pensioen: ons brein wil 
niet kiezen, maar wel gekozen hebben 
(2018) 
Walter Limpens en Joyce Vonken

96 Employability after age 65? Trends over 23 
years in life expectancy in good and in poor 
physical and cognitive health of 
65-74-year-olds in the Netherlands (2018) 
Dorly Deeg, Maaike van der Noordt, Emiel 
Hoogendijk, Hannie Comijs and Martijn 
Huisman

97 Loslaten van de verplichte pensioenleeftijd 
en het organisatieklimaat rondom langer 
doorwerken (2018) 
Jaap Oude Mulders, Kène Henkens en Harry 
van Dalen

98 Overgangseffecten bij introductie 
 degres sieve opbouw (2018) 
Bas Werker

99 You’re invited – RSVP! The role of tailoring 
in incentivising people to delve into their 
pension situation (2018) 
Milena Dinkova, Sanne Elling, Adriaan 
 Kalwij en Leo Lentz

100 Geleidelijke uittreding en de rol van 
 deeltijdpensioen (2018) 
Jonneke Bolhaar en Daniël van Vuuren

101 Naar een model voor pensioen-
communicatie (2018) 
Leo Lentz, Louise Nell en Henk Pander Maat

102 Tien jaar UPO. Een terugblik en vooruitblik 
op inhoud, doelen en effectiviteit (2018) 
Sanne Elling en Leo Lentz

103 Health and household expenditures (2018) 
Raun van Ooijen, Jochem de Bresser en 
Marike Knoef

104 Keuzevrijheid in de uitkeringsfase: inter-
nationale ervaringen (2018) 
Marcel Lever, Eduard Ponds, Rik Dillingh en 
Ralph Stevens

105 The move towards riskier pension products 
in the world’s best pension systems (2018) 
Anne G. Balter, Malene Kallestrup-Lamb 
and Jesper Rangvid

106 Life Cycle Option Value: The value of 
consumer flexibility in planning for 
retirement (2018) 
Sonja Wendel, Benedict Dellaert and Bas 
Donkers

107 Naar een duidelijk eigendomsbegrip (2018) 
Jop Tangelder

108 Effect van stijging AOW-leeftijd op arbeids-
ongeschiktheid (2018) 
Rik Dillingh, Jonneke Bolhaar, Marcel Lever, 
Harry ter Rele, Lisette Swart en Koen van 
der Ven 

109 Is de toekomst gearriveerd? Data science 
en individuele keuzemogelijkheden in 
pensioen (2018) 
Wesley Kaufmann, Bastiaan Starink en 
Bas Werker 

110 De woontevredenheid van ouderen in 
Nederland (2018) 
Jan Rouwendal

111 Towards better prediction of individual 
longevity (2018) 
Dorly Deeg, Jan Kardaun, Maaike van der 
Noordt, Emiel Hoogendijk en Natasja van 
Schoor

112 Framing in pensioenkeuzes. Het effect van 
framing in de keuze voor beleggingsprofiel 
in DC-plannen naar aanleiding van de Wet 
verbeterde premieregeling (2018) 
Marijke van Putten, Rogier Potter van Loon, 
Marc Turlings en Eric van Dijk

113 Working life expectancy in good and poor 
self-perceived health among Dutch wor-
kers aged 55–65 years with a chronic 
disease over the period 1992–2016 (2019) 
Astrid de Wind, Maaike van der Noordt, 
Dorly Deeg and Cécile Boot

114 Working conditions in post-retirement 
jobs: A European comparison (2019) 
Ellen Dingemans and Kène Henkens



62

115 Is additional indebtedness the way to 
increase mortgage-default insurance 
coverage? (2019) 
Yeorim Kim, Mauro Mastrogiacomo, 
Stefan Hochguertel and Hans Bloemen

116 Appreciated but complicated pension 
Choices? Insights from the Swedish 
Premium Pension System (2019) 
Monika Böhnke, Elisabeth Brüggen and 
Thomas Post

117 Towards integrated personal financial 
planning. Information barriers and design 
propositions (2019) 
Nitesh Bharosa and Marijn Janssen

118 The effect of tailoring pension information 
on navigation behavior (2019) 
Milena Dinkova, Sanne Elling, Adriaan 
Kalwij and Leo Lentz

119 Opleiding, levensverwachting en 
pensioenleeftijd: een vergelijking van 
Nederland met andere Europese landen 
(2019) 
Johan Mackenbach, José Rubio Valverde 
en Wilma Nusselder

