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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 investeringsbeslissingen 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 pensioeninkomen. 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 gepresenteerd. 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.
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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 together 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 pensioen 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 defaultoptie. Dit experiment simuleert in een vereenvoudigde keuzeomgeving pensioenkeuzes 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

Sta p elen van keuzes 

7

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 daardoor 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 uitkeringswijze 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 pensioendeelnemers 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 keuzehulpmiddel te helpen de gevolgen van combinaties van keuzes te overzien. Het is echter
ook mogelijk dat het tegelijk aanbieden van keuzes deelnemers overweldigt en daardoor juist leidt tot slechte keuzes en/of passiviteit. Pensioenaanbieders moeten dus
zorgvuldige afwegingen maken over de inrichting van keuzemogelijkheden, en pensioendeelnemers 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 tijdsafwegingen 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 interactie tussen beslissingen vergeten.
1.2 Presentatie, status quo en volgorde
De manier waarop keuzes worden gepresenteerd, speelt een cruciale rol bij de beïnvloeding 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 keuzes 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 onderzoeken 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 keuzearchitectuur 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 pensioendeelnemers: 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

2

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.
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 wanneer 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 slechtere 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 onoverzichtelijk 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 wisselwerking/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 bedragen 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
Figuur 2.1 Voorbeeld van een beginsituatie

3

4

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.
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.

netspa r des ig n paper 198

14

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 tussen 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 uitgangspositie. 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 pensioendeelnemers 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.

Sta p elen van keuzes 

15

Tabel 2.1 Overzicht experimentele parameters
Rente
1%
5%
10%

Parameters
Geld op het spel

Rendement

30 %
70%

5%
10%

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 grotere bedragen en dat werkelijke financiële prikkels leiden tot minder ruis in gemaakte
keuzes (Camerer & Hogarth, 1999).
Per beslissingssituatie bepaalden we voor elke deelnemer onafhankelijk willekeurig 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 deelnemers 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.
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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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Figuur 2.3 Voorbeeld van een beslissingssituatie in conditie Gezamenlijk

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

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 vervolgens 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.
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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 sociaalwetenschappelijke 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 afhangen van de persoonlijke kenmerken van deelnemers.
De analyses hieronder hebben we gebaseerd op de twaalf volledige beslissingssituaties, 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 regressieanalyse 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 studerenden6 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 opleiding, maar gezien hun leeftijd en omdat weinig Nederlanders niet doorstuderen na hun middelbare school, is de kans groot dat dat in veel gevallen studenten (mbo, hbo of universiteit)
zijn.
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Tabel 3.1 Descriptieve statistieken per conditie
Variabele

Zonder
informatie

Afzon
derlijk

Gezamenlijk

Eind
situatie

P-waarde
KruskalWallis test

Vrouwa

36%

36.7%

48.9%

38%

0,51
0,32

16-25
26-35
36+

50%
34%
16%

52%
36%
12%

34%
48%
18%

52%
32%
16%

Middelbare school
MBO
Bachelor
Master
Risicogeneigdheidc
Geduld korte termijnc
Geduld lange termijn
Vertrouwen mensen % Wel vertrouwen
Vertrouwen pensioenstelsel d
Vertrouwen wetenschapd
Financiële geletterdheide

20%
16%
42%
22%
6,56
8,5
8,36
64%
2,36
3,7
3,54

10%
12%
56%
22%
6,94
8,66
8,06
63,27%
2,46
3,7
3,56

14%
12%
38%
36%
6,08
8,82
7,98
58,33%
2,36
3,72
3,5

16%
10%
46%
26%
6,14
8,6
7,92
66%
2,48
3,6
3,76

Geslacht
Leeftijd

Opleidingb

0,44

0,13
0,76
0,56
0,88
0,63
0,67
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.

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
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Figuur 3.1 Percentage risico accepterende keuzes per conditie en verwachte rendement
1
.9
.8

Risico accepteren

.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1

5%
10%

0
Eindsituatie

Gezamenlijk

Afzonderlijk

Zonder Informatie

Condities

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 deelnemers 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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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.

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 verschillen 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 gedragsregelmatigheid 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.
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Figuur 3.5 Percentage risico accepterende keuzes per conditie en status quo

Balken geven 95 procent betrouwbaarheidsinterval weer.

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 hypothese 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
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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.

