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1. Inleiding 

Eind november 2011 is via negen bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen 

(CMHF) aangesloten verenigingen een online vragenlijst over pensioen uitgezet onder hun leden. 

De CMHF wilde vooral achterhalen wat mensen weten over de (keuze)mogelijkheden die hun 

pensioenregeling biedt. In totaal hebben 2492 leden de vragenlijst ingevuld. Dezelfde vragenlijst 

is ook uitgezet onder leden van het CentERpanel. Dit is een panel van ongeveer 2000 

huishoudens, representatief voor de Nederlands sprekende bevolking. Het panel wordt beheerd 

door CentERdata, instituut voor dataverzameling, beleidsanalyse en modelontwikkeling, gelieerd 

aan Tilburg University.  

 

De CMHF-leden zijn door de afzonderlijke verenigingen uitgenodigd via een e-mail met een link 

naar de vragenlijst. De vragenlijst is afgenomen in week 47 van 2011. De vragenlijst kon worden 

ingevuld van vrijdag 25 november t/m vrijdag 2 december. Van de 6755 potentiële respondenten 

van de negen deelnemende CMHF-verenigingen hebben 3557 leden de link aangeklikt en 2492 

de vragenlijst (bijna) compleet ingevuld. Dit betekent een respons van 36.9% voor de CMHF-

leden.  

 

In het CentERpanel zijn 1739 panelleden geselecteerd van 20 jaar en ouder, die betaald werk in 

loondienst verrichten, in een gezins- of familiebedrijf (mee)werken of met pensioen zijn 

(vervroegd, AOW of VUT)
1
. De vragenlijst is afgenomen in week 47 van 2011. De vragenlijst kon 

worden ingevuld van vrijdag 25 november t/m dinsdag 29 november. Van de geselecteerde leden 

heeft een aantal van 1248 de vragenlijst compleet ingevuld, wat een respons betekent van 71.8%. 

 

De beide onderzoeksgroepen (CMHF en CentERpanel) zijn niet zonder meer vergelijkbaar. De 

CMHF is een koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij overheid, onderwijs, zorg en 

bedrijfsleven. De CMHF-respondenten vertegenwoordigen dan ook vooral de hogere 

inkomensklasse. Het meewerken aan onderzoeken (op initiatief van CMHF of aangesloten 

verenigingen) is incidenteel. De leden van het CentERpanel vullen wekelijks vragenlijsten in over 

verschillende onderwerpen en vertegenwoordigen verschillende  inkomensklassen. In dat licht 

moeten de resultaten volgens CentERdata dan ook worden geïnterpreteerd.  

 

Onderzoeksresultaten 

Het CompetenceCentre for Pension Research (CCP) van Tilburg University heeft de vragenlijst in 

opdracht van de CMHF inhoudelijk begeleid. CentERdata heeft het veldonderzoek uitgevoerd. 

Aan het CCP is vervolgens gevraagd om een reactie te geven op een aantal in het oog 

springende en beleidsmatig relevante uitkomsten uit het onderzoek van CentERdata en deze toe 

te lichten in een rapportage die kan bijdragen aan de CMHF-beleidsontwikkeling op 

pensioengebied. Het resultaat ligt voor u.  

 

De keuze voor de in deze rapportage te bespreken deelonderwerpen is in overleg met de CMHF 

gemaakt. CMHF heeft geen invloed gehad op de conclusies voortvloeiend uit het CentERdata 

onderzoek.
2
   

 

 

 

                                                   
1
 Het onderzoek richtte zich primair op mensen die nog pensioen (kunnen) opbouwen en pensioenkeuzes moeten 

maken. Panelleden (zowel CMHF als CentER) die aangaven al met pensioen te zijn, hebben een aangepaste 
vragenlijst ingevuld.  
2
 Datzelfde geldt voor APG, die de CMHF in staat heeft gesteld om dit onderzoek te initiëren.  
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Doelstellingen onderzoek 

We hechten eraan de doelstellingen die CMHF beoogde bij het initiëren van dit onderzoek te 

benoemen. Dit plaatst het onderzoek in het juiste perspectief. Het beoogt een bijdrage te leveren 

aan: 

 

1. meer betrokkenheid van de leden bij (actuele) pensioenthema’s; 

2. CMHF-beleidsontwikkeling op pensioengebied; 

3. de bevordering van het pensioenbewustzijn, vooral met betrekking tot de eigen specifieke 

ledengroep.
3
 

 

Er is gekozen voor het uitzetten van een korte en (relatief) laagdrempelige online vragenlijst rond 

het thema keuzemogelijkheden en pensioen (zie bijlage 1). Deelname van CMHF-leden aan een 

dergelijk onderzoek kan zorgen voor meer betrokkenheid bij het onderwerp pensioen, meer 

specifiek de pensioenthema’s die in de vragenlijst aan bod komen. Om de betrokkenheid te 

versterken, achten wij ‘nazorg’ wenselijk. Nadat de vragenlijst volledig was ingevuld, werden 

deelnemers aan het onderzoek aangespoord om zich verder te verdiepen in hun persoonlijke 

pensioenkeuzes. Ook is gewezen op en doorverwezen naar het in 2011 gelanceerde 

pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) als interessant hulpmiddel voor inzicht in de 

eigen AOW en pensioenaanspraken. CMHF-respondenten zijn daarnaast doorgeleid naar een 

speciale pensioen ‘landingspagina’ op de website van de CMHF. Wij raden het bestuur van de 

CMHF aan om in 2012 op het onderzoeksthema ‘keuzemogelijkheden en pensioen’ terug te 

komen in communicatie richting de leden, bijvoorbeeld via een terugkoppeling van de 

belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.  

  

                                                   
3
 Of deelname aan een onderzoek als dit ook daadwerkelijk tot een groter pensioenbewustzijn leidt, valt door ons 

niet te concluderen. Daarvoor is separaat (trendmatig) onderzoek nodig. 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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2. Maatschappelijke context: roerige tijden in pensioenland 

 

Toen we medio 2011 met de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) 

spraken over de mogelijkheden van het uitzetten van een laagdrempelige pensioenvragenlijst 

onder hun leden, was de inkt van het Pensioenakkoord 2011 net droog. Een Pensioenakkoord 

waarvan de eerste contouren al in 2010 waren geschetst, maar dat op belangrijke onderdelen 

nog verder moest worden uitgewerkt en in wetgeving moest worden verankerd. Zou de AOW 

straks echt naar 67 jaar en misschien zelfs verder gaan? Wat gaat er in een ‘nieuw systeem’ 

gebeuren met al opgebouwde pensioenaanspraken? De verdeeldheid in politiek en polder maakt 

de uitkomst onvoorspelbaar.  

 

Daarnaast is 2011 het jaar waarin de discussie over mogelijke kortingen op het aanvullende 

pensioen in alle hevigheid losbarstte. De dekkingsgraden van pensioenfondsen kwamen verder 

onder druk door de lage rente, lage beurskoersen en een alsmaar stijgende levensverwachting. 

De (toenemende) onzekerheid van mensen over hun pensioen is alleen daarom al zeer 

begrijpelijk.  

 

We hebben niet de illusie dat deze onzekerheid op korte termijn kan worden weggenomen. Het 

zijn erg roerige tijden, zeker ook in pensioenland. Wel denken wij dat het kan helpen sommige 

onzekerheden wat weg te nemen door mensen meer (in positieve zin) te betrekken bij hun 

pensioen. Dat is een hele uitdaging, maar die gaan we graag aan. De aandacht voor pensioen is 

er nu in ieder geval meer dan ooit.  

 

We waren dan ook verheugd in opdracht van de CMHF pensioenonderzoek te mogen uitvoeren. 

In overleg is gekozen voor het thema ‘keuzemogelijkheden en pensioen’. We wilden vooral 

achterhalen wat mensen weten over de keuzemogelijkheden die hun pensioenregeling biedt. Dat 

sluit aan bij het hier en nu, bij het ‘positieve recht’. De wettelijke regels over pensioen bieden al 

veel mogelijkheden om de uitkeringsfase van pensioen zo in te richten als men zelf wil. Zo is het 

binnen bepaalde grenzen mogelijk om het pensioen geheel en gedeeltelijk te vervroegen en uit te 

stellen. Het pensioenreglement is in een aantal gevallen echter beperkter dan de flexibiliteit die 

de wet biedt. Toch is er vaak meer mogelijk dan men denkt. Met dit onderzoek als middel hopen 

we dat bewustzijn aan te wakkeren of te versterken.  

 

Flexibiliteit en keuzevrijheid bij de uitkering van pensioen is wat ons betreft een onderwerp dat 

extra aandacht verdient. Zeker met de voorgenomen pensioenmaatregelen uit het Lenteakkoord
4
 

in zicht. Een stapsgewijze verhoging van de AOW leeftijd al per 2013 en een pensioenrichtleeftijd 

voor de aanvullende pensioenen van 67 jaar per 2014 voeren de druk op effectieve 

communicatie op, te meer aangezien de AOW en pensioenrichtleeftijd straks niet meer 

synchroon lopen. Wellicht is dat ook een overweging geweest om (voorlopig) af te zien van de 

mogelijkheid straks ook de AOW (gedeeltelijk) eerder of later in te laten gaan. Dat zou het 

allemaal nog complexer maken.  

 

Eerst maar eens aan de slag om de huidige flexibiliseringsmogelijkheden in de aanvullende 

pensioenen onder de aandacht te brengen. De resultaten van dit onderzoek bieden daar alle 

aanleiding toe.  

 

  

                                                   
4
 Lenteakkoord 2012. 
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3. Resultaten veldonderzoek nader beschouwd 

a) Inleiding 

 

Het onderzoek dat we eind november 2011 in opdracht van CMHF door CentERdata hebben 

laten uitvoeren, bevat naast een aantal meer algemene pensioenvragen ook vragen over 

specifieke deelonderwerpen van de pensioenregeling (zie bijlage 1). Veelal gaat het dan om een 

vraag of de deelnemer weet of de eigen pensioenregeling een bepaalde (keuze)mogelijkheid 

biedt en of hij daarvan gebruik zou maken. CentERdata heeft daarbij enkele analyses uitgevoerd 

naar een aantal achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, geslacht en inkomen).
5
  

 

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal in het oog springende en voor CMHF beleidsmatig 

interessante uitkomsten. Allereerst gaan we in op een aantal geconstateerde verschillen tussen 

het CMHF-panel en het CentERpanel en tussen deelnemers met bepaalde 

achtergrondkenmerken in het onderzoek. Daarna richten we ons op een aantal vragen dat is 

gesteld over de kennis en het gebruik van bepaalde informatiebronnen met betrekking tot het 

pensioen en leggen we de relatie met een aantal recente onderzoeken rond het thema 

‘pensioenbewustzijn’. Tot slot gaan we uitvoerig in op vier maatschappelijk en beleidsmatig 

relevante deelonderwerpen rond het thema ‘keuzemogelijkheden en pensioen’, die we in 

samenspraak met CMHF hebben vastgesteld. 

 

b) Verschillen tussen onderzoeksgroepen 

 

Er zijn diverse verschillen en overeenkomsten te constateren tussen het CMHF-panel en het 

CentERpanel en tussen deelnemers met bepaalde achtergrondkenmerken. Waar relevant gaan 

we daar in de deelonderwerpen ‘pensioenbewustzijn’ (zie onderdeel c) en ‘thematische 

kernonderwerpen’ (zie onderdeel d) specifieker op in. Hier schetsen we enkele meer algemene 

verschillen om wat meer gevoel te krijgen bij de onderzoeksgroepen.  