120 Giving with a warm hand: Evidence on 
estate planning and bequests (2019) 
Eduard Suari-Andreu, Raun van Ooijen, 
Rob J.M. Alessie and Viola Angelini

121 Investeren in menselijk kapitaal: een 
gecombineerd werknemers- en 
werkgeversperspectief (2019) 
Raymond Montizaan, Merlin Nieste en 
Davey Poulissen

122 The rise in life expectancy – corresponding 
rise in subjective life expectancy? Changes 
over the period 1999-2016 (2019) 
Dorly Deeg, Maaike van der Noordt, Noëlle 
Sant, Henrike Galenkamp, Fanny Janssen 
and Martijn Huisman

123 Pensioenaanvullingen uit het eigen 
woningbezit (2019) 
Dirk Brounen, Niels Kortleve en 
Eduard Ponds

124 Personal and work-related predictors of 
early exit from paid work among older 
workers with health limitations (2019) 
Nils Plomp, Sascha de Breij and Dorly Deeg

125 Het delen van langlevenrisico (2019) 
Anja De Waegenaere, Agnes Joseph, Pascal 
Janssen en Michel Vellekoop

126 Maatwerk in pensioencommunicatie (2019) 
Sanne Elling en Leo Lentz

127 Dutch Employers’ Responses to an Aging 
Workforce: Evidence from Surveys, 2009-
2017 (2019) 
Jaap Oude Mulders, Kène Henkens and 
Hendrik P. van Dalen

128 Preferences for solidarity and attitudes 
towards the Dutch pension system – 
Evidence from a representative sample 
(2019) 
Arno Riedl, Hans Schmeets and Peter 
Werner

129 Deeltijdpensioen geen wondermiddel voor 
langer doorwerken (2019) 
Henk-Wim de Boer, Tunga Kantarcı, 
Daniel van Vuuren en Ed Westerhout

130 Spaarmotieven en consumptiegedrag (2019) 
Johan Bonekamp en Arthur van Soest

131 Substitute services: a barrier to controlling 
long-term care expenditures (2019) 
Mark Kattenberg and Pieter Bakx

132 Voorstel keuzearchitectuur pensioensparen 
voor zelfstandigen (2019) 
Jona Linde

133 The impact of the virtual integration of 
assets on pension risk preferences of 
individuals (2019) 
Sesil Lim, Bas Donkers en Benedict Dellaert

134 Reforming the statutory retirement age: 
Policy preferences of employers (2019) 
Hendrik P. van Dalen, Kène Henkens and 
Jaap Oude Mulders

135 Compensatie bij afschaffing doorsnee-
systematiek (2019) 
Dick Boeijen, Chantal de Groot, Mark 
Heemskerk, Niels Kortleve en René 
Maatman

136 Debt affordability after retirement, interest 
rate shocks and voluntary repayments 
(2019) 
Mauro Mastrogiacomo



63

137 Using social norms to activate pension plan 
members: insights from practice (2019) 
Joyce Augustus-Vonken, Pieter Verhallen, 
Lisa Brüggen and Thomas Post

138 Alternatieven voor de huidige verplicht-
stelling van bedrijfstakpensioenfondsen 
(2020) 
Erik Lutjens en Fieke van der Lecq

139 Eigen bijdrage aan ouderenzorg (2020) 
Pieter Bakx, Judith Bom, Marianne Tenand 
en Bram Wouterse

140 Inrichting fiscaal kader bij afschaffing 
doorsneesystematiek (2020) 
Bastiaan Starink en Michael Visser

141 Hervorming langdurige zorg: trends in het 
gebruik van verpleging en verzorging 
(2020) 
Pieter Bakx, Pilar Garcia-Gomez, Sara 
Rellstab, Erik Schut en Eddy van Doorslaer

142 Genetic health risks, insurance, and 
retirement (2020) 
Richard Karlsson Linnér and Philipp 
D. Koellinger

143 Publieke middelen voor particuliere 
ouderenzorg (2020) 
Arjen Hussem, Marianne Tenand en 
Pieter Bakx

144 Emotions and technology in pension 
service interactions: Taking stock and 
moving forward (2020) 
Wiebke Eberhardt, Alexander Henkel en 
Chantal Hoet

145 Opleidingsverschillen in 
levensverwachting: de bijdrage van acht 
risicofactoren (2020) 
Wilma J. Nusselder, José Rubio Valverde en 
Johan P. Mackenbach

146 Shades of Labor: Motives of Older Adults to 
Participate in Productive Activities (2020) 
Sonja Wendel and Benedict Dellaert