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 significant 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 quoeffect 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.
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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.

mensen in veel gevallen in het geheel geen actie. Deze experimentele resultaten kunnen 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 onderzoeken 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
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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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Figuur 3.14 Percentage risico accepterende keuzes in standaardbeslissingssituaties per
conditie en geduldige keuzes

Legenda geeft het aantal geduldige keuzes weer.

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 meennemen 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 regressies 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.
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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
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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 afhangen 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 regressies 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 afweging 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 onderscheiden: 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 deelnemers 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 opgelegd wel of geen risico

B) bevestigen dat verschillen in de hoeveelheid geld die is toebedeeld aan verschillende 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 deelnemers 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 verschillen 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 significant 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 beslissen 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.

netspa r des ig n paper 198

38

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 presentatie 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 presentatiemethode. Sowieso hebben we alleen voor tijdafwegingen status quo-effecten gevonden. 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 werkelijk 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 deelnemers 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 uitbetalingen 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 pensioenkeuzes 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 laboratoriumexperimenten. 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 deelnemers willekeurig geselecteerd om daadwerkelijk betaald te worden op basis van een
keuzesituatie in deze studie. Bent u één van deze deelnemers dan wordt 1 keuzesituatie 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 voorgelegd 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 uitbetaling in 4 weken en een lagere uitbetaling in 2 weken betekent ook een lagere
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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 keuzesituatie 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 voorbeeld, 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 conditie. 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 eindsituatie 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 gepresenteerd. 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 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.
-------------------------------------------------------------------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 toekomst meer van te kunnen profiteren?
– iets op te geven dat vandaag voordelig is voor u, om er dan in de verre toekomst 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 (prijsstijging) 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

Sta p elen van keuzes 

49

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
Het rechtssysteem
De politie
De overheid
De gemeente
Banken
Verzekeraars
Pensioenfondsen
Wetenschappers

Niet zo veel
vertrouwen

Tamelijk veel
vertrouwen

Heel veel
vertrouwen
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Appendix B Additionele analyses
Tabel B.1 Regressies met individuele vaste effecten
Risico accepteren

Risico is status quo
Gezamenlijk X Risico SQ
Afzonderlijk X Risico SQ
Zonder Info X Risico SQ
Geduld Nu v 2 SQ
Gezamenlijk X Ged. Nu v 2 SQ
Afzonderlijk X Ged. Nu v 2 SQ
Zonder Info X Ged. Nu v 2 SQ
Geduld 2 v 4 SQ
Gezamenlijk X Ged. 2 v 4 SQ
Afzonderlijk X Ged. 2 v 4 SQ
Zonder Info X Ged/ 2 v 4 SQ
Ronde
Gezamenlijk X Ronde
Afzonderlijk X Ronde
Zonder Info X Ronde
Referentie Rente = 1%
Rente=5%
Rente=10%
Gezamenlijk X Rente=5%
Gezamenlijk X Rente=10%
Afzonderlijk X Rente=5%
Afzonderlijk X Rente=10%
Zonder Info X Rente=5%
Zonder Info X Rente=10%
Referentie Risico over 30%
Risico over 70%
Gezamenlijk X Risico over 70%
Afzonderlijk X Risico over 70%
Zonder Info X Risico over 70%
Referentie Rendement = 5%
Rendement=10%
Gezamenlijk X Rend.=10%
Afzonderlijk X Rend.=10%
Zonder Info X Rend.=10%
Constante
Observaties

Geduld
Nu v 2 weken
SE
Coëff.
SE
(0.035) -0.084** (0.031)
(0.053)
0.061
(0.048)
(0.056)
0.090*
(0.044)
(0.056)
(0.059)
-0.14*
(0.029)
0.046
(0.031)
(0.062)
(0.048)
0.18**
(0.047)
0.035
(0.059)
(0.045)
0.057
(0.058)
(0.029)
-0.016
(0.037)
(0.045)
0.050
(0.056)
(0.049)
-0.029
(0.053)
(0.043)
0.043
(0.051)
(0.0028) 0.00024 (0.0037)
(0.0043) 0.0099
(0.0051)
(0.0044) -0.0028 (0.0051)
(0.0047) -0.0061 (0.0051)

Geduld
2 v 4 weken
Coëff.
SE
-0.063
(0.040)
0.054
(0.051)
0.089
(0.053)
-0.055
(0.052)
0.0039
(0.034)
0.036
(0.046)
0.058
(0.046)
0.0046
(0.043)
-0.024
(0.037)
(0.060)
0.34***
(0.069)
0.15*
(0.075)
0.18*
0.0027
(0.0034)
0.0022 (0.0048)
-0.0004 (0.0047)
0.00060 (0.0046)