 

Verschillen tussen leden van het CMHF en leden van het CentERpanel 

De leden van de CMHF vertegenwoordigen een hogere inkomensklasse dan de leden van het 

CentERpanel. Dit is conform verwachting, omdat de CMHF–leden uit de groep van hogere 

functionarissen komen en de CentERpanel leden een afspiegeling van de Nederlands sprekende 

bevolking vormen.  

 

Wat ons opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd van het CMHF-panel (53,7 jaar) lager ligt dan die 

van het CentERpanel (57,1 jaar). Dit is interessant om in het achterhoofd te houden bij de 

beoordeling van de uitkomsten van de verschillende deelvragen.  

 

Verschillen tussen deelnemers ABP en andere pensioenuitvoerders (leden CMHF en 

CentERpanel gezamenlijk) 

Door het CMHF-panel en het CentERpanel samen te voegen, kunnen verschillen tussen ABP 

deelnemers en deelnemers van andere pensioenfondsen/pensioenuitvoerders worden belicht. In 

de gecombineerde dataset hebben mensen die hun pensioen bij ABP hebben ondergebracht, 

een hoger inkomen dan mensen die hun pensioen bij een ander pensioenfonds hebben. Dit 

betekent niet noodzakelijkerwijs dat mensen bij het ABP in het algemeen een hoger inkomen 

hebben dan die bij een ander pensioenfonds zijn aangesloten. Onder de CMHF-leden bevindt 

                                                   
5
 De belangrijkste conclusies en analyses van CentERdata zijn in bijlage 2 opgenomen. Het complete 

CentERdata rapport met brongegevens is op verzoek beschikbaar via het secretariaat van de CMHF (via 
www.cmhf.nl).  

http://www.cmhf.nl/
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zich namelijk een oververtegenwoordiging van ABP deelnemers uit de groep hogere 

functionarissen met een hoger inkomen. Verder blijkt dat mensen die hun pensioen bij ABP 

hebben meer interesse hebben in hun pensioen dan de mensen die hun pensioen bij een ander 

pensioenfonds hebben. Dit verschil kan voor een deel verklaard worden door het verschil in 

inkomen. Mensen met een hoger inkomen hebben meer interesse in hun pensioen. 

 

Verschillen tussen mannen en vrouwen 

Ook komt in dit onderzoek een duidelijk verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen naar 

voren. Mannen hebben een hoger inkomen dan vrouwen. Mannen hebben ook meer interesse in 

hun pensioen dan vrouwen. Dat wordt bijna geheel verklaard doordat mensen met een hoger 

inkomen meer interesse in hun pensioen hebben en mannen veelal een hoger inkomen hebben 

dan vrouwen. Gecorrigeerd voor inkomen bestaat er overigens nauwelijks verschil in interesse 

tussen de seksen. 

 

c) Pensioeninteresse en pensioenbewustzijn 

 

Uit het CentERdata onderzoek komt naar voren dat leden van de CMHF meer interesse hebben 

in hun pensioen dan leden van het CentERpanel. Dit verschil is voor een belangrijk deel te 

verklaren door het verschil in inkomen tussen deze twee groepen. Zoals hiervoor al aangegeven, 

hebben mensen met een hoger inkomen meer interesse in hun pensioen. Maar afgezien van 

inkomen blijkt uit de analyses van CentERdata dat de leden van het CMHF toch nog meer 

geïnteresseerd zijn in hun pensioen dan de CentERpanel leden. Wij merken wel op dat het 

werkelijk aandeel (zeer) ongeïnteresseerden binnen de CMHF hoger kan liggen.
 6
 Enige 

relativering van de uitkomsten tussen beide onderzoeksgroepen lijkt op zijn plaats. 

Bijna een op de vijf CentERpanel leden geeft aan ongeïnteresseerd of zeer ongeïnteresseerd te 

zijn in het eigen pensioen. Dit beeld stemt overeen met het beeld dat Regioplan schetst in de 

Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving met verwijzing naar onderzoeken van de 

Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars (in 2011) en Montae Pensioenen en GfK (in 

2010).
7
 

De CMHF was benieuwd welke bronnen mensen eigenlijk kennen en gebruiken om meer 

informatie over het eigen pensioen te verkrijgen. Daarom is aan de onderzoekspanels de 

volgende vraag gesteld: 

Vraag 2A Er zijn verschillende bronnen beschikbaar die u kunt raadplegen om meer 

informatie over uw pensioen te verkrijgen. Welke van de onderstaande bronnen kent u? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

Als u geen van onderstaande bronnen kent, kunt u de vraag leeglaten. 

1 Uw pensioenreglement 

2 De website van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

3 Persoonlijke Pensioenplanner op website van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

4 De website mijnpensioenoverzicht.nl 

5 Uw uniforme pensioenoverzicht (UPO) 

6 De website Pensioenkijker.nl 

7 Anders, namelijk... 

                                                   
6
 Van de ongeveer 6755 potentiële respondenten van de negen deelnemende CMHF-verenigingen hebben 2492 

de vragenlijst compleet ingevuld. De mensen die niet hebben deelgenomen, deden dit mogelijk niet omdat zij 
geen interesse hadden om aan een onderzoek over pensioen deel te nemen.  
7
 Regioplan 2011, p. 52-53. 
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Van de CMHF respondenten kent bijna 24% geen enkele bron en van het CentERpanel zegt zo’n 

51% geen enkele bron te kennen. Als vervolgens wordt gevraagd naar het gebruik (zie bijlage 1, 

vraag 2B) geeft 32% van de CMHF respondenten aan geen enkele van deze bronnen te 

gebruiken en van de CentERpanel respondenten gebruikt bijna 60% geen enkele van de 

genoemde bronnen (zie ook de staafdiagrammen op pagina 14 en 15). 
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De website van de pensioenuitvoerder en daarna de website mijnpensioenoverzicht.nl (het 

pensioenregister) en het Uniforme Pensioenoverzicht (UPO) genieten bij beide panels de 

grootste bekendheid.
8
  

 

Dat meer dan de helft van de CentERpanel respondenten aangeeft geen enkele bron te kennen 

en zelfs drie op de vijf aangeeft geen enkele bron te gebruiken, stemt - als representatief panel 

voor de Nederlands sprekende bevolking - niet erg hoopvol als het gaat om het kennisniveau 

rond keuzemogelijkheden van de eigen pensioenregeling. Dat pensioeninteresse en –bewustzijn 

in het algemeen laag zijn, is overigens geen verrassing. De resultaten van ons onderzoek zijn in 

dat opzicht niet opzienbarend als deze worden afgezet tegen resultaten van andere onderzoeken.  

 

Zo blijkt uit recent onderzoek van Wijzer in Geldzaken dat bijna zeven op de tien (69%) 

Nederlanders volledig pensioenonbewust zijn.
9
 Mensen werkzaam in de sectoren onderwijs en 

overheid zijn relatief pensioenbewuster dan bijvoorbeeld mensen werkzaam in de sector horeca 

of bouwnijverheid. Overigens legt de gehanteerde pensioenbewustzijn-meter de lat vrij hoog. 

Iemand kwalificeert als volledig pensioenonbewust als hij onvoldoende op de hoogte is van het 

pensioeninkomen, niet weet of het pensioeninkomen (on)toereikend is en de mogelijkheden om 

meer op te bouwen niet kent. Wat ons betreft is het een goed instrument om te gebruiken als 

algemene graadmeter. Voorkomen zou moeten worden dat er straks een nieuwe 70% mythe gaat 

ontstaan, die uitgaat van het negatieve. Wij hopen van harte dat (in de media) wat vaker 

aandacht wordt besteed aan de groep mensen die zich op een of andere manier met het inkomen 

voor later bezighoudt, niet zelf van de hoed en de rand weet, maar wel openstaat voor meer 

inzicht/hulp. Dat biedt waarschijnlijk meer perspectief dan blijven hameren op het lage 

pensioenbewustzijn in Nederland. 

 

Wat ons overigens nog opvalt in de derde meting van het pensioenbewustzijn in Nederland door 

Wijzer in Geldzaken, is dat minder mensen bewust hebben gekeken naar hun Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO) op papier dan voorgaande jaren en dat dit aantal niet wordt 

gecompenseerd door mensen die mijnpensioenoverzicht.nl (sinds januari 2011 online) bekijken. 

Het totaal aantal mensen dat in 2011 mijnpensioenoverzicht.nl of het UPO bewust heeft bekeken, 

blijkt zelfs lager dan het aantal mensen dat in 2010 bewust het UPO heeft bekeken. Wij 

vermoeden dat de dalende trend van het totaalgebruik van pensioenoverzichten ook te maken 

heeft met de vele onzekerheden in pensioenland (zie ook hoofdstuk 2). Mogelijk dat de angst 

voor slecht nieuws (een lager/onzekerder pensioen) maakt dat mensen zich (nog) minder in de 

persoonlijke pensioensituatie verdiepen.  

 

Qua gebruik van bronnen springt in ons onderzoek de website van de pensioenuitvoerder eruit, 

gevolgd door het pensioenregister en het UPO. Hier valt ons op dat de Persoonlijke 

Pensioenplanner op de website van de pensioenuitvoerder in relatie tot de bekendheid ervan, 

relatief weinig gebruikt wordt.  

 

 

 

                                                   
8
 Overigens blijkt de term Uniform Pensioenoverzicht (UPO) nog niet helemaal ingeburgerd. Niet iedereen 

associeert het met het jaarlijks toegestuurde pensioenoverzicht, aangezien een aantal respondenten deze bij de 
optie ‘Anders’ heeft genoemd. 
9
 Wijzer in Geldzaken 2012. 
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Vraag 2B Welke van de onderstaande bronnen gebruikt u of hebt u wel eens gebruikt? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

Als u geen van onderstaande bronnen kent, kunt u de vraag leeglaten. 

1 Uw pensioenreglement 

2 De website van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

3 Persoonlijke Pensioenplanner op website van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

4 De website mijnpensioenoverzicht.nl 

5 Uw uniforme pensioenoverzicht (UPO) 

6 De website Pensioenkijker.nl 

7 Anders, namelijk... 
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Bekendheid met en gebruik van de website Pensioenkijker.nl is in de marge. Dat is jammer 

omdat de website naar onze mening goede en objectieve informatie over pensioen biedt, zeker 

ook als het gaat om bepaalde gebeurtenissen die invloed hebben op het pensioen (zoals een 

echtscheiding). Dat het beheer van de website www.pensioenkijker.nl sinds 1 mei 2012 is 

ondergebracht bij de Stichting Pensioenregister
10

 juichen wij dan ook van harte toe. Wij zijn er 

persoonlijk voorstander van om dit ene ‘pensioenregister-loket’ verder uit te bouwen, onder 

andere met derde pijlerproducten (lijfrenten) van banken en verzekeraars.
11

 Als het gaat om het 

creëren van inzicht in de daadwerkelijke effecten van diverse keuzemogelijkheden binnen een 

pensioenregeling, zal tooling (bijvoorbeeld via planners) van de eigen pensioenuitvoerder voor de 

eigen regeling het meest getrouwe beeld kunnen geven. Dit neemt niet weg dat meer algemene 

tooling (zoals de Pensioenplanner van Pensioenkijker.nl) mensen kan helpen om inzicht te 

krijgen in de mogelijkheden en globale inkomenseffecten. 

