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Slechts minderheid wil keuzevrijheid in pensioen
De gewenste keuzevrijheid in pensioen is veel minder groot dan ruwe peilingen aangeven.
Hoeveel keuzevrijheid aan pensioendeelnemers geboden moeten worden, speelt een
belangrijke rol in gaande debatten over vernieuwing van het pensioenstelsel.
Uit Netspar-onderzoek onder circa 700 werknemers blijkt dat slechts een kleine minderheid
van werknemers hecht aan keuzevrijheid. De meerderheid heeft liever dat de
pensioenuitvoerder keuzes voor hen maakt. Keuzes afstemmen op specifieke karakteristieken
van groepen (maatwerk) kan daarbij interessant zijn. Hoeveel pensioen er al opgebouwd is en
huisbezit bijvoorbeeld, zijn volgens het kabinet belangrijke indicatoren voor de bepaling van
de gewenste hoogte van de premie.

Beperkte wens
Mensen zouden over verschillende aspecten keuzevrijheid kunnen krijgen, zoals de hoogte van de
pensioenpremie, het opnemen van kapitaal, de pensioenuitvoerder en het beleggingsbeleid.
Ongeveer 15% van de werknemers wil keuzevrijheid in de pensioeninleg. Anderen laten deze keuze
liever aan de pensioenuitvoerder. Bij voortijdige opname van pensioenvermogen wil 16%
keuzevrijheid, in het pensioenfonds 26%, in het pensioenpakket 14% en in het beleggingsbeleid 18%.
Dit zijn belangrijke bouwstenen voor het ontwerp van een nieuw pensioencontract. Maatwerk blijkt
belangrijker dan keuzevrijheid.
Werknemers
De meeste werknemers hebben geen moeite met het uitbesteden van alle pensioenzaken aan een
pensioenuitvoerder, of met standaardkeuzes die leidend zijn. De studie laat zien dat de beperkte
groep werknemers die keuze willen, weinig vertrouwen hebben in hun pensioenfonds of minder
solidair zijn met andere deelnemers.
Over de Netspar Brief
De Netspar Brief is bedoeld om onderzoeksresultaten gerichter voor het voetlicht te brengen onder
een brede kring van pensioenprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers. Daarmee worden
bouwstenen aangereikt voor een goed geïnformeerd Nederlands pensioendebat. In de Netspar Brief
wordt onderzoek op het gebied van pensioen en vergrijzing samengevat en staan analyse en duiding
centraal.
Over Netspar
Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een denktank en kennisnetwerk.
Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen
van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en
onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici
en de pensioen- en verzekeringspraktijk.
NOOT VOOR DE REDACTIE; NIET VOOR PUBLICATIE
Voor inhoudelijke informatie kunt u vanaf 8.30 uur contact opnemen met Harry van Dalen
(Dalen@nidi.nl, 070 512 2758) en voor algemene informatie met Linda van de Ven,
communicatieadviseur Netspar (info@netspar.nl, 013 466 2685).

