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(Meer) Keuzevrijheid in pensioen: – the new black?



Mogelijke keuzes

1. Hoog/laag of laag/hoog (meer/minder pensioen in het begin)

2. Eerder stoppen met werken

3. Langer doorwerken

4. Partner pensioen uitruilen

5. Deeltijdpensioen

6. Bedrag in eens (lump-sum)

Beleggingsrisico 

Keuze over toekomstige regeling?



“De pensioenuitvoerder begeleidt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde 

op een adequate wijze bij het maken van een keuze binnen de pensioenovereenkomst, zorgt voor de 

inrichting van de keuzeomgeving en stelt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of 

pensioengerechtigde daarmee in staat om een passende keuze te maken.” 

Memorie van Toelichting beschrijft de wetgever dat het met deze nieuwe norm invulling wil geven geven aan de 

ruimte die bestond tussen informeren en adviseren: 

Wet toekomst pensioenen artikel 48a - Keuzebegeleiding 

“De huidige pensioenwetgeving bevat nagenoeg alleen verplichtingen tot

informeren en in slechts een beperkt aantal gevallen bepalingen die

tot adviseren verplichten.161 De nieuwe norm houdt geen verplichting

in tot adviseren. De nieuwe norm verplicht echter wel tot meer

‘activiteit’ van de pensioenuitvoerder dan enkel informeren en het

geven van inzicht conform de huidige wet.162”
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• Deelnemerbehoeftes

• Ambitie

• Kosten

• Organisatieaspecten

• Civielrechtelijke overwegingen

• Ethische en privacy-overwegingen

• Capaciteit
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Onderzoek naar 

keuzebegeleiding



57 respondenten; 

23% kleine, 21% middelgrote en 19% grote pensioenfondsen

Respondenten

Gros: medewerker van het bestuursbureau

(35%); bestuurder (25%)

Meeste respondenten bedrijfstak- of 

ondernemingspensioenfonds; Ook beroepspensioenfondsen

en algemeene pensioenfondsen



Huidige mogelijkheden en begeleiding bij pensioenkeuzes

Ruim 2/3 vindt de huidige keuzebegeleiding (ruim) voldoende 

• Als onvoldoende: 

• Deelnemer moeten beter centraal komen te staan 

• Er is veel meer informatie nodig van de (financiële) positie van een deelnemer, dan alleen de 

pensioenaanspraken

Pensioenkeuzes die deelnemers het meeste maken: 

• Vervroegen of uitstellen van pensioeningangsdatum 

• Uitruilen van pensioensoorten



34% deelnemers het beste begeleiden aan de hand van een online tool met telefonisch contact. Ook een 

persoonlijk gesprek met specifieke informatie wordt veel genoemd.

Top 3 kansen: 

1. als fonds aantrekkelijk blijven voor werkgever(s) en werknemers(s)(organisaties)

2. deelnemers beschermen tegen het maken van verkeerde keuzes

3. visie / strategie waarmaken

Top 3 risico’s: 

1. kostenstijging

2. aansprakelijk-heidsrisico

3. reputatierisico

Kansen en risico’s, communicatie, guidance



81% is voorstander van een open norm 

85% had tot augustus nog geen bestuurlijke ambitie geformuleerd 

• Wel ~50% nog voor 2022 geagendeerd

• Fondsen die al een bestuurlijke ambitie hebben, gaan verder dan het minimale wat nodig is

~50% vindt dat voor het adequaat begeleiden van keuzes de pensioenuitvoerder de gehele 

financiële situatie dient uit te vragen, maar bijna 40% is het hiermee (helemaal) oneens

• Grote verdeeldheid over wat adequaat begeleiden van deelnemers inhoudt

• Ondernemingspensioenfondsen: 2/3 vindt niet dat voor het adequaat begeleiden van keuzes de 

pensioenuitvoerder de gehele financiële situatie dient uit te vragen 

• Bedrijfstakpensioenfondsen: meer dan de helft vindt dit wel

Nieuwe open norm van keuzebegeleiding (WTP)



Wanneer worden 

deelnemers adequaat 

begeleid?



Doel

Goed geautomatiseerd financieel advies optimaliseerd het subjectieve en objectieve (financiële) welzijn van 

consumenten.

Basis

Goed geautomatiseerd financieel advies is gebaseerd op voldoende, relevante en nauwkeurige gegevens over 

de financiële situatie en persoonlijke voorkeuren (d.w.z. risicoprofiel, levensgebeurtenissen, doelen) van de 

consument. Daarnaast moet het algoritme objectief en transparant zijn in de manier waarop het tot het advies 

komt.

Resultaat

Een goed geautomatiseerd financieel advies geeft de consument inzicht in zijn financiële situatie en de 

(positieve en negatieve) gevolgen en afwegingen van zijn (mogelijke) keuzes. Het geeft de consument concrete 

en toepasbare acties die hem helpen zijn (financiële) welzijn in zijn specifieke situatie te verbeteren.

Communicatie

Goed geautomatiseerd financieel advies is begrijpelijk.

‘Goed’ [geautomatiseerd] financieel advies: definitie

Gianni, van der Werf, Brüggen, Meacham, Hogreve, Post (2023)







• Write a proactive email to pension find participants in which you explain 

them the different choices that they can make at retirement, and the 

advantages and risks of each choice. The possible choices are: (1) a 

higher pension income early on and a lower pension income later on in 

retirement, (2) a Lower pension income early on and a higher pension 

income later on in retirement, (3) retire early, (4) working longer, (5) 

exchange partner pension, (6) work part-time until retirement, (7) take out 

a 10% Lump sum payment. Advise them which next steps they should 

take to come to a conclusion about which choice is most suitable for 

them.
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Meer Netspar kennis



Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

is een onafhankelijk kennisnetwerk, gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat. 

Lisa Brüggen
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