 

Enkele conclusies uit rapportage CentERdata:  

“mensen met een hoge opleiding maken vaker gebruik van deze bronnen dan mensen met een 

lage opleiding” (kleine correlatie gevonden) 

“mensen die hun pensioen bij ABP hebben maken vaker gebruik van de website van hun 

pensioenfonds dan mensen die hun pensioen bij een ander pensioenfonds hebben” 

“hoe hoger iemands opleiding is, hoe groter de kans is dat hij bekend is met de persoonlijke 

pensioenplanner van zijn pensioenfonds/uitvoerder of met het uniforme pensioenoverzicht” 

(kleine correlatie gevonden) 

 

“De kennis over pensioen schiet – ondanks alle inspanningen – ernstig tekort.”, zo valt te lezen in 

de Pensioenbarometer 2012 die onderzoeksbureau GfK Panel Services in opdracht van 

adviesbureau Montae begin dit jaar heeft uitgevoerd onder meer dan 1000 werknemers die 

deelnemen aan een pensioenregeling.
12

 “Ruim de helft (53%) weet niet wat voor 

pensioenregeling hij of zij heeft. De meerderheid (56%) weet niet welk pensioenbedrag men na 

pensionering per maand overhoudt, maar verwacht ruim 70% van het huidig salaris over te 

houden.”  

 

Er is dus werk aan de winkel. Genoeg kansen voor een verdere verbetering van effectieve 

pensioencommunicatie. Daar ligt de komende jaren wat ons betreft een belangrijke uitdaging om 

te zorgen voor (behoud van) voldoende draagvlak voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.
13

 De 

cruciale vraag is natuurlijk hoe dit te bereiken. Het gaat te ver om daar in deze rapportage 

uitgebreid bij stil te staan, maar een paar opmerkingen willen wij er graag aan wijden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10

 Persbericht Stichting Pensioenkijker, 1 mei 2012. 
11

 Voor onze gedachten op dat gebied, zie uitgebreider: Visser 2008A en 2008B en Dietvorst 2011. 
12

 Montae 2012. 
13

 Ook uit het Nationaal Pensioen Onderzoek 2011 blijkt dat betere communicatie met werknemers als het 
belangrijkste issue wordt gezien voor de toekomst van het collectieve stelsel. Zie: NPO 2011, p. 4. 

http://www.pensioenkijker.nl/
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Pensioenuitvoerders en de overheid ondernemen de laatste jaren steeds meer initiatieven om 

burgers zo goed mogelijk te informeren over hun pensioen. Denk aan de ontwikkeling van het 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO), het pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) en de 

communicatieslag die op websites van veel pensioenuitvoerders is gemaakt. Tot op heden lijkt 

het gebruik en de effectiviteit van deze middelen in algemene zin helaas beperkt.
14

 Dat neemt 

niet weg dat naar onze mening ingezet zou moeten worden op een doorontwikkeling van onder 

andere deze middelen. Sommige initiatieven hebben tijd nodig om te rijpen of behoeven wat 

bijstelling. Het lijkt ons goed daarbij de volgende conclusies en suggesties uit de wettelijke 

Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving ter harte te nemen:
15

  

- vereenvoudiging van wettelijk verplichte informatieverstrekking;  

- het aanbrengen van meer gelaagdheid binnen de informatieverstrekking; 

- het zo dicht mogelijk aansluiten op de belevingswereld van burgers bij communicatie over 

risico’s. 

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt binnenkort met een plan van aanpak 

voor pensioencommunicatie, dat op dit moment samen met de AFM en de pensioensector wordt 

ontwikkeld.
16

 Daarin zal naar verwachting ook een aantal nieuwe initiatieven worden besproken, 

zoals de instelling van een ‘pensioendashboard’ en een ‘pensioenbijsluiter’. Wij hopen dat 

dergelijke initiatieven eerst worden getest op effectiviteit alvorens ze daadwerkelijk te 

introduceren. Daarbij zou wat ons betreft vooral ook naar de samenhang tussen en integratie van 

diverse informatiedragers moeten worden gekeken. Wij zien goede mogelijkheden voor het 

pensioenregister om straks als centraal landelijk pensioenplatform te fungeren. 

Ter besluit van dit onderdeel: ook ‘kleinere’ initiatieven die bij kunnen dragen aan een grotere 

pensioeninteresse- en bewustzijn blijven natuurlijk zeer welkom. Hopelijk biedt dit door CMHF 

geïnitieerde onderzoek naar keuzemogelijkheden in pensioenregelingen daarvoor ook 

handvatten en nieuwe inspiratie.  

                                                   
14

 Zie ook Regioplan 2011 en Wijzer in Geldzaken 2012. 
15

 Regioplan 2011. 
16

 Brief Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Prioriteiten arbeidsvoorwaardelijk pensioen, 27 
februari 2012. 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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d) Thematische kernonderwerpen 

 

In overleg met de CMHF hebben wij vier maatschappelijk en beleidsmatig relevante 

deelonderwerpen uit het onderzoek geselecteerd rond het thema ‘keuzemogelijkheden en 

pensioen’ om in deze rapportage nader op in te gaan. Het betreft: 

i) Vervroegen en uitstellen van pensioen 

ii) Deeltijdpensioen 

iii) Eerst een hogere pensioenuitkering, daarna een lagere 

iv) Partnerpensioen 

 

Na een korte introductie van het deelonderwerp volgen de belangrijkste uitkomsten van een 

aantal vragen binnen het betreffende deelonderwerp. We eindigen ieder onderdeel met een 

reactie. In die reactie gaan we in op een aantal in het oog springende resultaten uit het 

CentERdata onderzoek. Omdat het CentERdata onderzoek zelf geen aanknopingspunten biedt 

bij het vinden van mogelijke verklaringen, maken we daarvoor soms een uitstapje naar ander 

onderzoek. Het karakter en de reikwijdte van onze rapportage maakt dat wij een beperkte 

selectie hebben moeten maken. 

 

Omdat het grootste deel van de CMHF-leden is aangesloten bij het ABP, verwijzen we in de tekst 

ter verduidelijking zo nu en dan naar de mogelijkheden binnen het ABP KeuzePensioen.
17

 Voor 

mensen die recht hebben op Flexibel Pensioen (FPU) bij ABP gelden meestal andere regels, met 

minder keuzemogelijkheden. 

i. Vervroegen en uitstellen van pensioen  

 

Introductie 

Een aanvullend ouderdomspensioen gaat in standaardsituaties in op de in de pensioenregeling 

vastgestelde pensioendatum. Deze reglementaire pensioeningangsdatum wordt ook wel 

pensioenrichtleeftijd of pensioenrekenleeftijd genoemd. Sinds 2006 is de pensioenrichtleeftijd via 

onze belastingwetgeving verplicht gesteld op (minimaal) 65 jaar.
18

 Dit is dan ook de leeftijd die in 

veel pensioenregelingen is terug te vinden. De CMHF wilde graag weten hoe het gesteld is met 

de kennis bij burgers, meer in het bijzonder onder haar leden, rond het vervroegen en uitstellen 

van het ouderdomspensioen. Die mogelijkheid is er immers in veel pensioenregelingen, onder 

andere bij het ABP KeuzePensioen.  

Uitkomsten vragen thema vervroegen en uitstellen van pensioen 

In het onderzoek uitgevoerd door CentERdata is aan de onderzoekspanels een aantal vragen 

gesteld dat betrekking heeft op het vervroegen en uitstellen van pensioen.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
17

 ABP KeuzePensioen geldt voor iedereen die pensioen opbouwt bij ABP en geboren is ná 1949. En voor wie 
geboren is vóór 1950 maar geen recht heeft op FPU. 
18

 Dit wil niet zeggen dat er geen mensen zijn, waarvoor (deels) een andere pensioenrichtleeftijd geldt. Iemand 
die voor 2006 al pensioen opbouwde, kan (ook) een lagere pensioeningangsdatum in het pensioenreglement 
hebben staan (bijvoorbeeld 62 jaar). In deze rapportage gaan we uit van een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar, 
tenzij we specifiek anders vermelden.  
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Vraag 4A Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om uw pensioen voor uw 65e in te 

laten gaan? 

 

Relatief veel respondenten geven aan dat hun pensioenregeling deze mogelijkheid tot 

vervroeging kent: bijna 73% van het CMHF-panel (1456 van de 2005) en een kleine 50% van het 

CentERpanel (364 van de 730). Een minderheid van ongeveer 5% van de CMHF-respondenten 

(105 van de 2005) en 13% van het CentERpanel (96 van de 730) zegt dat hun pensioenregeling 

die mogelijkheid niet kent. 

 

 
 

 
 

Het is zeker ook interessant om de groep te identificeren die aangeeft het niet te weten. Daar ligt 

op communicatievlak in ieder geval nog een uitdaging.
19

 Bijna 21% van de CMHF-respondenten 

die deze vraag heeft beantwoord (419 van de 2005) geeft aan het niet te weten. Bij het 

CentERpanel bedraagt dit percentage ongeveer 36% (262 van de 730). 

                                                   
19

 Waar dit al mogelijk zou zijn, ligt het overigens buiten het doel van het onderzoek om te toetsen of mensen het 
juiste antwoord hebben gegeven.  

CMHF 

Ja 

Nee 

Weet ik niet 

N.v.t. wegens 
overgangsregeling 

CentERpanel 

Ja 

Nee 

Weet ik niet 

N.v.t. wegens 
overgangsregeling 
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Vraag 4B Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om uw pensioen na uw 65e in te 

laten gaan? 

 

Bijna 59% van de CMHF-respondenten (1172 van de 2001) en 40% van het CentERpanel (294 

van de 730) geven aan dat hun pensioenregeling deze mogelijkheid kent. 7% van het CMHF-

panel (145 van de 2001) en bijna 12% van het CentERpanel (85 van de 730) zegt van niet. 

 

Ruim 33% van de CMHF-respondenten die deze vraag heeft beantwoord (667 van de 2001) 

geeft aan het niet te weten. Bij het CentERpanel bedraagt dit percentage ruim 47% (347 van de 

730). 

 

Wat opvalt, is dat er beduidend meer onwetendheid is waar te nemen rondom de mogelijkheden 

van het uitstellen van het pensioen, dan bij het vervroegen van pensioen. Als de 

pensioenregeling de flexibiliteit biedt om het pensioen eerder in te laten gaan, is dat meestal ook 

het geval voor het uitstellen ervan.  

 

De CMHF was ook benieuwd of respondenten enig gevoel hebben bij wat een jaar vervroegen of 

uitstellen van de ingangsdatum van het pensioen globaal betekent voor de hoogte van de 

pensioenuitkering. Daarom zijn de volgende vragen gesteld: 

Vraag 4C Wat betekent het voor de hoogte van uw aanvullend pensioen als u een jaar 

eerder stopt (dan 65 jaar)? 

 

 
 

CMHF Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 2% minder 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 5% minder 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 8% minder 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Weet ik niet 
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Voor een jaar eerder stoppen is ‘jaarlijks ongeveer 8% minder aanvullend pensioen uitgekeerd’ 

gemiddeld genomen de meest realistische benadering. Wij benadrukken dat de percentages in 

individuele situaties wat naar boven of beneden kunnen afwijken. Het feitelijke percentage 

verschilt per pensioenregeling/pensioenuitvoerder. 

Bijna 70% van de CMHF-respondenten (1345 van de 1939) en bijna 78% van het CentERpanel 

(565 van de 727) geeft aan het antwoord niet te weten. 

 

Ruim 17% van de CMHF-respondenten (341 van de 1939) geeft het (meest) juiste antwoord (ik 

krijg dan jaarlijks ongeveer 8% minder aanvullend pensioen uitgekeerd). Bij het CenERpanel 

kiest ruim 8% (62 van de 727) voor het juiste antwoord. 

