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In 2011 werkte ik in Pen sioenMagazine een idee uit om 
breder en gevarieerder naar pen sioen te kijken: de Pen
sioenschijfvanvijf. De redactie van VFP was benieuwd 
naar de stand van zaken. In dit artikel blik ik kort terug 
op het idee van de Pen sioenschijfvanvijf en de ont
wikkelingen de afgelopen jaren. Daarbij ga ik specifiek 
in op resultaten uit (empirisch) onderzoek dat ook die 
bredere benadering van pen sioen op bouw centraal stelt. 
Met extra aandacht voor de uitgavenkant van pen sioen 
en de belastingpositie van gepensioneerden. Daarnaast 
wordt de ontwikkeling van de Pen sioenschijfvanvijf 
rekentool door het Nibud besproken. Tooling kan toege
voegde waarde bieden, maar is lang niet altijd toegesne
den op de persoonlijke situatie en om stan dig he den.

  De Pen sioenschijf-van-vijf: een gezonde en 
gevarieerde blik op de toekomst

Hoe kun je het denken over pen sioen verbreden en tege-
lijkertijd eenvoudig visualiseren? Dat bracht mij een paar 
jaar geleden op het idee om de schijf-van-vijf voor ge-
zond en gevarieerd eten om te zetten naar een dynami-
sche Pen sioenschijf-van-vijf. Naast de bekendere ingredi-
enten AOW (schijf 1), werknemerspen sioen (schijf 2) en 
lijfrenten (schijf 3) zijn er twee smaakmakers toege-
voegd. Dat zijn inkomen uit ander vermogen (schijf 4) en 
inkomen uit werk na pen si o ne ring, ofwel het menselijk 
kapitaal (schijf 5).
De Pen sioenschijf-van-vijf is dynamisch omdat deze voor 
iedereen anders is opgebouwd. Maar voor mij ook omdat 
hij veelzijdig is in gebruik. Het biedt een totaalplaatje en 
veel aanknopingspunten om in gesprek te gaan over later. 
Zowel over de inkomsten- als uitgavenkant. Zo bezien is 
het een visueel en praktisch handvat, waarmee men een-
voudig en op gestructureerde wijze inzicht kan bieden in 
de belangrijkste ingrediënten voor de oude dag. Het ver-
haal biedt voor ieder wat wils en maakt duidelijk dat de 
nadruk steeds meer komt te liggen op eigen verantwoor-
delijkheid en (bewuste) keuzes van mensen. Het roept as-
sociaties en vragen op. Te denken valt aan afwegingen om 
te sparen voor korte of lange termijn, in fiscaal gefacili-
eerde producten voor de oude dag of toch liever vrijer in 
box 3? Het geld in stenen of toch liever meer liquide? 
Maar natuurlijk komen ook vragen op over wensen en be-
hoeften. Wat heb je straks eigenlijk nodig? Dat zijn leuke 
onderwerpen om over met elkaar in dialoog te gaan.
Voordat ik op een aantal elementen verder inga, wil ik 
eerst een blik werpen op empirisch onderzoek dat op 
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huishoudniveau een beeld schetst van de pen sioen op-
bouw in Nederland. 