-0.024
-0.051
0.052
0.035
0.029
0.030
0.066
0.042

(0.040)
(0.031)
(0.052)
(0.046)
(0.055)
(0.047)
(0.058)
(0.049)

0.037
0.043
0.0016
0.048
-0.037
0.024
-0.0045
-0.0021

(0.048)
(0.037)
(0.066)
(0.053)
(0.064)
(0.059)
(0.063)
(0.058)

0.11*
0.070
-0.074
0.064
0.042
0.062
-0.12
-0.0096

(0.045)
(0.044)
(0.066)
(0.059)
(0.063)
(0.062)
(0.065)
(0.058)

-0.33***
0.090
0.12
0.14

(0.054)
(0.075)
(0.072)
(0.073)

0.10**
-0.12*
-0.13**
-0.17***

(0.038)
(0.052)
(0.050)
(0.050)

0.052
0.0043
-0.047
-0.078

(0.032)
(0.044)
(0.045)
(0.044)

Coëff.
-0.0048
0.011
-0.11*
-0.0060
-0.033
0.029
0.024
0.035
0.0079
0.046
-0.042
-0.0066
0.00040
-0.0046
-0.0026
-0.0053

(0.036)
0.15***
-0.057
(0.053)
0.021
(0.052)
-0.056
(0.056)
(0.032)
0.63***
2400

-0.057
(0.031)
0.046
(0.049)
0.032
(0.046)
(0.045)
0.12**
0.61***
(0.029)
2400

-0.0027
(0.035)
-0.036
(0.048)
-0.0031
(0.047)
0.016
(0.044)
0.52***
(0.027)
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

Sta p elen van keuzes 

51

Tabel B.2 Risico en tijdskeuzes in standaardbeslissingssituaties, gecontroleerd voor de
keuzes in de andere dimensie
Risico accepteren

Risico is status quo
Gezamenlijk X Risico SQ
Afzonderlijk X Risico SQ
Zonder Info X Risico SQ
Geduld Nu v 2 SQ
Gezamenlijk X Ged. Nu v 2 SQ
Afzonderlijk X Ged. Nu v 2 SQ
Zonder Info X Ged. Nu v 2 SQ
Geduld 2 v 4 SQ
Gezamenlijk X Ged. 2 v 4 SQ
Afzonderlijk X Ged. 2 v 4 SQ
Zonder Info X Ged/ 2 v 4 SQ
Risico nemen
Gezamenlijk X Risico nemen
Afzonderlijk X Risico nemen
Zonder Info X Risico nemen
Geduld Nu v 2
Gezamenlijk X Ged. Nu v 2
Afzonderlijk X Ged. Nu v 2
Zonder Info X Ged. Nu v 2
Geduld 2 v 4
Gezamenlijk X Ged. 2 v 4
Afzonderlijk X Ged. 2 v 4
Zonder Info X Ged/ 2 v 4
Ronde
Gezamenlijk X Ronde
Afzonderlijk X Ronde
Zonder Info X Ronde
Constant
Observaties

Coëff.
-0.021
0.015
-0.10
0.029
0.010
0.031
-0.018
-0.028
-0.0008
0.075
-0.043
0.0019

SE
(0.034)
(0.055)
(0.053)
(0.058)
(0.030)
(0.051)
(0.048)
(0.045)
(0.032)
(0.050)
(0.053)
(0.050)

-0.15*
-0.040
0.12
0.20*
-0.014
-0.034
0.044
-0.038
0.0006
-0.0016
-0.0013
-0.0047
0.62***
2400

(0.057)
(0.078)
(0.074)
(0.079)
(0.051)
(0.070)
(0.068)
(0.069)
(0.0029)
(0.0043)
(0.0045)
(0.0048)
(0.033)

Geduld
Nu v 2 weken
Coëff.
SE
-0.085** (0.029)
0.058
(0.048)
*
(0.043)
0.088
(0.055)
-0.14*
0.035
(0.031)
(0.062)
0.19**
0.046
(0.059)
0.063
(0.058)
-0.015
(0.037)
0.061
(0.054)
-0.032
(0.053)
0.039
(0.052)
**
(0.046)
-0.12
-0.067
(0.070)
0.10
(0.061)
(0.070)
0.17*

Geduld
2 v 4 weken
Coëff.
SE
-0.060
(0.040)
0.049
(0.052)
0.083
(0.054)
-0.058
(0.053)
-0.002
(0.034)
0.049
(0.046)
0.069
(0.047)
0.012
(0.043)
-0.029
(0.036)
(0.059)
0.35***
(0.069)
0.15*
(0.076)
0.18*
-0.043
(0.043)
-0.029
(0.064)
0.066
(0.057)
0.0042
(0.060)

0.0001
0.0095
-0.0028
-0.0056
0.67***
2400

0.0028
0.0018
-0.0003
0.0007
0.61***
2400

(0.0038)
(0.0051)
(0.0052)
(0.0051)
(0.030)

* 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.