 

Een kleine 4% van de CMHF-respondenten (70 van de 1939) en 5% van het CentERpanel (35 

van de 727) gaat voor het antwoord dat men jaarlijks ongeveer 2% minder aanvullend pensioen 

krijgt uitgekeerd. Deze keuze impliceert een zeer forse onderschatting van de financiële 

negatieve impact van een jaar eerder stoppen met werken (dan 65 jaar). 

 

Resteert zo’n 9% van de CMHF-respondenten (183 van de 1939) en ook 9% van het 

CentERpanel (65 van de 727) dat kiest voor de ‘middenweg’: het antwoord dat men jaarlijks 

ongeveer 5% minder aanvullend pensioen krijgt uitgekeerd. Deze keuze impliceert een 

onderschatting van de financiële negatieve impact van een jaar eerder stoppen met werken (dan 

65 jaar). 

 

CentERdata heeft voor deze vraag nog specifiek gekeken of er mogelijk significante verschillen te 

vinden waren voor respondenten die geboren zijn voor en in of na 1950. Dat blijkt niet het geval.  

 

 

 

 

 

 

CentERpanel 
Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 2% minder 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 5% minder 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 8% minder 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Weet ik niet 
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Vraag 4D Wat betekent het voor de hoogte van uw aanvullend pensioen als u een jaar 

langer doorwerkt (dan 65 jaar)? 

 

 

 
 

 
 

 

Voor een jaar langer doorwerken is ‘jaarlijks ongeveer 8% meer aanvullend pensioen uitgekeerd’ 

gemiddeld genomen een realistische benadering.
20

 Wij benadrukken dat de percentages in 

individuele situaties wat naar boven of beneden kunnen afwijken. Het feitelijke percentage 

verschilt per pensioenregeling/pensioenuitvoerder.  

                                                   
20

 Voor het ABP KeuzePensioen wordt een percentage van 8% in dezelfde context ook genoemd in de brochure 
‘ABP KeuzePensioen: zelf kiezen wanneer u stopt’, Heerlen: ABP 2010.  

CMHF Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 2% meer 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 5% meer 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 8% meer 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Weet ik niet 

CentERpanel 
Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 2% meer 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 5% meer 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Ik krijg dan jaarlijks 
ongeveer 8% meer 
aanvullend pensioen 
uitgekeerd 

Weet ik niet 
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Op deze vraag geeft bijna 76% van de CMHF-respondenten (1463 van de 1937) en bijna 82% 

van het CentERpanel (594 van de 727) aan het antwoord niet te weten. 

Ruim 8% van de CMHF-respondenten (160 van de 1937) geeft het (meest) juiste antwoord (ik 

krijg dan jaarlijks ongeveer 8% meer aanvullend pensioen uitgekeerd). Bij het CentERpanel kiest 

een kleine 4% (28 van de 727) voor het juiste antwoord. 

 

Ongeveer 7% van de CMHF-respondenten (133 van de 1937) en 7% van het CentERpanel (54 

van de 727) gaat voor het antwoord dat men jaarlijks ongeveer 2% meer aanvullend pensioen 

krijgt uitgekeerd. Deze keuze impliceert een zeer forse onderschatting van de financiële positieve 

impact van een jaar langer doorwerken (dan 65 jaar). 

 

Resteert zo’n 9% van de CMHF-respondenten (181 van de 1937) en ongeveer 7% van het 

CentERpanel (51 van de 727) dat kiest voor de ‘middenweg’: het antwoord dat men jaarlijks 

ongeveer 5% minder aanvullend pensioen krijgt uitgekeerd. Deze keuze impliceert een 

onderschatting van de financiële positieve impact van een jaar langer doorwerken (dan 65 jaar). 

 

CentERdata heeft voor deze vraag nog specifiek gekeken of er mogelijk significante verschillen te 

vinden waren voor respondenten die geboren zijn voor en na 1950. Dat blijkt niet het geval. Op 

de vraag wat men denkt dat het betekent voor de hoogte van het aanvullend pensioen als men 

een jaar eerder stopt met werken of als men een jaar langer doorwerkt, werd nauwelijks verschil 

in antwoord aangetoond tussen beide groepen. Als het gaat om een jaar eerder te stoppen is het 

wel zo dat in de groep die voor 1950 geboren is minder vaak ‘ik weet het niet’ is geantwoord, 

namelijk één op de twee. In de groep die in of na 1950 is geboren is dat bijna drie op de vier. Als 

het gaat om een jaar langer doorwerken, zeggen in beide groepen drie op de vier mensen ‘ik 

weet het niet’. 

 

Reactie onderzoekers 

De uitkomsten bij de vragen rond het thema vervroegen en uitstellen van pensioen bieden stof tot 

nadenken, zeker in relatie tot actuele ontwikkelingen zoals het stapsgewijs willen verhogen van 

de AOW leeftijd. Wij waren aangenaam verrast door de relatief kleine groep respondenten die 

aangeeft niet te weten of de pensioenregeling de mogelijkheid tot vervroegen kent. Voor wat 

betreft het uitstellen van pensioen is een grotere onwetendheid waar te nemen, vooral ook als het 

gaat om de financiële impact ervan.  

 

Verklaringen voor de onwetendheid over het vervroegen en uitstellen van pensioen zijn uit het 

CentERdata onderzoek niet op te maken. Dat was ook geen doel van dit onderzoek. Mogelijke 

verklaringen liggen naar onze mening vooral in de algemene desinteresse in pensioenen. Als 

men zich al verdiept in persoonlijke keuzemogelijkheden zoals het vervroegen en uitstellen van 

pensioen, gebeurt dit in het beste geval op zijn vroegst een paar jaar voor de pensioenrichtleeftijd. 

In die zin zien wij de groep die ‘weet ik niet’ antwoordt dan ook vooral als uitdaging om bewust(er) 

te maken over de keuzemogelijkheden van pensioen in de uitkeringsfase in het algemeen en 

vervroegen en uitstellen van pensioen in het bijzonder. Dat een 35-jarige deze mogelijkheden niet 

(allemaal) kent, vinden wij begrijpelijk. Een 50-jarige zou zich echter meer dan nu het geval is 

bewust mogen zijn/worden van de mogelijkheden.  
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Wat ons vooral opvalt, is dat beduidend meer onwetendheid is waar te nemen rondom de 

mogelijkheden en financiële gevolgen van het uitstellen van het pensioen, dan bij het vervroegen 

van pensioen. Dit zal waarschijnlijk voor een belangrijk deel te verklaren zijn door de wens van 

nog steeds veel mensen om toch eerder (dan 65 jaar) te stoppen met werken, al dan niet via 

bijvoorbeeld een VUT en/of prepensioen overgangsregeling. Bij een dergelijke wens lijkt het ons 

logisch dat informatie over (de impact van) langer doorwerken als minder relevant beschouwd zal 

worden. Aan de andere kant signaleren wij dat positieve communicatie over de (financiële) 

voordelen van langer doorwerken nog geen gemeengoed is. Langer doorwerken wordt nog 

onvoldoende op waarde geschat. Daar ligt een maatschappelijke uitdaging en valt er voor 

overheid, werkgevers, pensioenuitvoerders en andere stakeholders nog een wereld te winnen. 

 

Wij verwachten overigens dat het thema vervroegen en uitstellen van pensioen – bijvoorbeeld in 

combinatie met een zogenoemde hoog/laag constructie (zie onderdeel iii hierna) - de komende 

tijd meer en meer in de belangstelling zal komen te staan. Dat zal dan onder andere het gevolg 

zijn van het (stapsgewijs) verhogen van de AOW-leeftijd. Zeker nu de AOW-leeftijd, zoals het er 

naar uitziet, al eerder (vanaf 2013) wordt verhoogd dan in het Pensioenakkoord was 

aangekondigd (2020 naar 66).  

 

Bij pensioenregelingen waar:  

1. het ouderdomspensioen vervroegd kan worden; en/of  

2. de eerste periode van pensionering de pensioenuitkering hoger kan zijn (binnen de 

bandbreedte 100:75); en/of 

3. voor een AOW-overbrugging gekozen kan worden,  

kan het inkomensgat voor mensen die al met de VUT of prepensioen zijn, in sommige gevallen 

nog worden ondervangen. Waar de betreffende regeling er nu (nog) niet in voorziet, is het te 

overwegen om te bezien waar de flexibileringsmogelijkheden nog iets kunnen betekenen. Een 

proactieve houding van pensioenuitvoerders in de communicatie over de (on)mogelijkheden in 

dezen lijkt wenselijk. Wij beseffen dat dit (tijdelijk) administratieve druk op de uitvoering en kosten 

met zich mee kan brengen. 

 

Op dit moment is de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar nog gelijk aan de ingangsdatum van de 

AOW. Het lijkt echter een kwestie van tijd dat zowel de AOW-leeftijd (in veel kleine stappen vanaf 

2013 volgens het Lenteakkoord; in twee grotere stappen in 2020 en 2025 volgens het 

Pensioenakkoord) als de pensioenrichtleeftijd voor de aanvullende pensioenen (ineens per 2014 

volgens zowel Lente- als Pensioenakkoord) omhoog zullen gaan. Zoals het er nu naar uitziet, 

zullen beiden straks ook niet meer synchroon lopen. Dat brengt administratieve, maar vooral ook 

communicatieve uitdagingen met zich mee.  

 

CentERdata heeft de onderzoekspanels ook de vraag gesteld waardoor de leeftijd dat mensen 

met pensioen willen gaan vooral bepaald wordt (zie bijlage 1, vraag 3B). 
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Naast financiële overwegingen (30% van CMHF-panel; 25% van het CentERpanel) wordt de 

AOW leeftijd het meest genoemd (24% van CMHF-panel; 37% van het CentERpanel). Veel vaker 

dan de pensioeningangsdatum in het pensioenreglement. Dat laatste is niet alleen een 

interessant gegeven met de verhoging van de AOW leeftijd in het verschiet, maar ook als dit 

wordt afgezet tegen de relevantie van de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling. Wij 

verwachten dat deze richtleeftijd steeds belangrijker zal worden voor het maken van 

pensioenkeuzes – waaronder het moment van pensionering - dan de AOW leeftijd. Immers, de 

richtleeftijd is het ijkpunt voor actuariële verhoging of verlaging van pensioen bij langer 

doorwerken, respectievelijk eerder stoppen. Dit neemt niet weg dat de AOW leeftijd door (vooral) 

oudere werknemers als ‘normleeftijd’ kan worden geïnterpreteerd. Fouarge, De Grip en 

Montizaan geven aan dat een verhoging van de pensioenleeftijd de sociale culturele norm zou 

kunnen beïnvloeden, zodat mensen langer doorwerken. Het bestaan van een dergelijk effect is 

volgens hen nog niet hard aangetoond en de werkelijke omvang daarvan in nog weinig 

onderzocht.
21
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Fouarge, De Grip en Montizaan 2012. 
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Aardig om te signaleren is dat binnen de groep respondenten die ‘anders’ als overweging hebben 

gekozen, in de toelichting met regelmaat te lezen was dat de leeftijd waarop zij met pensioen 

willen gaan vooral afhangt van ‘hoeveel plezier zij nog in hun werk hebben’. 

 

Ter besluit van dit deelonderwerp nog een ander perspectief van ‘de pensioenleeftijd’. De 

ontslagleeftijd van 65 jaar in een aantal CAO’s staat meer en meer ter discussie. Als straks de 

AOW gerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd niet meer synchroon lopen, is het een 

interessante vraag wat voor effecten dit heeft op de discussie rondom deze ontslagleeftijd. Wij 

zijn benieuwd hoe deze discussie zich zal gaan ontwikkelingen. 

