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Het Ne der landse pen sioen stel sel geniet in ter na tio naal 
on der experts een hoge waardering. Uit nieuw on der-
zoek on der de Ne der landse bevolking blijkt echter dat 
de tevredenheid met het pen sioen stel sel geleidelijk af-
neemt. Echter, over on derliggende on der de len van het 
pen sioen stel sel, zoals pen sioeninkomen en pen sioen-
leef tijd, tekent zich een groeiende ontevredenheid af. 
Vooral de hoogte van de pen sioen leef tijd is een dui de-
lij ke bron van ontevredenheid. Vooral de leeftijds-
groep van 55-64 jaar is zeer ontevreden over dit as-
pect.

1.  Tevredenheid over pen sioen

Het Ne der landse pen sioen stel sel staat voor een groot-
schalige hervorming waarmee het stelsel weer robuust 
genoeg moet zijn om de vergrijzing van de bevolking te 
kunnen opvangen en beter is toegesneden op het veran-
derde karakter van de arbeidsmarkt. Volgens sommigen is 
een der ge lij ke verandering overbodig omdat het Ne der-
landse stelsel al jaren bekend staat als een van de best in-
gerichte pen sioen stel sels in de wereld (zie de jaarlijkse 
Mercer-index). An de ren zien echter hervorming als on-
ontkoombaar, wil het stelsel een duurzaam pen sioen con-
tract kunnen aanbieden voor jong en oud en voor bestaan-
de en volgende generaties. Hervorming moet ook het 
draagvlak voor het pen sioen stel sel vergroten. Vertrouwen 
in de spelers in het pen sioenveld, in de keuzes die ze ma-
ken en de diensten die ze aanbieden is noodzakelijk om 
het stelsel en gemaakte aanpassingen goed te laten wer-
ken. Een aan vertrouwen gerelateerd begrip is tevreden-
heid met het stelsel. Dit is van groot belang omdat de 
voorkeuren van burgers een diepgaand effect kunnen heb-
ben op het beleid (Cremer en Pestieau, 2000; Brooks en 
Manza, 2007). Het begrijpen van de factoren die maken 
dat mensen meer of minder tevreden zijn met het stelsel 
of met hun eigen pen sioen voor zie ningen is dan ook direct 
re le vant voor het draagvlak voor noodzakelijke hervor-
mingen (O’Donnell en Tinios, 2003). Bo vendien hangt te-
vredenheid over het pen sioen samen met tevredenheid 
over het werk in het algemeen (Luchak en Gellatly, 2002) 
en dat is een belangrijke drijfveer voor tevredenheid met 
het leven in het algemeen (Van Praag et al., 2003).

Er valt dan ook veel te leren van de tevredenheid die bur-
gers en deelnemers hebben in het Ne der landse pen sioen-
stel sel. Niet alleen omdat tevredenheid een prestatie-
maatstaf kan zijn die de mate aangeeft waarin een 
organisatie de wensen of verwachtingen van deelnemers 
kan inlossen. Een hoge tevredenheid over het pen sioen-

1 Van Da len is verbonden aan NIDI-KNAW en Til burg University, Henkens 
aan NIDI-KNAW, Universiteit Am ster dam en UMCG Gro nin gen, Van Soest 
aan Til burg University en Netspar.

stel sel kan ook een hinderpaal zijn omdat het de neiging 
of instelling “if it aint broke, why fix it?” kan oproepen. Op 
het terrein van pen sioendienst ver le ning is tevredenheid 
een moeilijk concept omdat de meningsvorming zich voor 
een belangrijk deel baseert op het verleden, op ervarin-
gen. Pen sioen wordt wel eens omschreven als een erva-
ringsgoed: je kunt pas een mening over een der ge lij ke 
goed uitspreken wan neer men het genot of nut van pen-
sioen daad wer ke lijk ervaart. Strikt genomen kan een ver-
zekering natuurlijk al zijn vruchten afwerpen ook al vindt 
het ongeluk niet plaats, omdat het vooraf indekken van 
het ri si co een gerust gevoel geeft.