(0.0035)
(0.0049)
(0.0048)
(0.0047)
(0.028)
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Tabel B.3 Keuzes in alleen risico- of alleen tijdbeslissingssituaties
Risico accepteren

Risico is status quo
Gezamenlijk X Risico SQ
Afzonderlijk X Risico SQ
Zonder Info X Risico SQ
Geduld Nu v 2 SQ
Gezamenlijk X Ged. Nu v 2 SQ
Afzonderlijk X Ged. Nu v 2 SQ
Zonder Info X Ged. Nu v 2 SQ
Geduld 2 v 4 SQ
Gezamenlijk X Ged. 2 v 4 SQ
Afzonderlijk X Ged. 2 v 4 SQ
Zonder Info X Ged/ 2 v 4 SQ
Ronde
Gezamenlijk X Ronde
Afzonderlijk X Ronde
Zonder Info X Ronde
Referentie Rente = 1%
Rente=5%
Gezamenlijk X Rente=5%
Afzonderlijk X Rente=5%
Zonder Info X Rente=5%
Referentie Risico over 30%
Risico over 70%
Gezamenlijk X Risico over 70%
Afzonderlijk X Risico over 70%
Zonder Info X Risico over 70%
Constante
Observaties

Geduld
Nu v 2 weken
Coëff.
SE
(0.087)
-0.28**
0.085
(0.12)
(0.12)
0.27*
0.14
(0.12)
-0.0084 (0.067)
(0.098)
0.22*
-0.011
(0.10)
(0.096)
0.23*
0.091
(0.068)
0.016
(0.097)
0.11
(0.11)
-0.15
(0.093)
0.0074
(0.0061)
-0.0022 (0.0085)
0.000065 (0.0083)
-0.0058 (0.0084)

Geduld
2 v 4 weken
Coëff.
SE
-0.022
(0.079)
0.30**
(0.10)
0.11
(0.11)
0.069
(0.099)
0.061
(0.067)
-0.14
(0.088)
-0.12
(0.099)
-0.059
(0.10)
0.11
(0.064)
(0.085)
0.42***
-0.010
(0.10)
0.0012
(0.11)
0.0093 (0.0055)
-0.0099 (0.0077)
-0.0016 (0.0076)
-0.016* (0.0077)

Coëff.
-0.11
-0.064
-0.034
0.044
0.039
-0.12
0.041
0.044
-0.11
-0.015
0.030
0.16
-0.0081
0.0096
0.024**
0.0054

SE
(0.065)
(0.094)
(0.098)
(0.097)
(0.067)
(0.095)
(0.097)
(0.097)
(0.068)
(0.090)
(0.099)
(0.091)
(0.0055)
(0.0078)
(0.0080)
(0.0077)

-0.043
0.100
0.027
0.027

(0.050)
(0.072)
(0.074)
(0.074)

0.018
0.043
0.024
0.14

(0.057)
(0.075)
(0.088)
(0.075)

0.040
-0.085
0.15*
-0.022

(0.056)
(0.077)
(0.075)
(0.085)

-0.33***
-0.0082
0.14
0.23*
0.70***
800

(0.076)
(0.10)
(0.10)
(0.098)
(0.045)

-0.049
-0.074
0.074
-0.049
0.54***
800

(0.058)
(0.088)
(0.081)
(0.082)
(0.054)

-0.032
0.055
0.038
0.0069
0.46***
800

(0.053)
(0.075)
(0.079)
(0.079)
(0.045)

* 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
Eindsituatie
Coëff.
SE
0.017
(0.083)
-0.035
(0.043)
0.0094
(0.043)