 

Flexibiliteit ingangsdatum pensioen tussen 60 en 70 jaar in ABP KeuzePensioen reglement 

2012 

 

Artikel 7.3 Recht op ouderdomspensioen 

1. De deelnemer of gewezen deelnemer heeft recht op ouderdomspensioen op de eerste dag van 

de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

2. Het ouderdomspensioen gaat niet later in dan op de eerste dag van de maand waarin de 

werknemer 70 jaar wordt. 

 

Artikel 7.4 Recht op ouderdomspensioen vóór 65 jaar 

De werknemer, de deelnemer die op grond van artikel 16.2 de deelneming vrijwillig voortzet en 

de gewezen deelnemer zonder recht op een ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering kunnen 

het ouderdomspensioen eerder laten ingaan, maar niet eerder dan op de eerste dag van de 

maand waarin de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt. 

 

ii. Deeltijdpensioen 

 

Introductie 

Voor deeltijdpensioen is er geen wettelijke definitie. Het kan worden uitgelegd als het in deeltijd 

(door)werken en voor het verminderde arbeidsdeel het pensioen laten ingaan. Het zijn dus in 

principe twee stappen. Allereerst wordt de omvang van de aanstelling in tijd teruggebracht 

(meestal van voltijdse naar deeltijdse aanstelling). Vervolgens gaat voor het verminderde 

arbeidsdeel het aanvullend pensioen (vervroegd) in.
22

 

 

In de literatuur en in beleidsdiscussies is momenteel veel aandacht voor gefaseerde of 

deeltijdpensionering. Ook in de praktijk lijkt deeltijdpensioen de laatste jaren aan populariteit te 

winnen. Maar hoe kijken de leden van het CMHF en het CentERpanel tegen deeltijdpensioen aan? 

 

Uitkomsten vragen thema deeltijdpensioen  

In het CentERdata onderzoek is aan de onderzoekspanels een aantal vragen gesteld dat 

betrekking heeft op het thema deeltijdpensioen.  
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 Overigens is de fiscale regelgeving sinds eind 2011 versoepeld, waardoor het vanaf 60 jarige leeftijd ook 
mogelijk is om het pensioen geheel vervroegd te laten ingaan en toch (in deeltijd) te blijven werken. Zie: Besluit 
van 30 augustus 2011, BLKB2011/1231M, Stcrt. 7 september 2011 nr. 16384.  
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Vraag 5A Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om gedeeltelijk met pensioen te gaan 

(deeltijdpensioen) en voor een deel door te werken? 

 

Iets meer dan 50% van het CMHF-panel (1000 van de 1998) en 40% van het CentERpanel (292 

van de 730) geeft aan dat hun pensioenregeling de mogelijkheid tot deeltijdpensioen kent. Een 

minderheid van ongeveer 4% van de CMHF-respondenten (84 van de 1998) en 10% van het 

CentERpanel (72 van de 730) zegt dat hun pensioenregeling die mogelijkheid niet kent. 

 

Ruim 45% van de CMHF-respondenten die deze vraag heeft beantwoord (900 van de 1998) 

geeft aan het niet te weten.
23

 Bij het CentERpanel bedraagt dit percentage bijna 50% (363 van de 

730). 

 

Vraag 5B Zou u gebruik maken van de mogelijkheid om gedeeltelijk met pensioen te gaan 

(deeltijdpensioen) en voor een deel door te werken? 
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 De resterende 1% gaf aan dat deze vraag niet op hen van toepassing was omdat hun pensioenregeling een 
overgangsregeling kent. 

CMHF 

Ja 

Nee 

weet ik (nog) niet 

CentERpanel 

Ja 

Nee 

weet ik (nog) niet 
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Ongeveer 47% van de CMHF-respondenten beantwoordt deze vraag met ‘ja’ (923 van de 1964), 

33% weet het nog niet en 20% antwoordt met ‘nee’.  

 

Bij het CentERpanel beantwoordt 45% de vraag met ‘ja’ (327 van de 727), 39% weet het nog niet 

en 16% antwoordt met ‘nee’. 

 

Een opvallend grote groep staat dus vrij vertaald ‘welwillend tegenover deeltijdpensioen’. 

CentERdata heeft voor deze vraag nog specifiek gekeken of er mogelijk significante verschillen te 

vinden waren voor respondenten die geboren zijn voor en in of na 1950. Dat blijkt niet het geval.  

 

Reactie onderzoekers 

Wat ons betreft heeft deeltijdpensioen de toekomst. Het relatief grote aantal respondenten uit 

zowel het CMHF- als het CentERpanel dat aangeeft gebruik te zullen maken van 

deeltijdpensioen stemt ons positief. Zeker als wordt meegenomen dat de mogelijkheden voor 

deeltijdpensioen – net als bij een aantal andere onderzochte keuzemogelijkheden – meestal pas 

een paar jaar voor pensionering worden bezien. In dat licht is het ook niet vreemd dat ruim één 

op de drie respondenten aangeeft het (nog) niet te weten.
24

 Bijna de helft van de respondenten 

geeft aan gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om gedeeltelijk met pensioen te gaan en 

voor een deel door te werken. Opvallend resultaat: onder respondenten die voor of na 1950 

geboren zijn, is er geen wezenlijk verschil in de beantwoording van deze vraag. Zij zouden 

ongeveer even vaak gebruik maken van de mogelijkheid van deeltijdpensioen. Dat biedt hoop 

voor een arbeidsmarkt die over een paar jaar in veel branches - zoals het onderwijs en de 

gezondheidszorg - krapper gaat worden. Ouderen die (in deeltijd) willen doorwerken, zijn dan 

hard nodig. 

 

Fouarge, De Grip en Montziaan laten in hun recente NEA Design Paper zien dat meer flexibiliteit 

in het pensioenstelsel, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan, er 

toe kan bijdragen dat mensen later uittreden.
25

 Zij constateren overigens dat deeltijdpensioen 

geen netto verhoging van het arbeidsaanbod van ouderen met zich meebrengt, omdat 

werknemers in de jaren voorafgaand aan hun pensionering minder uren werken.  

 

In de paper noemen de auteurs een aantal voordelen van deeltijdpensioen, waar wij ons goed in 

kunnen vinden. Zo kan deeltijdpensionering er bijvoorbeeld toe leiden dat de werklast verlicht 

wordt, waardoor mensen langer gezond kunnen doorwerken. Een bijkomend voordeel zou 

kunnen zijn dat de instroom in de WIA en WW hierdoor wordt teruggedrongen. Het is ook 

denkbaar dat de mogelijkheid om gefaseerd uit te treden beter aansluit bij de individuele 

voorkeuren van werknemers.
26

 Ook ander werk van Fouarge, De Grip en Montziaan is 

lezenswaardig als het gaat om de laatste inzichten rond bijvoorbeeld deeltijduittreding.
27

 

 

Eind 2011 zijn de fiscale regels verruimd om de combinatie vroegpensioen en doorwerken in 

deeltijd niet onnodig te belemmeren.
28

 De ABP KeuzePensioenregeling is hier al (deels) op 

aangepast door het ontslagvereiste te laten vervallen bij het aanvragen van vervroegd pensioen. 
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 Er zit wel een verschil tussen de groep mensen geboren vóór 1950 en in of na 1950. In de eerstgenoemde 
groep antwoordt één op de vier met ‘ik weet het niet’ en in de tweede groep één op de twee. 
25

 Fouarge, De Grip en Montizaan 2012. 
26

 Fouarge, De Grip en Montizaan 2012, p. 40. 
27

 Zo vonden wij het opmerkelijk te lezen dat voor meer dan de helft van de mensen die in 2010 met FPU is 
gegaan, geldt dat zij met deeltijdpensioen (deeltijd-FPU) zijn gegaan (Fouarge, De Grip en Montizaan 2011A, p. 
28). Voor onderzoek naar de bereidheid om langer door te werken en in hoeverre het gevoerde personeelsbeleid 
daar op aansluit, zie: Fouarge, De Grip en Montizaan 2011B. 
28

 Zie: Besluit van 30 augustus 2011, nr. BLKB2011/1231M, Stcrt. 7 september 2011 nr. 16384. 
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Deeltijdpensioen mag vanaf 60 jaar vervroegd ingaan, ongeacht de mate waarin wordt 

doorgewerkt. De nieuwe fiscale lijn betekent meer flexibiliteit, maar vraagt om goede 

voorlichting.
29

 Pensioen vervroegen betekent immers een lagere levenslange uitkering. 

 

ABP KeuzePensioen Pensioenreglement 2012 

 

Artikel 7.2 Gedeeltelijke ingang ouderdomspensioen 

Een werknemer kan het ouderdomspensioen gedeeltelijk laten ingaan. Dit is mogelijk voor ten 

minste 10 procent van de opgebouwde aanspraak. 

 

iii. Eerst een hogere pensioenuitkering, dan een lagere 

 

Introductie 

 

In sommige pensioenregelingen (onder andere bij het ABP KeuzePensioen en ook de 

pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn
30

) kan variatie worden aangebracht in de 

hoogte van de pensioenuitkering. Men kan dan de eerste jaren kiezen voor een hogere uitkering 

en daarna voor een wat lagere. Andersom kan ook.
31

 De uitkeringen mogen wettelijk alleen 

binnen bepaalde marges variëren, namelijk binnen de bandbreedte 100:75.  

 

De (fiscale) wet biedt overigens nog een extra mogelijkheid tot variabilisering in de jaren tussen 

pensioeningang en het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het doel hiervan is om het gemis aan 

AOW te kunnen compenseren. Hoewel de onderzoekspanels niet expliciet zijn bevraagd naar 

kennis over deze zogenoemde AOW-compensatie, bespreken wij ook deze bijzondere 

variabiliseringsmogelijkheid.  

Uitkomsten vragen thema ‘variabilisering hoog/laag’ 

 

Vraag 6A Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om de eerste jaren van uw 

pensionering een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere? 

 

Zowel 68% van de CMHF-respondenten (1362 van de 1999) als 68% van het CentERpanel (494 

van de 730) geeft aan niet te weten of hun pensioenregeling deze mogelijkheid biedt. 

 

Vraag 6B Zou u gebruik maken van de mogelijkheid om de eerste jaren van uw 

pensionering een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere? 

 

Om wat meer gevoel te krijgen bij wat deze flexibilisering concreet betekent, konden de 

onderzoekspanels overigens doorklikken naar onderstaand cijfervoorbeeld:  

 

 

 

                                                   
29

 Voor een uitgebreidere bespreking van het Besluit van 30 augustus 2011 en de praktische doorwerking ervan, 
zie: Schuurman 2012. 
30

 In ieder geval voor deelnemers geboren in of na 1950 en/of sinds 2006 pensioen opbouwen bij Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn. 
31

 In het onderzoek is alleen gevraagd naar eerst een hogere uitkering, daarna een lagere. Wij beperken ons hier 
ook tot een beschouwing van deze variabilseringsmogelijkheid. 
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Stel: u ontvangt op 65 jarige leeftijd een aanvullende pensioenuitkering van 1000 euro per 

maand. Als u gedurende de eerste drie jaar (van 65 tot 68 jaar) voor een hogere uitkering kiest, 

en deze bedraagt ongeveer 1250 euro per maand, dan ontvangt u vanaf uw 68ste daarna 

levenslang ongeveer 920 euro per maand. 