  Bredere benadering pen sioen op bouw in 
empirisch onderzoek

De AOW en werknemerspen sioen spelen voor de meeste 
mensen de belangrijkste rol bij de financiering van de oude 
dag. Maar de diversiteit is groot en ook andere vermogens-
componenten kunnen een substantiële rol spelen. Dat 
blijkt uit empirisch onderzoek van bijvoorbeeld Knoef, 
Goudswaard e.a. In diverse publicaties onderzocht hun on-
derzoeksteam van de Universiteit Leiden de afgelopen ja-
ren de toereikendheid van pen sioen op bouw (zie bijvoor-
beeld ‘De toereikendheid van pen sioen op bouw na de crisis 
en pen sioenhervormingen’ en ‘Zicht op zzp-pen sioen’, 
Netspar 2017). Een belangrijk kenmerk van hun onderzoek 
is de keuze voor een brede benadering van pen sioen op-
bouw. Om de toereikendheid van het inkomen tijdens de 
oude dag te bepalen annuïtiseren ze AOW-rechten, aanvul-
lende pen sioen rechten, opgebouwd vermogen in vrijwilli-
ge pen sioenproducten, de eigen woning en privévermogen, 
zoals spaartegoeden, aandelen en obligaties. Zij laten de 
mogelijke effecten van werken na de pen sioen leef tijd (de 
vijfde pen sioenschijf dus) buiten beschouwing. Dat doen 
ze vooral omdat het onzeker is of toekomstige generaties 
werknemers en zzp'ers eerder of later dan de pen sioen ge-
rech tig de leeftijd stoppen met werken en verschillen tus-
sen beide groepen niet bekend zijn.
De onderzoekers gaan niet alleen in op gemiddelden, 
maar analyseren ook de variatie tussen huishoudens. 
Naast de totale bevolking presenteren ze cijfers voor spe-
cifieke groepen zoals zelfstandigen en bestuderen ze ver-
schillen tussen huurders en huishoudens met een eigen 
woning. Vervolgens relateren de onderzoekers de pen-
sioenannuïteiten aan het huidige huishoudinkomen. De 
vervangingsratio's geven inzicht in de mate waarin huis-
houdens hun levensstandaard na pen si o ne ring kunnen 
voortzetten. Het jaar 2012 was voor genoemde onderzoe-
ken het meest recente jaar waarvoor de pen sioen aan-
spra kenstatistiek beschikbaar was en is als basisjaar ge-
hanteerd. Bij de berekeningen is rekening gehouden met 
de versobering van het fiscale kader (Witteveenkader): 
verlaging opbouwpercentages van 2,25% vóór 2014 tot 
2,15% vanaf 2014 en tot 1,875% vanaf 2015 (voor middel-
loonregelingen). Voor de gehanteerde onderzoeksmetho-
diek en andere relevante veronderstellingen verwijs ik 
graag naar de twee eerdergenoemde Netspar papers.
Het voert te ver om alle interessante resultaten uitvoerig 
te bespreken. Ik citeer hierna slechts een aantal conclu-
sies uit deze papers, vooral om een algemeen beeld te 
schetsen en enkele relevante verschillen tussen groepen 
zichtbaar te maken.
– Het doorsnee bruto vervangingspercentage, wanneer 

we alle vermogenscomponenten meetellen, bedraagt 
76% voor huishoudens met alleen zzp'ers. Voor huis-
houdens met alleen werknemers is dit 83%. De sprei-
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ding in de pen sioen op bouw is duidelijk groter onder 
zzp'ers dan onder werknemers.

– Een groot deel van de huishoudens met zzp'ers heeft 
wel pen sioen opgebouwd in de tweede pijler, maar de 
bedragen zijn aanzienlijk lager dan voor werknemers. 
Vrije besparingen en het vermogen in de eigen woning 
zijn gemiddeld groter voor zzp'ers dan voor werkne-
mers. De rol van de derde pijler lijkt bescheiden.

– We vinden substantiële verschillen in de vermo-
gensopbouw van huurders en woningbezitters. Onze 
resultaten geven het belang aan van initiatieven om 
wonen en pen sioen met elkaar te verbinden of maat-
werk te leveren voor woningbezitters en huurders.

– In de crisisjaren 2008-2012 zijn de reële pen sioen-
aan spra ken voor een doorsnee werknemer 13% afge-
nomen. Dit betekent een circa 5%-punt lagere ver-
wachte vervangingsratio. Dat is voor een groot deel 
het effect van (in dexa tie)kortingen, maar ook werk-
loosheid of minder werken spelen daarbij een rol.