Risico is status quo
Geduld Nu v 2 SQ
Geduld 2 v 4 SQ
Ref. Rente = 1%
Rente=5%
0.010
(0.035)
Rente=10%
0.00055 (0.050)
Ref. Risico over 30%
Risico over 70%
0.023
(0.050)
Ref. Rendement = 5%
Rendement=10%
-0.054
(0.048)
Man
0.048
(0.052)
-0.00045 (0.026)
Leeftijda
Ref. Middelbare School
MBO
-0.037
(0.069)
Bachelor
-0.029
(0.056)
Master
-0.019
(0.068)
-0.0029 (0.014)
Risiconeigingb
-0.020
(0.023)
Geduld korte termijnb
0.023*
(0.011)
Geduld lange termijnb
-0.024
(0.027)
Fin. Geletterdheidc
0.0095
(0.041)
Vertrouwen mensend
0.015
(0.028)
Vertrouwen pensioenst.d
(0.040)
Vertrouwen wetenschapd -0.058
Meer dan één fout
-0.089* (0.045)
(0.20)
Constante
0.78***
Observaties
588

Risico Status-quo volgen
Gezamenlijk
Afzonderlijk
Coëff.
SE
Coëff.
SE.
0.12
(0.083)
0.051
(0.078)
-0.026
(0.034)
-0.060
(0.049)
-0.025 (0.040)
0.057
(0.040)

Zonder Info
Coëff.
SE.
0.015
(0.087)
-0.030
(0.041)
0.051
(0.036)

-0.038
0.00083

(0.049)
(0.056)

-0.035
0.017

(0.057)
(0.054)

0.038
0.0026

(0.053)
(0.052)

0.015

(0.036)

0.073

(0.048)

0.026

(0.036)

-0.019
0.033
0.033

(0.046)
(0.049)
(0.030)

-0.035
-0.072
0.047*

(0.040)
(0.057)
(0.021)

0.058
0.19**
-0.021

(0.046)
(0.070)
(0.030)

0.14
-0.052
0.082
0.0078
0.0031
0.0078
0.0014
0.0015
-0.040
0.13**
0.038
-0.16
564

(0.099)
(0.067)
(0.071)
(0.010)
(0.017)
(0.021)
(0.020)
(0.054)
(0.035)
(0.047)
(0.059)
(0.24)

-0.00073
(0.13)
-0.23
-0.085
(0.094) -0.046
0.037
(0.10)
-0.035
0.0063 (0.0098) -0.015
0.0086
(0.013)
0.0024
0.0057
(0.013)
0.0086
0.052*
(0.023) -0.0068
0.055
(0.050)
-0.022
0.029
(0.029)
-0.043
0.054
(0.029)
0.082
-0.025
(0.048)
0.086
-0.20
(0.22)
0.19
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.

(0.15)
(0.10)
(0.12)
(0.011)
(0.015)
(0.014)
(0.023)
(0.064)
(0.037)
(0.049)
(0.046)
(0.27)
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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.
0.042
(0.039) -0.082* (0.040) -0.027 (0.043) -0.040 (0.046)
0.17*
(0.079)
0.35*** (0.079) 0.37*** (0.059) 0.33*** (0.079)
0.014
(0.044) -0.016 (0.041) -0.0068 (0.038)
0.065
(0.037)

Risico is status quo
Geduld Nu v 2 SQ
Geduld 2 v 4 SQ
Ref. Rente = 1%
Rente=5%
0.068 (0.058) 0.038 (0.045) -0.081
Rente=10%
0.014
(0.037)
0.039
(0.052) -0.078*
Ref. Risico over 30%
Risico over 70%
-0.049 (0.038) -0.016 (0.027) -0.026
Ref. Rendement = 5%
Rendement=10%
0.013
(0.046) -0.0094 (0.045)
0.042
Man
-0.066 (0.065) -0.046 (0.065)
0.049
0.0060 (0.024) 0.10** (0.040)
0.036
Leeftijda
Ref. Middelbare School
MBO
0.0025 (0.067)
-0.15
(0.10)
-0.18*
Bachelor
0.0029 (0.051)
-0.11
(0.074)
0.011
Master
-0.073 (0.058) -0.17** (0.064) -0.0038
0.018
(0.013) -0.0023 (0.013)
0.0022
Risiconeigingb
-0.0069 (0.023) -0.0044 (0.032) 0.0066
Geduld korte termijnb
0.022
(0.015)
0.023
(0.027) -0.010
Geduld lange termijnb
0.019
(0.024) -0.038 (0.030) 0.0037
Fin. Geletterdheidc
0.032
(0.044) 0.065 (0.079) 0.0030
Vertrouwen mensend
0.039
(0.035)
0.035
(0.042) -0.0043
Vertrouwen pensioenst.d
0.045
Vertrouwen wetenschapd -0.0093 (0.037) -0.040 (0.053)
Meer dan één fout
-0.052 (0.035) -0.024 (0.066) -0.060
Constante
-0.013
(0.19)
0.46
(0.30)
0.22
Observaties
588
564
576