 

 
 

 
 

Ruim 24% van de CMHF-respondenten (474 van de 1963) en bijna 17% van het CentERpanel 

(123 van de 727) antwoordt ‘ja’.  

 

Bijna 39% van de CMHF-respondenten (762 van de 1963) en 35% van het CentERpanel (256 

van de 727) antwoordt ‘nee’. 

 

De resterende 37% van CMHF-respondenten (727 van de 1963) en 48% van het CentERpanel 

(348 van de 727) geeft aan het (nog) niet te weten. 

 

 

 

CMHF 

Ja 

Nee 

weet ik (nog) niet 

CentERpanel 

Ja 

Nee 

weet ik (nog) niet 
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Reactie onderzoekers  

De mogelijkheid om de eerste jaren van pensionering (al dan niet vervroegd) een hogere 

pensioenuitkering te ontvangen, is een interessante. Zeker als iemand verwacht de eerste jaren 

van pensionering wat extra geld nodig te hebben, bijvoorbeeld voor het maken van verre reizen 

of wellicht zelfs nog een eigen bedrijf te beginnen. Het kan allemaal. Ook voor mensen die 

verwachten niet lang (meer) te leven, kan het vanuit oogpunt van financiële planning voordelen 

bieden. 

 

Dat twee op de drie respondenten niet weten of hun pensioenregeling deze 

variabiliseringsmogelijkheid biedt, vinden wij niet vreemd. Voor dit soort keuzemogelijkheden is 

relatief weinig aandacht (in de media). Dat toch een behoorlijk aantal respondenten uit zowel het 

CMHF- als het CentERpanel aangeeft gebruik te zullen maken van een dergelijke 

keuzemogelijkheid, geeft ons wel het signaal dat deze keuzemogelijkheid in een behoefte lijkt te 

voorzien. 

 
AOW-compensatie 

De (fiscale) wet biedt overigens nog een extra mogelijkheid tot variabilisering in de jaren tussen 

pensioeningang en het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Dat wordt vaak de AOW-compensatie 

genoemd. Het doel hiervan is om het gemis aan AOW te kunnen compenseren. Ook hier geldt 

dat van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt, als de pensioenregeling hierin voorziet. 

Bij deelnemers aan het ABP KeuzePensioen is dit in principe het geval (zie art. 7.6, lid 4 van het 

pensioenreglement 2012).  

 

ABP KeuzePensioen Pensioenreglement 2012 

 

Artikel 7.6 Berekening ouderdomspensioen 

4. Op verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer kan het ouderdomspensioen in hoogte 

variëren voor zover de verhouding tussen het hoogste en het laagste pensioen van 100:75 niet 

wordt overschreden. Vóór leeftijd 65 jaar blijft daarbij buiten beschouwing het deel dat geacht 

wordt het gemis aan AOW te compenseren. ABP bepaalt de hoogte van het pensioen met 

toepassing van de factoren opgenomen in bijlage G bij dit reglement. 

 

We gebruiken overigens bewust de woorden ‘in principe’. Bepaalde uitingen in brochures van het 

ABP wijzen er op dat bij gebruikmaking van deeltijdpensioen het ABP KeuzePensioen niet meer 

in hoogte kan variëren. Wij gaan ervan uit dat daarmee niet alleen de variatiemogelijkheid 100:75 

wordt bedoeld, maar ook de AOW-compensatie. 
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Uw ABP KeuzePensioen kan variëren in hoogte. U kiest dan zelf hoeveel pensioen u op welk 

moment wilt hebben. Bijvoorbeeld eerst een hoger pensioen tot uw 65ste, daarna een lager 

pensioen. U kunt maximaal 25% meer ABP KeuzePensioen krijgen 

 

Vóór uw 65ste krijgt u nog geen AOW. Om ervoor te zorgen dat uw totale inkomen ongeveer 

even hoog blijft, wordt voor uw 65ste een deel van het ABP KeuzePensioen gebruikt om het 

AOW-bedrag te compenseren. Uw ABP KeuzePensioen vóór uw 65ste en uw pensioen ná uw 

65ste (AOW + ABP KeuzePensioen) zijn dan even hoog. Wilt u dit niet? Dan kunt u dat 

aangeven. 

 

U kunt ervoor kiezen gedeeltelijk met pensioen te gaan. U bouwt dan uw loopbaan af in één of 

meer stappen van minimaal 10%. Gaat u met deeltijdpensioen, dan kunt u uw ABP 

KeuzePensioen niet meer variëren in hoogte. 

 

Bron: Brochure ABP KeuzePensioen: wat u zeker weten moet (mei 2011)
32

 

 

 

Op basis van onderstaande passage uit een brochure van het ABP lijkt het er verder op dat 

variabilisering alleen mogelijk is voor actieve deelnemers aan het ABP KeuzePensioen. Vanuit 

uitvoeringstechnisch- en kostenoogpunt is dat zeker te begrijpen, maar wij vragen ons af of deze 

beperking van de doelgroep in deze tijd nog wel passend is. In wet- en regelgeving zien wij 

weinig belemmeringen meer waarom het alleen voor actieve deelnemers mogelijk zou zijn. 

 

Bouwt u nu ergens anders pensioen op of bent u gestopt met werken?  

Als u ervoor gekozen hebt uw pensioen niet mee te nemen naar een nieuw pensioenfonds zijn 

uw keuzes meer beperkt. U krijgt dan geen AOW overbrugging om uw inkomen voor en na 65 

jaar gelijk te houden. Uw pensioen heeft dus altijd een vaste hoogte. En deeltijduittreding is 

helaas niet mogelijk. Uw ABP KeuzePensioen gaat dan uiterlijk op uw 65ste in.  

 

Bron: Brochure ABP KeuzePensioen: zelf kiezen wanneer u stopt (november 2010)
33

 

 

Deze voorlichting lijkt in tegenspraak met het reglement dat variabilisering ook voor gewezen 

deelnemers openstelt (zie art 7.6 lid 4).  

 

Wij verwachten dat de mogelijkheid van de hier besproken AOW-compensatie de komende tijd 

meer in de belangstelling zal komen staan. Dit heeft alles te maken met het onlangs gesloten 

Lenteakkoord in de Tweede Kamer. In dat akkoord is ook (nieuwe) overeenstemming bereikt over 

de verhoging van de AOW-leeftijd. Deze gaat vanaf 2013 al met 1 maand omhoog. Daarna stijgt 

hij in stappen, tot in uiterlijk 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar is. En uiterlijk in 2024 wordt 

dat 67 jaar. Er zijn overgangsmaatregelen aangekondigd voor mensen die weinig mogelijkheden 

hebben om het verlies te compenseren.
34
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 ABP KeuzePensioen, ‘wat u zeker weten moet’, Heerlen: ABP 2011. 
33

 ABP KeuzePensioen, ‘wat u zeker weten moet’, Heerlen: ABP 2011. 
34

 Beantwoording Kamervragen door Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over overgangsregeling 
versnelde verhoging AOW-leeftijd en over de vitaliteitsparagraaf (vragen Kamerlid Vermeij, PvdA), 25 mei 2012. 
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Los van het feit dat gebruikmaking van de AOW-compensatie voor deelnemers een sigaar uit 

eigen doos is (de compensatie verlaagt immers de toekomstige levenslange 

ouderdomspensioenuitkering), kan er voor pensioenuitvoerders een momentum ontstaan om de 

mogelijkheid (extra) onder de aandacht te brengen van deelnemers die er gebruik van kunnen 

maken cq. die er automatisch gebruik van maken. Ook kan het onderwerp door sociale partners 

worden meegenomen bij het maken van (nieuwe) afspraken over de pensioenregeling. Het is 

overigens maar zeer de vraag of dat nog soelaas biedt voor mensen die al met vroegpensioen 

(VUT of prepensioen) zijn gegaan. In veel overgangsregelingen (zoals FPU bij het ABP) is een 

AOW-compensatie op dit moment geen onderdeel van de pensioenregeling. 

 

Overigens kan gebruikmaking van de AOW-compensatie voor mensen met een relatief laag 

aanvullend pensioen bij een forse vervroeging van de pensioenleeftijd ook maatschappelijke 

risico’s met zich meebrengen. Het levenslange ouderdomspensioen na 65 jaar kan dan 

grotendeels worden ‘opgesoupeerd’, waardoor mogelijk een beroep op een sociaal vangnet van 

de overheid moet worden gedaan. Materieel kan dit gezien worden als afkoop. Stevens en 

Schuurman signaleerden dit – onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis – al eerder.
35

 

 

iv. Partnerpensioen 

 

Introductie 

 

Partnerpensioen: een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de echtgenoot, de 

geregistreerde partner of de partner, de gewezen echtgenoot, de gewezen geregistreerde 

partner of gewezen partner wegens het overlijden van de werknemer of gewezen 

werknemer (art. 1 Pensioenwet). 

 

Het partnerpensioen is in onze ogen ten onrechte een ondergeschoven kindje in pensioenland. 

Zeker met de vele ingrijpende wijzigingen die het partnerpensioen het afgelopen decennium heeft 

doorgemaakt, bestaat het risico dat veel deelnemers nog verwachtingen hebben over (de hoogte 

van) hun partnerpensioen, die waarschijnlijk al even niet meer gerechtvaardigd zijn. Eind 2010 

bleek uit onderzoek door de Consumentenbond in opdracht van Pensioenkijker.nl dat driekwart 

van de werknemers geen idee heeft hoe hoog het partnerpensioen is en er vaak blind van 

uitgaan dat het partnerpensioen voor hen goed is geregeld.
36

 In steeds meer pensioenregelingen 

bouwen mensen echter geen (volledig) partnerpensioen meer op, of is er een partnerpensioen op 

risicobasis. Dat hoeft geen ramp te zijn, maar het is wel zo prettig om te weten wat er geregeld is 

voor de partner (en eventuele kinderen) bij een onverhoopt overlijden. Desgewenst kunnen dan 

nog tijdig (aanvullende) maatregelen worden getroffen. 

 

Uitkomsten vragen thema partnerpensioen 

CentERdata heeft aan de onderzoekspanels de volgende vraag voorgelegd: 

 

Vraag 8A Pensioenregelingen in Nederland kennen naast een ouderdomspensioen voor 

uzelf vaak ook een voorziening voor uw partner als u overlijdt. Dit is het zogenoemde 

partnerpensioen. 

 

Kent uw pensioenregeling een partnerpensioen? 

                                                   
35

 Stevens en Schuurman 2008, p. 286-287. 
36

 Pensioenkijker 2010. 
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Bijna 79% van de CMHF-respondenten (1535 van 1951) antwoordt met ‘ja’ en 7% met ‘nee’ (144 

van de 1951). Zo’n 66% van het CentERpanel (481 van de 727) antwoordt met ‘ja’, 11% met ‘nee’ 

(82 van de 727). 

 

Ongeveer 14% van de CMHF-respondenten en bijna 23% van het CentERpanel geeft aan niet te 

weten of hun pensioenregeling een partnerpensioen kent.  

 

Aan de respondenten die aangaven dat hun pensioenregeling een partnerpensioen kent, is 

vervolgens de volgende vraag voorgelegd: 

 

Vraag 8B Het pensioen dat uw partner ontvangt bij uw overlijden kan in Nederland op twee 

manieren zijn geregeld bij uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder.  

 

Weet u op welke manier het partnerpensioen bij u geregeld is? 