– De verlaging van de opbouwpercentages (aanpassing 
Witteveenkader) heeft een negatief effect op de pen-
sioen aan spra ken, wat overeenkomt met een daling 
van de verwachte vervangingsratio's van circa 3%-
punt van het huidige bruto inkomen voor een door-
snee werknemer. Daar staat tegenover dat de verho-
ging van de pen sioen leef tijd voor de tweede pijler 
van de doorsnee werknemer een vrijwel even groot 
positief effect heeft. Wel zijn er verschillen tussen 
generaties, waarbij oude generaties per saldo een po-
sitief effect hebben en jonge generaties een negatief 
effect.

– Van de huishoudens met zzp'ers zal naar verwach-
ting 43% niet een pen sioen van 70% van het bruto 
huishoudinkomen bereiken. Voor huishoudens met 
alleen werknemers geldt dat voor 31%. Zzp'ers bou-
wen dus, uitgaande van de norm van een vervan-
gingsratio van 70%, vaker dan werknemers geen toe-
reikend pen sioen op.

Tot slot van deze alinea nog een aandachtspunt van mijn 
kant, die ook voor adviseurs relevant kan zijn. Het be-
treft de verleidelijke en vaak gehanteerde benchmark 
van een (bruto) vervangingsratio van 70% en in het ver-
lengde daarvan de (onzekere) belastingheffing over pen-
sioeninkomen.
De zojuist besproken onderzoeken gaan vooral in op de 
vraag in hoeverre mensen voldoende sparen voor hun 
oude dag. Maar wat is nu eigenlijk voldoende, wanneer 
kan het pen sioeninkomen bestempeld worden als toerei-
kend? Dat dit natuurlijk heel persoonlijk is, merkt u in de 
praktijk ongetwijfeld. Toch kan een ‘standaard’ als hand-
vat handig zijn. Verschillende standaarden worden on-
derzoeksmatig gebruikt bij het bepalen van toereikend-
heid. De meest gebruikte maatstaf van het relatieve 
welzijn na pen si o ne ring is de vervangingsratio van het 
inkomen: een ratio van het inkomen na pen si o ne ring ten 
opzichte van het inkomen vóór pen si o ne ring (het laatst-
verdiende of gemiddelde, wat natuurlijk voor de inter-
pretatie van de resultaten nogal een verschil maakt). Er 
zijn argumenten om een inkomensafhankelijke vervan-
gingsratio (zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk 

gebeurt) als benchmark te kiezen, zo lichten de onder-
zoekers toe. De ambitie varieert dan van 80% voor de 
laagste inkomenscategorie, naar 67% voor middeninko-
mens, tot 50% voor de hoogste inkomens. Toetsing aan 
een dergelijke benchmark laat zien dat het probleem van 
pen sioentekorten dan verschuift van huishoudens met 
een hoog inkomen naar huishoudens met een laag of 
middeninkomen. Meer onderzoek naar wat adequate 
pen sioenambities zijn wordt aanbevolen.
Ongeacht de soort benchmark, verwacht ik dat vooral 
het verschil tussen bruto en netto verwarrend kan zijn 
en extra aandacht behoeft. In de praktijk zullen mensen 
graag redeneren vanuit netto (besteedbaar) inkomen. 
Pen sioen ge rech tig den worden in Nederland tegen lagere 
tarieven belast in de eerste twee belastingschijven aan-
gezien geen AOW-premie meer verschuldigd is. Dit bete-
kent dat netto vervangingsratio's doorgaans hoger uitko-
men dan bruto vervangingsratio's. Maar wie weet hoe 
ons belastingstelsel er over tien jaar uitziet en of er dan 
nog een (groot) verschil is in belastingtarief tussen wer-
kenden en gepensioneerden? De te betalen belasting 
vanaf pen sioendatum is met net zoveel onzekerheden om-
geven als het tot dan toe opgebouwde pen sioen(kapitaal).