Doel van dit artikel is om na te gaan hoe tevredenheid 
over het pen sioen stel sel en on derliggende elementen (de 
eigen pen sioen leef tijd, hoogte pen sioeninkomen en eigen 
pen sioen voor zie ningen) zich heeft ontwikkeld aan het be-
gin van de 21ste eeuw, om precies te zijn de perio de van 
2006 tot 2021. Deze perio de is een roerige die vooral ge-
kenmerkt wordt door de invloed van de Grote Recessie en 
de hervorming van het pen sioen stel sel die uitmondde in 
het pen sioen ak koord van 2019. De centrale vraag is hoe de 
tevredenheid over het Ne der landse pen sioen stel sel zich 
heeft ontwikkeld, waarbij we in het bij zon der geïnteres-
seerd zijn of de ontwikkelingen uiteenlopen voor verschil-
lende sociaal-demografische groepen. Om hier meer in-
zicht in te krijgen kijken we of de verklarende factoren 
van tevredenheid in 2021 afwijken van de factoren van 
een decennium eerder. De data die we gebruiken zijn 
enerzijds data die Netspar tussen 2006 en 2012 via Cen-
terdata op regelmatige tijden heeft verzameld om ervarin-
gen en meningen van de Ne der landse bevolking op het 
terrein van pen sioen te peilen. Om die ontwikkelingen van 
toen te spiegelen aan het heden is in oktober 2021 een 
peiling gehouden on der de Ne der landse bevolking met 
identieke vraagstelling (via het LISS-panel van Centerda-
ta). In totaal omvat het databestand 38.550 waarnemin-
gen.

2.  Stabiele tevredenheid

De tevredenheid over pen sioen is gemeten met een aantal 
vragen waarbij respondenten hun tevredenheid een rap-
portcijfer moeten geven van 1 tot 10. De overkoepelende 
vraag of respondenten tevreden zijn met het Ne der landse 
pen sioen stel sel luidt bij voor beeld: “Bij elkaar genomen, 
hoe tevreden bent u met het huidige AOW- en pen sioen-
stel sel in Ne der land?” Figuur 1 toont in een notendop dat, 
ondanks de fi nan ci ë le crisis die zich in 2008 en 2009 in 
volle breedte openbaarde in Ne der land, de tevredenheid 
(cijfer 7-10) en ontevredenheid (cijfer 1-4) redelijk stabiel 
is gebleven: tussen 2006 en 2010 schommelt de tevreden-
heid rond 50 procent en de ontevredenheid varieert rond 
13-15 procent. Na 2011 is de fi nan ci ë le crisis uiteraard niet 
uitgewoed, en vanaf dat moment worden de geesten rijp 
gemaakt om het pen sioen stel sel te hervormen, met als 
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meest concrete beleidsvoorstel de stapsgewijze verhoging 
van de AOW- leef tijd. Het is moeilijk om beide effecten 
goed te scheiden in figuur 1, maar we zien wel een lichte 
daling van tevredenheid en stijgende ontevredenheid – 
ongeveer 1 op de 5 respondenten is in 2021 duidelijk on-
tevreden. Gegeven de majeure schokken door de fi nan ci ë-
le crisis, die ook de dekkingsgraden van pen sioen fondsen 
negatief hebben beïnvloed, en de ingrijpende veranderin-
gen in het pen sioen stel sel, is de verandering in de tevre-
denheid eigenlijk nog tamelijk beperkt.

Figuur 1: (On) tevredenheida met het Ne der landse pen-
sioen stel sel, Ne der landse bevolking, 2006-2021

(a) De vraag waarop deze uitkomst is gebaseerd luidt: “Bij elkaar ge-
nomen, hoe tevreden bent u met het huidige AOW- en pen sioen stel-
sel in Ne der land?” met als antwoordcategorieën 1 (= helemaal niet 
tevreden) tot 10 (= uiterst tevreden). De categorieën ontevreden in de 
figuur zijn respondenten die het stelsel een dui de lij ke onvoldoende 
geven (1-4) en de tevreden respondenten geven een dui de lij ke vol-
doende (7-10). De gematigden (met waardering 5-6) is de ontbreken-
de categorie in de figuur. Alle cijfers in de figuren zijn gewogen naar 
leeftijd, opleiding en geslacht om te corrigeren voor non-respons.
Bron: Netspar pen sioen barometer (2006-20212) en NIDI-Netspar 
pen sioen monitor (2021)

De vervolgvraag is of die ogenschijnlijke stabiliteit ook te-
rug te vinden is voor meer specifieke en concrete pen-
sioenon der werpen. Figuur 2 brengt dit op soort ge lijke 
wijze in kaart voor de hoogte van het pen sioen, de pen-
sioen leef tijd en de eigen pen sioen voor zie ningen. Het 
meest in het oog springende element in vergelijking met 
figuur 1 is dat de ontevredenheid op een veel hoger ni-
veau ligt en de tevredenheid op een lager niveau. Klaar-
blijkelijk geven meer concrete vragen over de eigen si tu a-
tie meer uitgesproken be oor de lingen van pen sioen, 
waarbij de be oor de ling van de pen sioen leef tijd een ver-
ontrustende ontwikkeling vertoont: was in 2006 nog een 
op de vijf ingezetenen ontevreden over de pen sioen leef-
tijd, in 2021 is dat getal gegroeid naar een op de drie. En 
de groep van tevredenen is duidelijk gekrompen: voor de 
crisis schommelde de tevredenheid rond de 47 procent, in 
2021 was nog maar 38 procent tevreden. Met andere 
woorden, de groepen tevredenen en ontevredenen zijn 
bijna even groot geworden.