 

CMHF 

Ja 

Nee 

weet ik niet 

CentERpanel 

Ja 

Nee 

weet ik niet 
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Bij de antwoordmogelijkheden (partnerpensioen op opbouwbasis, partnerpensioen op risicobasis 

of gedeeltelijk op opbouwbasis/risicobasis) zijn de begrippen met de Pensioenkijker.nl definitie 

als basis uitgelegd (zie kader). 
 

Partnerpensioen op opbouwbasis 

Als je partnerpensioen opbouwt, vorm je een 'potje'. Hieruit ontvangt je partner na jouw overlijden 

een uitkering. Stop je met opbouwen, omdat je bijvoorbeeld niet meer aan een pensioenregeling 

meedoet, dan houd je recht op het partnerpensioen dat tot op dat moment is opgebouwd. Is het 

partnerpensioen opgebouwd, dan houd je recht op het pensioen bij ontslag.  

 

Partnerpensioen op risicobasis 

Je bent verzekerd tegen het risico dat je komt te overlijden. Kom je inderdaad te overlijden, dan 

krijgt je partner een partnerpensioen. Wanneer de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld bij ontslag 

of op de pensioendatum), dan is er geen aanspraak op een partnerpensioen. Je bent verzekerd 

zolang je premie betaalt. Stop je met premie betalen dan is er geen verzekering meer. Is je 

partnerpensioen op risicobasis verzekerd, dan vervalt het pensioen bij ontslag. 

 

CMHF 

Ja, op opbouwbasis 

Ja, op risicobasis 

Ja, gedeeltelijk op 
opbouwbasis en 
gedeeltelijk op risicobasis 

Nee, weet ik niet 

CentERpanel 

Ja, op opbouwbasis 

Ja, op risicobasis 

Ja, gedeeltelijk op 
opbouwbasis en 
gedeeltelijk op risicobasis 

Nee, weet ik niet 
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Ongeveer 70% van zowel de CMHF-respondenten als leden van het CentERpanel die aangeeft 

dat hun pensioenregeling een partnerpensioen kent, weet niet op welke manier dat is geregeld.  

 

Reactie onderzoekers  

Wij vinden de uitkomsten rond het thema partnerpensioen zorgwekkend. Waar uit onderzoek van 

Pensioenkijker.nl in 2010 vooral onwetendheid bleek over de hoogte van het partnerpensioen, 

signaleren wij ook grote onwetendheid over het al dan niet hebben van een 

partnerpensioenvoorziening binnen de eigen pensioenregeling en/of de wijze waarop deze is 

geregeld. Het valt ons op dat CMHF-respondenten anders dan bij een groot aantal andere 

thema’s ongeveer hetzelfde scoren qua kennisniveau op het gebied van partnerpensioen dan de 

CentERpanel-leden. Wij vermoeden dat dit te maken heeft met de vele wijzigingen in de 

partnerpensioenvoorziening het afgelopen decennium bij het ABP, waar een groot deel van de 

(aan het onderzoek deelnemende) CMHF-leden is aangesloten.  

 

Verklaringen voor de grote onwetendheid rond het partnerpensioen zijn overigens uit het 

CentERdata onderzoek niet direct op te maken. Dat was ook geen doel van dit onderzoek. 

Mogelijke verklaringen zijn wel te ventileren uit ander onderzoek.
37

  

 

De Jonge schreef in 2008 voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het rapport ‘De 

inkomenspositie van achterblijvers’.
38

 Het onderzoek richt zich onder andere op de gaten die 

bestaan in de dekking van het overlijdensrisico en de achterliggende oorzaken daarvan. De 

Jonge doet dit vanuit een inventarisatie van nabestaandenvoorzieningen binnen de drie pijlers 

van oudedagsvoorzieningen. De volgende passage uit de samenvatting van de hoofdstukken die 

zij heeft gewijd aan het partnerpensioen, is meer dan de aandacht waard. 

 

“De waarde die deelnemers aan een toezegging voor partnerpensioen kunnen hechten is beperkt. 

Voor voorbije deelnemingsjaren ligt de toezegging vast, maar uitspraken over toekomstige 

deelnemingsjaren kennen een grote mate van onzekerheid. Reglementswijzigingen dragen er 

bovendien toe bij, dat minder transparant is waarop een toezegging gebaseerd is, omdat dit 

steeds complexer wordt. Vaak is de toezegging in stukjes opgeknipt die afhangen van de 

momenten waarop wijzigingen zijn doorgevoerd die de hoogte van het partnerpensioen 

beïnvloeden. Daar komt bij dat de toezegging voor partnerpensioen meestal is gekoppeld aan de 

opbouw van ouderdomspensioen. Dit maakt het moeilijk om zicht te krijgen op hoe de aanspraak 

op partnerpensioen is samengesteld, zonder ook te weten hoe het ouderdomspensioen is 

opgebouwd.” 

 

Complexiteit is wat ons betreft een van de belangrijkste mogelijke verklaringen voor de grote 

onwetendheid over de partnervoorziening binnen de eigen pensioenregeling. Vooral de 

versnippering van partnerpensioen aanspraken én de koppeling aan het - steeds minder zekere – 

ouderdomspensioen die er in veel pensioenregelingen is, maken het voor burgers lastig te 

doorgronden. Ook kan het een drempel vormen dat men zich er überhaupt in wil verdiepen.  

 

Deze gedachte wordt versterkt door bepaalde resultaten uit het eerdergenoemde onderzoek van 

de Consumentenbond in opdracht van Pensioenkijker.nl.
39

 Het doel van dit onderzoek was een 

antwoord te vinden op de vraag: Waarom verdiepen mensen zich niet in hun partnerpensioen? 

                                                   
37

 Wij beseffen dat onze beperkte selectie geen recht doet aan de relevantie van dit onderwerp. Het karakter en 
de reikwijdte van onze rapportage bij het onderzoek van CentERdata maakt dat wij een beperkte selectie hebben 
moeten maken. 
38

 De Jonge 2008. 
39

 Pensioenkijker 2010. 
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Uit de resultaten van het kwalitatieve onderzoek bleek dat de mogelijke redenen waarom men 

zich niet in het partnerpensioen verdiept, zijn op te delen in grofweg vier categorieën:  

- Verantwoordelijkheid: het verantwoordelijkheidsgevoel ligt niet bij de mensen zelf 

- Aanname: men doet aannames ten aanzien van het partnerpensioen waardoor men zich 

er niet in verdiept 

- Relevantie: men ervaart het partnerpensioen als zijnde niet relevant 

- Systeem: men ervaart het systeem rond het pensioen en het partnerpensioen als 

ingewikkeld.  

 

Na ook kwantitatief onderzoek te hebben verricht, worden door de onderzoekers de volgende 

conclusies getrokken. 

 

“De reden dat men zich niet verdiept in het partnerpensioen, ligt voornamelijk in het feit dat men 

aanneemt dat het partnerpensioen goed geregeld is. Mensen denken dit, omdat men altijd premie 

heeft betaald. Ook het feit dat men weinig kan kiezen met betrekking tot de pensioenregeling 

draagt hier aan bij. Tevens blijkt dat men het beeld heeft dat de pensioenen in Nederland goed 

geregeld zijn en men er daarbij van uit gaat dat het partnerpensioen goed is geregeld. Bovendien 

blijkt dat men de verantwoordelijkheid voor het partnerpensioen niet bij zichzelf vindt liggen. 

Wanneer de resultaten met elkaar in verband worden gebracht, is de conclusie dat men de 

verantwoordelijkheid voor het in orde zijn van het partnerpensioen vindt liggen bij het 

pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. De redenen waarom mensen zich niet in het 

partnerpensioen verdiepen, hangen allemaal met elkaar samen.” 

 

De samenhang van redenen maakt het lastig om tot een eenvoudige oplossingsrichting te komen 

om het kennisniveau rond het partnerpensioen omhoog te brengen. Vereenvoudiging van het 

systeem is makkelijker gezegd dan gedaan.  

 

Schols-Van Oppen beschrijft in haar proefschrift ‘de franchise in pensioenregelingen’ kernachtig 

de ontwikkeling van het partnerpensioen in grofweg het afgelopen decennium.
40

 Zij signaleert op 

basis van DNB statistieken een forse overgang van opbouwpartnerpensioen naar 

risicopartnerpensioen van 1998 tot 2006.
41

  Schols geeft aan dat deze verandering in financiering 

van het partnerpensioen is ingezet door de invoering van het keuzerecht partnerpensioen, zoals 

bewerkstelligd door opname van artikel 2b in de toenmalige Pensioen- en spaarfondsenwet. Voor 

een ander deel kwam deze wijziging in verzekeringsvorm voort uit een wens tot bezuiniging. 

 

In 2006 is er weer een toename van pensioenregelingen op opbouwbasis waar te nemen als 

gevolg van de fiscale optimalisatie van een aantal pensioenregelingen na de inwerkingtreding 

van de Wet aanpassing fiscale behandeling Vut/prepensioen en introductie levensloopregeling.  

Met deze fiscale optimalisatie werd beoogd een situatie te bereiken waarin de deelnemer het zich, 

door een herschikking van de pensioenmiddelen, financieel kan permitteren eerder met pensioen 

te gaan. 

 

 

 

 

                                                   
40

 Schols-van Oppen 2009. 
41

 In 1998 had 95,2 procent van de deelnemers in een pensioenregeling een partnerpensioen dat werd 
opgebouwd. Dit percentage daalde in 2000 naar 52,8 procent en in het jaar 2005 naar 32,7 procent. Vanaf 2006 
is de DNB statistiek gewijzigd en zijn minder detailgegevens rond het partnerpensioen beschikbaar.  
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Naast de verandering in de wijze waarop het partnerpensioen wordt verzekerd, geeft Schols aan 

dat in een aantal pensioenregelingen ook is ingegrepen in het niveau van het partnerpensioen. 

Van oudsher bedroeg het partnerpensioen in de werknemerspensioenregeling 70 procent van het 

te bereiken ouderdomspensioen. In een aantal pensioenregelingen – onder meer in de 

pensioenregeling van het ABP – is het niveau van het partnerpensioen neerwaarts bijgesteld. 

 

Wetswijzigingen en de wens tot bezuiniging hebben het afgelopen decennium dus een 

behoorlijke impact gehad op de wijze van verzekering en het niveau van het partnerpensioen. 

Ook wordt er vaker een mengvorm gehanteerd (deels opbouwpartnerpensioen, deels 

risicopartnerpensioen) of is het partnerpensioen optioneel. Het is lastig in te schatten waar het 

naartoe zal gaan met het partnerpensioen.
42

 Zeker gezien de huidige status quo rond het 

Pensioenakkoord. Daarbij is het wat ons betreft veelzeggend dat over het partnerpensioen 

vooralsnog met geen woord wordt gerept. Wat de invulling van toekomstige pensioenregelingen 

ook zal gaan worden, extra aandacht voor de communicatie rondom (wijzigingen in) het 

partnerpensioen is wat ons betreft geen overbodige luxe.  

 

Het verhogen van het pensioenbewustzijn in het algemeen blijkt overigens een enorme uitdaging 

(zie ook onderdeel c van dit hoofdstuk), laat staan specifiek op het onderdeel partnerpensioen. 

Het partnerpensioen is naar onze mening wel bij uitstek een onderwerp, waarbij aansluiting op de 

belevingswereld in het hier en nu zeer wel mogelijk is. Velen zullen vanuit de 

verzorgingsgedachte hun partner (en/of kinderen) immers graag goed achterlaten bij overlijden. 