BELASTINGHEFFING BIJ PEN SI O NE RING: DE KATER 
KOMT LATER?
Wanneer iemand de AOW-leeftijd bereikt, krijgt men 
te maken met een aangepast belastingtarief en ande-
re heffingskortingen. Zeker bij pen sioeninkomen uit 
meerdere ‘potjes’ is duidelijke voorlichting op het fis-
cale vlak geen overbodige luxe. Het voorkomt onaan-
gename verrassingen. Prettig voor AOW-gerechtigden 
is natuurlijk dat de belastingpercentages over de eer-
ste twee schijven – bij een bruto inkomen inclusief de 
AOW tot grofweg € 34.000 (2018) – bijna de helft la-
ger zijn dan voor werkenden. Het scheelt om precies 
te zijn de AOW-premie van 17,9% die niet meer be-
taald hoeft te worden. Over de derde en vierde tarief-
schijf betaalt men hetzelfde tarief vóór en na pen si o-
ne ring. Merk daarbij op dat de schijven en tarieven 
door de jaren heen fluctueren. De afgelopen jaren zijn 
de schijven langer geworden en de tarieven (iets) la-
ger. Met ingang van 1 januari 2018 geldt een inko-
mensgrens voor de derde tariefschijf in de inkomsten-
belasting van € 68.507. Deze grens bedroeg in 2015 
nog € 57.585. Daarnaast is het tarief in de derde schijf 
verlaagd van 42% in 2015 naar inmiddels 40,85%. In 
2018 bedraagt het toptarief 51,95%.
Een belangrijk aandachtspunt speelt bij (pen sioen)in-
komen uit verschillende ‘potjes’, uitgekeerd door ver-
schillende instanties. Als er sprake is van meerdere 
(substantiële) pen sioen- en/of lijfrente-uitkeringen is 
de kans aanzienlijk dat belastingplichtigen later in 
het jaar moeten bijbetalen bij de aangifte inkomsten-
belasting. De in di vi du ele uitkerende instanties hou-
den alleen belasting in over het bedrag dat zij uitke-
ren. Zij doen dat volgens het tarief dat geldt voor dat 
bedrag en houden geen rekening met persoonlijke 
om stan dig he den en het totale jaarinkomen. Daarbij 
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komt dat de Sociale Verzekeringsbank standaard hef-
fingskortingen toepast bij de inhouding loonheffing 
op de AOW. Belastingplichtigen kunnen hiervan afwij-
ken en er bijvoorbeeld voor kiezen om de kortingen 
door een pen sioen uit voer der op het aanvullend pen-
sioen te laten toepassen. Is het totale inkomen hoger 
dan € 20.142 (algemene heffingskorting) of € 36.346 
(ouderenkorting), dan wordt dit bij de be las ting aan-
gif te gecorrigeerd. Omdat de heffingskortingen inko-
mensafhankelijk zijn (geworden), is het ook daar op-
letten geblazen. Als voorbeeld de ouderenkorting. 
Deze is dit jaar met ruim € 100 verhoogd naar € 1418. 
Maar alleen zolang het verzamelinkomen – alle in-
komsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 samen – niet 
hoger is dan de eerdergenoemde € 36.346. Is het inko-
men namelijk € 1 hoger dan bedraagt de ouderenkor-
ting slechts € 72. Puur vanuit fiscaal perspectief kan 
het in sommige situaties lonen om bijvoorbeeld een 
bepaalde pen sioen- of lijfrente-uitkering uit te stellen 
of een laag-hoog-constructie op een pen sioen uit ke-
ring toe te passen. Vergeet ook niet eventuele wijzi-
gingen in de persoonlijke situatie ten aanzien van de 
eigen woning en de hypotheekrenteaftrek in het to-
taalplaatje mee te nemen.
Volgens het regeerakkoord van Rutte III zullen de be-
lastingtarieven verder dalen. Vanaf 2021 komt er een 
belastingstelsel met twee tariefschijven, te weten circa 
37% en 49,5% bij een inkomensgrens van circa € 68.600 
(het eindpunt van de huidige derde schijf wordt gedu-
rende de kabinetsperiode bevroren op het niveau van 
2018). De plannen zijn nog niet uitgewerkt in wetge-
ving, maar aangegeven is dat, net zoals in de huidige 
situatie, AOW-gerechtigden geen AOW-premie beta-
len. De ouderenkorting wordt verhoogd met ongeveer 
€ 160 en tegelijkertijd wordt er een geleidelijke inko-
mensafhankelijke afbouw geïntroduceerd in plaats 
van de huidige harde afbouwgrens. Al met al wijzigin-
gen om rekening mee te houden bij de fi nan cië le pen-
sioenplanning van (toekomstig) gepensioneerden.