Figuur 2: (On) tevredenheid met hoogte pen sioen, pen-
sioen leef tijd en eigen pen sioen voor zie ningen, Ne der-
landse bevolking 2006-2021

De vragen waarop deze uitkomsten zijn gebaseerd luiden: (1) “Hoe 
tevreden bent u met de hoogte van uw (verwachte [niet gepen-
sioneerd]) inkomen na pen sione ring?”; (2) “Hoe tevreden bent u 
met de leeftijd waarop u met pen sioen kon gaan/denkt te kunnen 
gaan [niet gepen sioneerd]?”; (3) “Hoe tevreden bent u met uw eigen 
pen sioen voor zie ningen?
Bron: Netspar pen sioen barometer (2006-20212) en NIDI-Netspar 
pen sioen monitor (2021)

3.  On derliggende divergentie in tevredenheid

Een vergelijking van de gegevens verzameld tot en met 
2012 met de gegevens van 2021 leert dat de tevredenheid 
met het pen sioen stel sel licht is afgenomen. Een belangrij-
ke vraag is of die veranderingen uniform zijn en plaatsvin-
den in alle sociaal-demografische groepen of dat de deter-
minanten van tevredenheid thans verschillen van de 
determinanten tien jaar geleden. Om hierin meer inzicht 
te krijgen zijn voor elk on der scheiden aspect van het pen-
sioen stel sel twee regressievergelijkingen geschat waarin 
tevredenheid werd gerelateerd aan leeftijd, opleiding, ge-
slacht en de positie op de woningmarkt. De eerste regres-
sieanalyse was gebaseerd op de gegevens verzameld voor 
de perio de 2006-2012 en de tweede op de gegevens van 
2021. Tabel 1 geeft op beknopte wijze de schattingsresul-
taten weer. Omdat het een lineaire regressie is van tevre-
denheid (met 10-punts waarderingsschaal) kan men de 
geschatte coëfficiënten interpreteren als de invloed van 
kenmerken in punten. Om een voorbeeld te geven, res-
pondenten van 65 jaar of ouder zijn in 2021 1,10 punten 
tevredener over het pen sioen stel sel dan respondenten in 
de leeftijd 16-34 jaar met dezelfde overige karakteristie-
ken. Voor alle on der scheiden aspecten van het pen sioen 
hebben leeftijd en opleiding een dui de lij ke invloed op de 
tevredenheid. Wat dat betreft is het opvallend dat vooral 
de oudere leeftijdsgroepen positiever zijn over alle pen-
sioen as pec ten en de pen sioen leef tijd in het bij zon der. Dit 
kan voor een deel terug te voeren zijn op verworven rech-
ten die anders en gunstiger zijn dan voor jongeren.

Het feit dat jongere en middelbare leeftijdsgroepen zich 
niet van elkaar on der scheiden kan ook te wijten zijn aan 
desinteresse in en geringe kennis van pen sioen (Van Da len 
en Henkens, 2021). De geringe pen sioenkennis wordt voor 
een deel on dervangen door voor opleidingsniveau te con-
troleren. Het opleidingsniveau heeft een overduidelijk po-
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sitief effect op tevredenheid, waarbij hogeropgeleiden 
(hbo, wo) in alle gemeten dimensies veel tevredener zijn 
dan laagopgeleiden, hetgeen ook wel iets zegt over de spe-
cificiteit van de pen sioensector omdat pen sioen, en zeker 
het Ne der landse pen sioen, een complex product is.

Tot slot kan het resultaat dat het type woning waarin men 
woont (koop of huur) niet bui ten beschouwing blijven. 
Wie in een huurwoning woont is minder tevreden over de 
hoogte van het pen sioen en de eigen pen sioen voor zie-
ningen dan zij die in een koopwoning wonen. Dit heeft 
mogelijk te maken met het gegeven dat de koopkracht van 
het pen sioen danig lager kan worden wan neer men als ge-
pen sioneer de sterk afhankelijk is van de relatief gezien 
hoge huur prij zen voor woonruimte en de jaarlijkse huur-
verhogingen. De relatief hoge prijs van wonen voor huur-
ders maakt het ook waarschijnlijker dat er weinig ruimte 
overblijft om in de derde pijler te sparen voor pen sioen.