147 Raising pension awareness through letters 
and social media: Evidence from a 
randomized and a quasi-experiment 
(2020) 
Marike Knoef, Jim Been and Marijke van 
Putten

148 Infographics and Financial Decisions (2020) 
Ruben Cox and Peter de Goeij

149 To what extent can partial retirement 
ensure retirement income adequacy? 
(2020) 
Tunga Kantarcı and Jochem Zweerink

150 De steun voor een ‘zwareberoepenregeling’ 
ontleed (2020) 
Harry van Dalen, Kène Henkens en Jaap 
Oude Mulders

151 Verbeteren van de inzetbaarheid van 
oudere werknemers tot aan pensioen: 
literatuuroverzicht, inzichten uit de 
praktijk en de rol van pensioenuitvoerders 
(2020) 
Peter Lapperre, Henk Heek, Pascal Corten, 
Ad van Zonneveld, Robert Boulogne, 
Marieke Koeman en Benedict Dellaert

152 Betere risicospreiding van eigen bijdragen 
in de verpleeghuiszorg (2020) 
Bram Wouterse, Arjen Hussem en 
Rob Aalbers

153 Doorbeleggen met garanties? (2020) 
Roderick Molenaar, Peter Schotman, Peter 
Dekkers en Mark Irwin

154 Differences in retirement preferences 
between the self-employed and 
employees: Do job characteristics play an 
explanatory role? (2020) 
Marleen Damman, Dieuwke Zwier  
en Swenne G. van den Heuvel

155 Do financial incentives stimulate partially 
disabled persons to return to work? (2020) 
Tunga Kantarcı and Jan-Maarten van 
Sonsbeek

156 Wijzigen van de bedrijfstakpensioen-
regeling: tussen pensioenfondsbestuur en 
sociale partners (2020) 
J.R.C. Tangelder

157 Keuzes tijdens de pensioenopbouw: de 
effecten van nudging met volgorde en 
standaardopties (2020) 
Wilte Zijlstra, Jochem de Bresser en Marike 
Knoef

158 Keuzes rondom pensioen: implicaties op 
uitkerings snelheid voor een heterogeen 
deelnemersbestand (2020) 
Servaas van Bilsen, Johan Bonekamp, en 
Eduard Ponds



64

159 Met big data inspelen op woonwensen 
en woongedrag van ouderen: praktische 
inzichten voor ontwerp en beleid (2020) 
Ioulia V. Ossokina en Theo A. Arentze

160 Economic consequences of widowhood: 
Evidence from a survivor's benefits reform 
in the Netherlands (2020) 
Jeroen van der Vaart, Rob Alessie and Raun 
van Ooijen

161 How will disabled workers respond to a 
higher retirement age? (2020) 
Tunga Kantarcı, Jim Been and Arthur van 
Soest

162 Deeltijdpensioen: belangstelling en 
belemmeringen op de werkvloer (2020) 
Hanna van Solinge, Harry van Dalen en 
Kène Henkens

163 Investing for Retirement with an Explicit 
Benchmark (2020) 
Anne Balter, Lennard Beijering, Pascal 
Janssen, Frank de Jong, Agnes Joseph, 
Thijs Kamma and Antoon Pelsser

164 Vergrijzing en verzuim: impact op de 
verzekeringsvoorkeuren van werkgevers 
(2020) 
Remco Mallee en Raymond Montizaan

165 Arbeidsmarkteffecten van de pensioen-
premiesystematiek (2020) 
Marike Knoef, Sander Muns en  
Arthur van Soest

166 Risk Sharing within Pension Schemes 
(2020) 
Anne Balter, Frank de Jong en Antoon 
Pelsser

167 Supporting pension participants: Three 
lessons learned from the medical domain 
for better pension decisions (2021) 
Jelle Strikwerda, Bregje Holleman and 
Hans Hoeken

168 Variable annuities with financial risk and 
longevity risk in the decumulation phase 
of Dutch DC products (2021) 
Bart Dees, Frank de Jong and Theo Nijman

169 Verloren levensjaren als gevolg van sterfte 
aan Covid-19 (2021) 
Bram Wouterse, Frederique Ram en  
Pieter van Baal

170 Which work conditions can encourage 
older workers to work overtime? (2021) 
Raymond Montizaan and Annemarie 
Kuenn-Nelen

171 Herverdeling van individueel pensioen-
vermogen naar partnerpensioen: een 
stated preference-analyse (2021) 
Raymond Montizaan