Mijn tip voor adviseurs zou zijn om extra aandacht te be-
steden aan belastingheffing vóór en na pen si o ne ring en om 
niet blind te staren op de 70%-norm, maar veel meer aan te 
sluiten bij persoonlijke pen sioenambities in de praktijk. 
Waar de een nog verre reizen wil maken, blijft de ander lie-
ver dicht bij eigen huis en (moes)tuin. En wie straks een 
koopwoning zonder hypotheek heeft, zal doorgaans minder 
pen sioen nodig hebben, gezien het feit dat de hypotheek 
zo'n 20% van iemands bestedingen per maand kan zijn.

  Uitgavenkant nadrukkelijker in beeld

Dat de gemiddelde uitgaven van gepensioneerden afnemen 
met het stijgen van de leeftijd, is al langer bekend. Maar 
volgens onderzoek van PwC en het Nibud uit 2016 nemen 
deze minder af dan vaak gedacht. Voor het onderzoek is ge-
keken naar het uitgavenpatroon in de periode voorafgaand 
aan én volgend op pen si o ne ring (vanaf 50 jaar tot het mo-

ment van overlijden). Uit het rapport ‘Bestedingen van ou-
deren’ blijkt dat een 70-jarige 13% minder uitgeeft dan een 
65-jarige en een 75-jarige 19% minder uitgeeft dan een 
65-jarige. Gepensioneerden geven aan bepaalde posten 
meer uit dan 65-minners. Aan huishoudelijke hulp, stook-
kosten en contributies en abonnementen wordt bijvoor-
beeld meer uitgegeven naarmate men ouder wordt. De on-
derzoekers constateren dat de woonlasten bij ouderen 
duidelijk lager liggen dan bij de niet-gepensioneerden, 
maar dat de kosten van wonen (huur- of hypotheeklasten) 
sterk verschillen tussen ouderen. Huurders zijn er veel aan 
kwijt, terwijl eigenwoningbezitters die hun hypotheek heb-
ben afgelost, geen of nauwelijks woonlasten hebben. 
Zichtbaar is verder dat naarmate de leeftijd vordert, onder 
andere de uitgaven aan vrijetijdsuitgaven (vakanties, dagjes- 
uit en hobby's) dalen. Daar tegenover staat dat de kosten 
voor zorg toenemen naarmate men ouder wordt. 
Gemiddeld is deze stijging met de leeftijd nu nog beperkt, 
maar of dat in de toekomst ook het geval is, is een nadruk-
kelijke vraag. PwC en het Nibud doen in dat kader de aan-
beveling dat bij communicatie over de toereikendheid van 
het pen sioen, financieel adviseurs er goed aan zouden doen 
om veranderende effecten in het uitgavenpatroon expliciet 
te benoemen. Dit vergroot de herkenbaarheid. Bovendien 
wordt het daardoor voor mensen duidelijker dat fi nan cië le 
planning niet alleen met inkomsten te maken heeft, maar 
ook met verwachtingen over de uitgaven. ‘Geef inzicht in de 
verschillen in het uitgavenpatroon’, is het algemene devies. 
Dat de uitgavenkant van pen si o ne ring meer aandacht krijgt 
en nadrukkelijker in beeld komt, vind ik een positieve ont-
wikkeling.