Hoewel effecten van sociaal-demografische achtergrond-
kenmerken op tevredenheid in beide perio des duidelijk 
zijn, tonen de resultaten voor 2021 toch enkele opvallende 
verschillen met de schattingsresultaten van een decennium 
eerder. De significante verschillen tussen de jaren zijn aan-
gegeven met een grijs gemaakt vlak. In de eerste plaats valt 
op dat de man-vrouwverschillen in de tevredenheid met de 
eigen pen sioensi tu a tie in 2021 kleiner zijn dan ruwweg 
tien jaar eerder. Dit is een afspiegeling van de versterking 
van de arbeidspositie van vrouwen. In de tweede plaats valt 

op dat per so nen met een huurwoning nog minder tevreden 
zijn geworden over het pen sioen stel sel. Dit voedt de ge-
dachte dat het eigenwoningbezit een belangrijkere pijler is 
van vermogensvorming die wordt meegewogen in de be-
oor de ling van de be oor de ling van het pen sioen. Tot slot valt 
de positie van per so nen in de leeftijd van 55-64 jaar sterk 
op. In de leeftijdsgroep 55-64 jaar is de tevredenheid met 
de pen sioen leef tijd sterk afgenomen. Enerzijds kan dit een 
reflectie zijn van de verhoging van de AOW- leef tijd die in 
2015 onverwacht met een versneld tempo werd doorge-
voerd (Henkens et al. 2016; De Beer, Van Da len, Henkens, 
2019). Anderzijds kan het ook te maken hebben met een 
onvrede over de verminderde mogelijkheden voor ver-
vroegde uittreding. Het feit dat 65-plussers zo sterk afwij-
ken van de 55-64-jari gen heeft waarschijnlijk te maken 
met het feit dat zij nog konden bogen op een AOW- leef tijd 
van 65 jaar en in veel gevallen regelingen hadden die nog 
veel eerder uittreden wel mogelijk maakten.

Deze resultaten sporen met eerder on der zoek van De 
Bresser en Van Soest (2015) dat laat zien dat hoe lager de 
verwachte pen sioen leef tijd, des te tevredener responden-
ten zijn met het stelsel en de geboden pen sioen leef tijd. 
Zoals uit de schattingsresultaten blijkt, verschilt de reactie 
op deze ontwikkeling echter nogal voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Figuur 3 brengt het contrast tussen de 
leeftijdsgroepen meer gedetailleerd in kaart. Deze figuur 
toont de tevredenheid met de pen sioen leef tijd voor de 
leeftijdsgroepen jonger dan 55-jaar, 55 tot en met 64 jaar, 

Tabel 1: verklaring tevredenheid met het pen sioen stel sel en on derliggende on der de len van dit stelsel

 Tevredenheid (1-10 schaal) met: 

 Pen sioen stel sel Hoogte pen sioen Pen sioen leef tijd Eigen pen sioen-
voorzieningen

 2006-2012 2021 2006-2012 2021 2006-2012 2021 2006-2012 2021
Geslacht 
(man = ref.)

-0,16** -0,13 -0,38** -0,21* -0,24** -0,05 -0,44** -0,18

Partner (geen 
= ref.)

-0,20** -0,24* -0,06 -0,27* -0,10 -0,14 -0,08 -0,17

Leeftijd (16-
34 = ref.)

        

35-44 0,07 0,05 -0,01 0,03 -0,01 -0,06 0,01 0,08
45-54 0,07 0,07 0,06 0,30 -0,11 -0,05 0,03 0,32
55-64 0,75** 0,25 0,58** 0,47** 1,61** 0,07 0,81** 0,58**
65 en ouder 1,29** 1,10** 1,34** 1,43** 2,74** 2,86** 1,63** 1,87**
Opleiding 
(laag = ref.)

        

Midden 0,28** 0,39** 0,20* 0,37** 0,17 0,20 0,15 0,41**
Hoog 0,61** 0,74** 0,63** 0,80** 0,50** 0,60** 0,56** 0,81**
Woning 
(koopwoning 
= ref.)