(0.052)
(0.038)

0.015
0.0065

(0.047)
(0.046)

(0.032)

0.037

(0.040)

(0.038)
(0.055)
(0.028)

0.035
0.048
0.039

(0.040)
(0.056)
(0.029)

(0.082)
0.058
(0.057)
0.072
(0.061)
0.13
(0.010) -0.035**
(0.016)
-0.012
(0.018)
0.022
(0.030) -0.044
(0.070)
0.058
(0.031)
-0.033
(0.029) -0.047
(0.067)
0.061
(0.29)
0.76**
600

(0.13)
(0.069)
(0.100)
(0.012)
(0.012)
(0.014)
(0.024)
(0.051)
(0.032)
(0.055)
(0.048)
(0.29)

* 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.

Sta p elen van keuzes 

55

Tabel B.6 Individuele verschillen in het volgen van de status quo bij twee weken
versus vier weken

Risico is status quo
Geduld Nu v 2 SQ
Geduld 2 v 4 SQ
Ref. Rente = 1%
Rente=5%
Rente=10%
Ref. Risico over 30%
Risico over 70%
Ref. Rendement = 5%
Rendement=10%
Man
Leeftijda
Ref. Middelbare School
MBO
Bachelor
Master
Risiconeigingb
Geduld korte termijnb
Geduld lange termijnb
Fin. Geletterdheidc
Vertrouwen mensend
Vertrouwen pensioenst.d
Vertrouwen wetenschapd
Meer dan één fout
Constante
Observaties

Over twee weken versus over vier weken Status quo volgen
Eindsituatie
Gezamenlijk
Afzonderlijk
Zonder Info
Coëff.
SE
Coëff.
SE
Coëff.
SE.
Coëff.
SE.
-0.016 (0.041)
0.010
(0.033)
0.0018
(0.038)
0.014
(0.033)
0.016
(0.037) -0.011
(0.035)
-0.013
(0.032)
0.069
(0.038)
***
***
***
***
(0.081) 0.39
(0.057)
0.40
(0.073) 0.37
(0.075)
0.32
0.0083
0.050

(0.043) -0.019
(0.057) -0.098*

(0.049)
(0.044)

-0.0064 (0.047)
-0.00048 (0.044)

0.038
-0.044

(0.037)
(0.047)

0.016

(0.042)

0.012

(0.038)

0.070*

(0.034)

0.053

(0.033)

-0.014
-0.041
-0.049

(0.043)
(0.058)
(0.031)

0.066*
-0.091*
0.0039

(0.033)
(0.042)
(0.019)

0.0089
-0.030
-0.041

(0.034)
(0.067)
(0.031)

-0.017
-0.060
0.0048

(0.028)
(0.071)
(0.043)

-0.029
-0.016
-0.081
-0.016
-0.023
0.021
0.041
-0.045
-0.0050
-0.093
-0.055
0.78**
588

(0.071)
(0.059)
(0.059)
(0.012)
(0.023)
(0.018)
(0.040)
(0.053)
(0.040)
(0.057)
(0.051)
(0.24)

-0.14* (0.062)
0.084
(0.051)
-0.037 (0.058)
-0.014* (0.0068)
-0.032
(0.017)
0.025
(0.017)
-0.022 (0.022)
0.19*** (0.044)
0.022
(0.024)
0.042
(0.040)
-0.027 (0.044)
0.46*
(0.20)
564

0.14
0.087
0.14
0.017
-0.017
0.0016
0.036
-0.082
-0.060
-0.014
-0.027
0.43
576

(0.11)
0.19
(0.17)
(0.083) -0.0099 (0.093)
(0.098)
0.18
(0.14)
(0.016) -0.023
(0.017)
(0.018)
-0.017 (0.020)
(0.019) 0.0010 (0.020)
(0.035) 0.0084 (0.035)
(0.080) -0.0080 (0.069)
(0.035) -0.0074 (0.055)
(0.045)
0.048
(0.064)
(0.098)
0.031
(0.066)
(0.33)
0.38
(0.40)
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.

netspa r des ig n paper 198

56

Figuur B.1 Percentage beslissingssituaties waarin deelnemers een bepaalde combinatie 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
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