172 Risicogedrag na een ramp; implicaties voor 
pensioenen (2021) 
Martijn de Vries

173 The Impact of Climate Change on Optimal 
Asset Allocation for Long-Term Investors 
(2021) 
Mathijs Cosemans, Xander Hut and 
Mathijs van Dijk

174 Beleggingsbeleid bij onzekerheid over 
risicobereidheid en budget (2021) 
Agnes Joseph, Antoon Pelsser en Lieke 
Werner

175 On the Resilience of ESG Stocks during 
COVID-19: Global Evidence (2021) 
Gianfranco Gianfrate, Tim Kievid & 
Mathijs van Dijk

176 De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld 
(2021) 
Erik Lutjens en Herman Kappelle

177 Hoe vertrouwen in politiek en 
maatschappij doorwerkt in vertrouwen in 
pensioen instituties (2021) 
Harry van Dalen en Kène Henkens

178 Gelijke rechten, maar geen gelijke 
pensioenen: de gender gap in Nederlandse 
tweedepijlerpensioenen 
Suzanne Kali, Jim Been, Marike Knoef en 
Albert van Marwijk Kooy

179 Completing Dutch pension reform (2021) 
Ed Westerhout, Eduard Ponds and Peter 
Zwaneveld

180 When and why do employers hire and 
rehire employees beyond normal 
retirement age? (2021) 
Orlaith C. Tunney and Jaap Oude Mulders

181 Family and government insurance: Wage, 
earnings, and income risks in the 
Netherlands and the U.S. (2021) 
Mariacristina De Nardi, Giulio Fella, 
Marike Knoef, Gonzalo Paz-Pardo and 
Raun van Ooijen



65

182 Het gebruik van data in de pensioenmarkt 
(2021) 
Willem van der Deijl, Marije Kloek, Koen 
Vaassen en Bas Werker

183 Applied Data Science in the Pension 
Industry: A Survey and Outlook (2021) 
Onaopepo Adekunle, Michel Dumontier 
and Arno Riedl

184 Individual differences in accessing 
personalized online pension information: 
Inertia and a digital hurdle (2021) 
Milena Dinkova, Adriaan Kalwij & Leo Lentz

185 Transitie: gevoeligheid voor veronderstel-
lingen en omstandigheden (2021) 
Anne Balter, Jan Bonenkamp en Bas Werker

186 De voordelen van de solidariteitsreserve 
ontrafeld (2021) 
Servaas van Bilsen, Roel Mehlkopf en 
Antoon Pelsser

187 Consumption and time use responses to 
unemployment (2021) 
Jim Been, Eduard Suari-Andreu, Marike 
Knoef en Rob Alessie

188 Wat is inertie? (2021) 
Marijke van Putten en Robert-Jan Bastiaan 
de Rooij

189 The effect of the Dutch financial 
assessment framework on the mortgage 
investments of pension funds (2021) 
Yeorim Kim and Mauro Mastrogiacomo

190 The Recovery Potential for Underfunded 
Pension Plans (2021) 
Li Yang, Antoon Pelsser and Michel 
Vellekoop

191 Trends in verschillende gezondheidsindi-
catoren: de rol van opleidingsniveau (2021) 
Wilma J. Nusselder, José Rubio Valverde en 
Dorly Deeg

192 Toedeling van rendementen met spreiding 
(2021) 
Anne Balter en Bas Werker

193 Occupational pensions, macroprudential 
limits, and the financial position of the 
self-employed (2021) 
Francesco G. Caloia, Stefan Hochguertel 
and Mauro Mastrogiacomo

194 How do spouses respond when disability 
benefits are lost? (2021) 
Mario Bernasconi, Tunga Kantarcı, Arthur 
van Soest, and Jan-Maarten van Sonsbeek

195 Pension Payout Preferences (2021) 
Rik Dillingh and Maria Zumbuehl

196 Naar de kern van pensioenkeuzes (2021) 
Jelle Strikwerda, Bregje Holleman en Hans 
Hoeken

197 The Demand for Retirement Products: 
The Role of Withdrawal Flexibility and 
Administrative Burden (2021) 
Pim Koopmans, Marike Knoef and Max 
van Lent

198 Stapelen van keuzes; interacties in keuze-
architectuur en tussen tijd en risico (2021) 
Jona Linde en Ingrid Rohde



Dit is een uitgave van:

Netspar

Telefoon 013 466 2109

E-mail info@netspar.nl

www.netspar.nl

December 2021

mailto:info%40netspar.nl?subject=
http://www.netspar.nl

	_Hlk84522614
	_Hlk84522585