  Toegevoegde waarde van tooling

Toen het Nibud in 2012 al vroeg of zij het idee van de Pen-
sioenschijf-van-vijf mocht ontwikkelen tot een rekentool 
voor consumenten, was ik aangenaam verrast. ‘Natuurlijk’, 
dacht ik. Als er één instituut in Nederland is dat ook het 
bestedingspatroon van huishoudens na pen si o ne ring op 
waarde kan schatten, is het volgens mij het Nibud. Eerder 
bracht ze duidelijk inzicht in de uitgaven van scholieren 
en studenten, waarom niet ook voor gepensioneerden? 
En zo geschiedde.
De rekentool ontwikkelde het Nibud in samenwerking met 
Wijzer in Geldzaken die de Pen sioenschijf-van-vijf daarna 
ook een prominente plek gaf in diverse pen sioencampagnes, 
bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Pen sioen3daagse. Naast 
de inkomstenbronnen brengt de rekentool sinds een paar 
jaar ook de uitgaven (bijvoorbeeld vaste lasten, vrijetijds-
uitgaven, boodschappen) na pen si o ne ring in beeld en kun-
nen mensen zien wat anderen in een vergelijkbare situatie 
besteden.

  Rekentool Pen sioenschijf-van-vijf2

De Pen sioenschijf-van-vijf is een tool waarmee je inzicht 
krijgt of je na pen sioen voldoende inkomsten hebt om al 

2 Deze paragraaf is tot stand gekomen met medewerking van mw. A. van 
der Schors, senior wetenschappelijk medewerker bij het Nibud.
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je gewenste uitgaven te betalen. Het is een eerste indica-
tie van de fi nan cië le situatie na pen sioen. Het is niet be-
doeld als planningstool. Zo laat het één moment zien tij-
dens pen sioen: alsof beide partners AOW-gerechtigd zijn. 
In de praktijk kunnen er leeftijdsverschillen zijn, en kun-
nen er pen sioen re ge lingen zijn die tijdelijk zijn of varië-
ren in hoogte tijdens de pen sioenperiode. Dergelijke vari-
anten nemen we niet mee. juist door een eerste beeld te 
schetsen, kan het mensen aanzetten om het nauwkeuri-
ger in beeld te brengen. Daar zien we de rol voor de finan-
cieel adviseur. Uniek aan de Pen sioenschijf-van-vijf is:
– het laat het complete plaatje zien: zowel inkomsten 

als uitgaven;
– het neemt alle bronnen van inkomsten mee, niet al-

leen AOW en werknemerspen sioen;
– het kijkt zowel naar de inkomsten van de invuller als 

die van de partner.

Eind 2012 is de Pen sioenschijf-van-vijf tool gelanceerd. 
Hiermee konden gebruikers de vijf verschillende inkom-
stenbronnen na pen si o ne ring in beeld brengen. Veel tools 
lieten tot dan toe alleen zien hoeveel AOW en werknemers- 
pen sioen je hebt. Maar hier werden alle mogelijke bronnen 
van inkomsten meegenomen. En bovendien wordt ook re-
kening gehouden met de inkomsten van een eventuele 
partner. Daardoor krijg je een totaalbeeld van de inkom-
sten. De inkomsten worden omgerekend naar een netto be-
drag per maand. Nu is dat ook bij mijnpen sioenoverzicht.nl, 
maar dat was toen (ver)nieuw(end). Als er vragen over de 
Pen sioenschijf-van-vijf komen, dan heeft het vaak betrek-
king op de hoogte van die netto inkomsten.

Sinds oktober 2014 kan de gebruiker, naast de inkomsten-
bronnen, de uitgaven na pen si o ne ring in beeld brengen. 
Hierbij krijgt iemand te zien wat anderen in een verge-
lijkbare situatie na pen sioen aan allerlei uitgaven (bij-
voorbeeld vaste lasten, vrijetijdsuitgaven, boodschappen) 
besteden. De gebruiker kan deze bedragen overnemen of 
aanpassen om zijn eigen uitgavenplaatje na pen sioen te 
maken. Door dit uitgavenplaatje in beeld te brengen, is 
het mogelijk om een antwoord te krijgen op de vraag: is 
het voldoende? In de Pen sioenschijf-van-vijf worden de 
netto inkomsten na pen sioen vergeleken met de ver-
wachte uitgaven. We laten zien of men tekort zal komen 
of voldoende heeft om alle gewenste bestedingen te 
doen.