        

Huurwoning -0,30** -0,65** -0,66** -0,90** -0,34** -0,62** -0,68** -0,89**
Constante 6,03** 5,64** 5,93** 5,48** 5,49** 4,51** 6,18** 5,18**
N = 36.379 1750 33.903 1750 34.089 1750 35.281 1750
R2 0,11 0,10 0,15 0,14 0,27 0,27 0,16 0,18

* p< 0,05, ** p < 0,01; geschat met OLS; gecorrigeerd voor clustereffecten (op respondentnummer). Grijze vlakken geven aan dat de verschillen 
in coëfficiënten significant van elkaar verschillen (p< 0.05).
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en 65 jaar en ouder. Voor degenen on der 55 jaar was de 
onvrede altijd al relatief hoog en deze groeide geleidelijk 
door vanaf 2008, toen het debat over de verhoging van de 
AOW- leef tijd veel concreter werd. On der de 55-64-jari gen 
was de tevredenheid tot 2012 relatief hoog, maar dat 
beeld is sindsdien volledig veranderd. In geen enkele leef-
tijdsgroep is de onvrede over de pen sioen leef tijd in 2021 
zo groot als on der de 55-64-jari gen. Voor 65-plussers zien 
we over het algemeen een heel tevreden groep voor de 
perio de 2006-2012: tussen 85 en 90 procent is tevreden 
met de eigen pen sioen leef tijd. Voor die groep was de 
AOW- leef tijd nog 65 jaar en hoogstwaarschijnlijk was de 
uittreedleeftijd vaak nog veel lager als gevolg van de VUT 
en andere aantrekkelijke regelingen.

Figuur 3: Tevredenheid met de eigen (verwachte) 
pen sioen leef tijd, voor drie leeftijdsgroepen

Bron: Netspar pen sioen barometer (2006-20212) en NIDI-Netspar 
pen sioen monitor (2021)

4.  Con clu sies

Na jaren van stabiliteit in tevredenheid ondanks de eco no-
mische en fi nan ci ë le crisis, lijkt de pen sioensector nu ge-
confronteerd te worden met groeiende ontevredenheid en 
verdeeldheid, die vooral lijkt voort te komen uit de recente 
hervormingen van de pen sioen leef tijd. De tevredenheid 
met het stelsel en de eigen pen sioen voor zie ningen als ge-
heel in de hele bevolking was in 2021 iets lager dan in de 
jaren 2006 tot en met 2012. Indien we specifiek kijken 
naar tevredenheid met de eigen pen sioen leef tijd dan was 
die afname al een stuk groter. Nadere analyse leert dat dit 
vooral in hoge mate terug te zien is binnen de leeftijds-
groep 55-64: zij werden het sterkst geconfronteerd met de 
gevolgen van de verhoging van de AOW- leef tijd en het ver-
dwijnen van gunstige vervroegde uittredingsregelingen.

Het lijkt erop dat vooral de ongelijke mogelijkheden van 
verschillende generaties ten aanzien van de pen sioen leef-
tijd spanningen en ontevredenheid opleveren. De verho-
ging van de AOW- leef tijd en inperking van vervroegde uit-
tredingsregelingen zijn de meest zichtbare aspecten van 
de pen sioenhervormingen in de voorbije decennia en het 
is dan ook niet verwon derlijk dat die elementen tot de 
meeste ontevredenheid leiden, vooral on der diegenen die 
er direct zelf mee geconfronteerd worden. Dit wil uiteraard 
niet zeggen dat andere on der de len geen reden tot zorg bie-
den. Wellicht zal bij voor beeld in de nabije toekomst ook 
de hoogte van het pen sioen meer aandacht krijgen, on der 

druk van de sterk gegroeide inflatie en daarbij achterblij-
vende in dexa tie van AOW- en pen sioen uit ke ringen.

Een andere opmerkelijke ontwikkeling is de betekenis van 
de eigen woning. Woningbezitters waren in de perio de 
2006-2012 tevredener over het stelsel en de eigen voor-
zieningen dan huurders, maar onze analyse laat zien dat 
die verschillen flink zijn toegenomen. Al eerder is aange-
toond dat huiseigenaren een grotere kans hebben dan 
huurders om hun gewenste levensstandaard na pen sione-
ring te bereiken (De Bresser en Knoef, 2015). Met de stij-
gende huren en huizenprijzen, de stimulans om de hypo-
theek af te lossen en de ingevoerde keuzemogelijkheid om 
bij pen sione ring een bedrag ineens te gebruiken met het 
oog op o.a. zo’n vervroegde aflossing worden de verschil-
len alleen maar groter. Meer in het algemeen lijkt het ver-
standig ervoor te waken dat de extra keuzemogelijkheden 
die de hervorming met zich meebrengt niet alleen ten 
goede komen aan de hogere inkomens- en vermogens-
groepen die deze het minste nodig hebben.
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