Tot slot van deze paragraaf vindt u nog een aantal cijfers 
en andere wetenswaardigheden over de tool:
– Er zijn ongeveer 2000 bezoekers per maand.
– In de afgelopen jaren waren er meer dan 100.000 be-

zoekers in totaal.
– Er zijn circa 25 pen sioen fond sen en -verzekeraars die 

de referentiecijfers van de uitgaven na pen sioen ook 
in hun eigen pen sioendashboards gebruiken. Daar 
kunnen ze dus ook terugkomen, vergelijkbaar met de 
Pen sioenschijf-van-vijf.

– We merken dat vooral 60-plussers veel gebruikma-
ken van de tool.

– We merken dat mensen (positief) verrast zijn over de 
hoogte van de uiteindelijke netto inkomsten. Mensen 

weten niet altijd dat de tarieven van de eerste twee 
belastingschijven lager zijn. Een belangrijk punt om 
aan klanten mee te geven!

– Er zijn adviseurs die de Pen sioenschijf-van-vijf met 
hun klant invullen of hen de tip geven die in te vul-
len. Zo krijgen de klanten een eerste beeld van hun 
pen sioensituatie. Vervolgens kunnen ze dat samen 
verder uitdiepen. De Pen sioenschijf-van-vijf is daar-
mee de opstap voor het verdere gesprek en geen ver-
vanging van dat gesprek.

   Nieuw pen sioenperspectief

Online tooling zoals de Pen sioenschijf-van-vijf is er te-
genwoordig in vele soorten en maten. Soms biedt het 
(gratis) globaal overzicht, maar er zijn ook steeds meer 
geavanceerde persoonlijke fi nan cië le pen sioenplanners 
op de markt. Gelukkig vaak met een steeds bredere pen-
sioenblik. Dat biedt naar mijn mening echt toegevoegde 
waarde en nieuwe perspectieven voor consumenten. 
Maar ook voor adviseurs. De interesse kan bij consumen-
ten al (een beetje) gewekt zijn of worden, men kan zich 
makkelijker voorbereiden op een gesprek. Een groot deel 
van de inventarisatie is vaak al gedaan en daarmee kan de 
aandacht vooral uitgaan naar klantbehoeften. Daarmee is 
niet gezegd dat online tooling wonderen gaat verrichten. 
Het zal in veel gevallen vooral nog een hulpmiddel zijn 
om mensen op een laagdrempelige (en goedkopere) wij-
ze aan de slag te laten gaan met hun pen sioen.

  Tot slot

Door de diversiteit tussen huishoudens en een geleidelij-
ke verschuiving van risico's en verantwoordelijkheden 
naar het individu is steeds meer ‘pen sioen à la carte’ een 
logische ontwikkeling. Daarbij verwacht ik de komende 
tijd meer vragen bij consumenten over diverse keuzemo-
gelijkheden. Veel aandacht lijkt uit te gaan naar de vraag 
‘wat heb ik’, maar ik denk dat de komende tijd vragen als 
‘wat wil ik’ en ‘wat heb ik eigenlijk nodig’ meer naar vo-
ren zullen komen. Voor wie het pen sioen in zicht komt, 
gaan keuzemogelijkheden zoals vervroegen/uitstellen, 
hoog-laag en deeltijdpen sioen een belangrijke rol spelen. 
Werkgevers kunnen daar in hun (duurzame inzetbaar-
heid) beleid rekening mee houden en misschien zelfs op 
inspelen. Een fi nan cië le coach van de zaak zou dan zo 
maar eens een gewaardeerde arbeidsvoorwaarde voor de 
toekomst kunnen worden.

Informatie: M.r.Visser@uvt.nl