Wij vragen ons wel af welke partij hier de meeste slagkracht heeft om effectief over de risico’s te 

communiceren. Zowel de pensioenuitvoerder als de werkgever zal immers in de basis 

terughoudend zijn om een waardeoordeel uit te (willen) spreken over de vormgeving en/of 

toereikendheid van een (partner)pensioenvoorziening. Meer onderzoek naar deze materie is 

wenselijk. Tot die tijd kunnen wij ons voorstellen dat de overheid, de Stichting Pensioenregister of 

een platformorganisatie als Wijzer in Geldzaken het onderwerp partnerpensioen ook 

campagnematig onder de aandacht brengt. 

 

 

 

  

                                                   
42

 Los van het feit dat er ook op meer detailniveau nog (steeds) losse eindjes aan het partnerpensioen zitten. Zie 
bijvoorbeeld: Van Bijnen 2010. 
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4. Samenvatting en slotoverweging 

Het thema ‘keuzemogelijkheden en pensioen’ is wat ons betreft een thema dat uitnodigt om de 

komende jaren meer mee te doen. Op onderzoeksgebied, maar vooral in de praktijk. Een grote 

groep mensen staat immers aan de vooravond van hun pensioen. Of kunnen we na dit 

onderzoek beter spreken van deeltijdpensioen? 

 

Deeltijdpensioen heeft de toekomst 

Het relatief grote aantal respondenten uit zowel het CMHF- als het CentERpanel dat aangeeft 

gebruik te zullen maken van deeltijdpensioen stemt ons positief. Bijna de helft van de 

respondenten geeft aan gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om gedeeltelijk met 

pensioen te gaan en voor een deel door te werken. Opvallend resultaat: onder respondenten die 

voor of na 1950 geboren zijn, is er geen wezenlijk verschil in de beantwoording van deze vraag. 

Zij zouden ongeveer even vaak gebruik maken van de mogelijkheid van deeltijdpensioen. Dat 

biedt hoop voor een arbeidsmarkt die over een paar jaar in veel branches - zoals het onderwijs 

en de gezondheidszorg - krapper gaat worden. Ouderen die (in deeltijd) willen doorwerken, zijn 

dan hard nodig. Eind 2011 zijn de fiscale regels al verruimd om de combinatie vroegpensioen en 

doorwerken in deeltijd niet onnodig te belemmeren. De nieuwe fiscale lijn betekent meer 

flexibiliteit, maar vraagt wel om goede voorlichting. Pensioen vervroegen betekent immers een 

lagere levenslange uitkering. 

 

Langer doorwerken nog onvoldoende op waarde geschat 

De uitkomsten bij de vragen rond het thema vervroegen en uitstellen van pensioen bieden 

voldoende stof tot nadenken, zeker in relatie tot actuele ontwikkelingen zoals het stapsgewijs 

willen verhogen van de AOW leeftijd. Wat ons vooral opvalt, is dat er beduidend meer 

onwetendheid is waar te nemen rondom de mogelijkheden en financiële gevolgen van het 

uitstellen van pensioen, dan bij het vervroegen van pensioen. Langer doorwerken en het 

uitstellen van pensioen wordt nog onvoldoende op waarde geschat. Daar ligt een 

maatschappelijke uitdaging en valt er voor overheid, werkgevers, pensioenuitvoerders en andere 

stakeholders nog een wereld te winnen.  

 

Kennis over partnerpensioen zorgwekkend 

Tot slot nog aandacht voor een ondergeschoven kindje in pensioenland: het partnerpensioen. 

Helaas blijkt ook uit ons onderzoek dat het slecht gesteld is met het kennisniveau over het 

partnerpensioen. Wij signaleren een grote onwetendheid over het al dan niet hebben van een 

partnerpensioenvoorziening binnen de eigen pensioenregeling en/of de wijze waarop deze is 

geregeld (opbouwbasis/risicobasis). De resultaten zijn reden tot zorg. In steeds meer 

pensioenregelingen bouwen mensen geen (volledig) partnerpensioen meer op, of is er een 

partnerpensioen op risicobasis. Dat hoeft geen ramp te zijn, maar het is wel zo prettig om te 

weten wat er geregeld is voor de partner (en eventuele kinderen) bij een onverhoopt overlijden. 

Desgewenst kunnen dan nog tijdig (aanvullende) maatregelen worden getroffen. 

 

Vele wetswijzigingen en de wens tot bezuiniging hebben het afgelopen decennium een 

behoorlijke impact gehad op de wijze van verzekering en het niveau van het partnerpensioen. 

Ook wordt er vaker een mengvorm gehanteerd (deels opbouwpartnerpensioen, deels 

risicopartnerpensioen) of is het partnerpensioen optioneel. Het is lastig in te schatten waar het 

naartoe zal gaan met het partnerpensioen. Zeker gezien de huidige status quo rond het 

Pensioenakkoord. Wat de invulling van toekomstige pensioenregelingen ook zal gaan worden, 

extra aandacht voor de communicatie rondom (wijzigingen in) het partnerpensioen is wat ons 

betreft geen overbodige luxe.  
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Tot slot 

Deze rapportage biedt naar onze mening vooral handvatten en inspiratie voor verdere 

beleidsontwikkeling op pensioengebied binnen de CMHF, maar wellicht ook daarbuiten. Omdat 

mensen in veel gevallen verplicht deelnemen in een pensioenregeling via hun werkgever wordt 

pensioen niet direct geassocieerd met keuzemogelijkheden. Toch zijn er vele keuzes binnen 

pensioenregelingen te maken. Keuzes die ook (handelings)perspectief bieden, maar zeker niet 

altijd eenvoudig zijn. Te meer omdat deze keuzes soms ook raken aan een bredere financiële 

planning voor de oude dag.  

 

Gezien de doelstellingen en de insteek van het onderzoek in opdracht van de CMHF hebben ook 

wij keuzes moeten maken. Zo zijn we in deze rapportage bijvoorbeeld niet ingegaan op de 

deelonderwerpen bijsparen binnen de eigen pensioenregeling of het uitruilen van pensioen (van 

ouderdomspensioen naar partnerpensioen en vice versa). De CentERdata brongegevens bieden 

daar overigens zeker aanleiding toe. Ook zouden bepaalde deelonderwerpen die wij wel in onze 

‘bloemlezing’ hebben besproken nog verder uitgediept kunnen worden. Voor het creëren van 

meer betrokkenheid bij deze onderwerpen bij de CMHF-leden is dat naar onze mening in dit 

stadium geen noodzaak.  

 

De kracht ligt in het positieve van het kunnen maken van keuzes. Het is zaak nu vooral te zorgen 

dat mensen (beter) weten welke keuzes rondom het pensioen zij kunnen maken en hen zo goed 

als mogelijk te helpen bij het maken van deze keuzes.  
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Bijlage 1 Vragenlijst ‘keuzemogelijkheden en pensioen’ 

 

Wat is uw leeftijd? 

 

Wat is uw geslacht? 

1 Man 

2 Vrouw 

 

Wat is uw woonsituatie? 

1 Alleenstaande 

2 (On)gehuwd samenwonend, zonder kind(eren) 

3 (On)gehuwd samenwonend, met kind(eren) 

4 Alleenstaande, met kind(eren) 

5 Anders 

 

Wat is uw hoogst genoten opleiding? Dit is de hoogste opleiding die u hebt gevolgd of hebt 

afgerond met een diploma of getuigschrift. 

1 Kleuter-, lager of basisonderwijs 

2 (Voortgezet) speciaal onderwijs 

3 Lager beroepsonderwijs 

4 Middelbaar voortgezet onderwijs 

5 Hoger voortgezet onderwijs 

6 Vwo 

7 Mbo of het leerlingwezen 

8 Hbo (1e of 2e fase) 

9 Wetenschappelijk onderwijs 

10 Anders 

11 Volgt nog geen onderwijs 

 

In welke categorie valt uw bruto inkomen per maand? 

1 Minder dan 2500 euro bruto per maand 

2 Van 2500 tot 3750 euro bruto per maand 

3 Van 3750 tot 5000 euro bruto per maand 

4 5000 euro bruto per maand of meer 

5 Weet ik niet 

 

Wat is uw belangrijkste bezigheid? 

1 Ik verricht betaald werk in loondienst 

2 Ik werk of ben meewerkend in gezins- of familiebedrijf 

3 Ik ben vrije beroepsbeoefenaar, freelance of zelfstandige 

4 Ik ben met pensioen (vervroegd, AOW of VUT) 

5 Ik doe iets anders 

 

Wat is uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder? 

1 ABP 

2 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 

3 Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) 

4 Anders, namelijk... 

5 Weet ik niet 
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Vraag 1 In hoeverre bent u geïnteresseerd in uw pensioen? 

1 Zeer geïnteresseerd 

2 Geïnteresseerd 

3 Ongeïnteresseerd 

4 Zeer ongeïnteresseerd 

 

Vraag 2A Er zijn verschillende bronnen beschikbaar die u kunt raadplegen om meer informatie 

over uw pensioen te verkrijgen. Welke van de onderstaande bronnen kent u? Meerdere 

antwoorden mogelijk 

Als u geen van onderstaande bronnen kent, kunt u de vraag leeglaten. 

1 Uw pensioenreglement 

2 De website van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

3 Persoonlijke Pensioenplanner op website van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

4 De website mijnpensioenoverzicht.nl 

5 Uw uniforme pensioenoverzicht (UPO) 

6 De website Pensioenkijker.nl 

7 Anders, namelijk...  

 

Vraag 2B Welke van de onderstaande bronnen gebruikt u of hebt u wel eens gebruikt? Meerdere 

antwoorden mogelijk 

Als u geen van onderstaande bronnen gebruikt, kunt u de vraag leeglaten. 

1 Uw pensioenreglement 

2 De website van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

3 Persoonlijke Pensioenplanner op website van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

4 De website mijnpensioenoverzicht.nl 

5 Uw uniforme pensioenoverzicht (UPO) 

6 De website Pensioenkijker.nl 

7 Anders, namelijk… 

 

Vraag 3A Op welke leeftijd denkt u met pensioen te gaan? 

1 Jonger dan 65 jaar 

2 Op mijn 65e 

3 Ouder dan 65 jaar 

4 Weet ik niet 

 

Vraag 3B Waardoor wordt de leeftijd dat u (gedeeltelijk) met pensioen wilt gaan vooral bepaald? 

1 De AOW leeftijd (op dit moment 65 jaar, in 2020 waarschijnlijk 66 jaar) 

2 Reglement van uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder 

3 (overgangs)Regeling rond vroegpensioen 

4 Financiële overweging 

5 Gezondheidsredenen 

6 Persoonlijke omstandigheden 

7 Anders, namelijk... 

 

Vraag 4A Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om uw pensioen voor uw 65e in te laten 

gaan?  

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

4 N.v.t. wegens overgangsregeling 
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Vraag 4B Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om uw pensioen na uw 65e in te laten gaan? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

4 N.v.t. wegens overgangsregeling 

 

Vraag 4C Wat betekent het voor de hoogte van uw aanvullend pensioen als u een jaar eerder 

stopt (dan 65 jaar)? 

1 Ik krijg dan jaarlijks ongeveer 2% minder aanvullend pensioen uitgekeerd 

2 Ik krijg dan jaarlijks ongeveer 5% minder aanvullend pensioen uitgekeerd 

3 Ik krijg dan jaarlijks ongeveer 8% minder aanvullend pensioen uitgekeerd 

4 Weet ik niet 

 

Vraag 4D Wat betekent het voor de hoogte van uw aanvullend pensioen als u een jaar langer 

doorwerkt (dan 65 jaar)? 

1 Ik krijg dan jaarlijks ongeveer 2% meer aanvullend pensioen uitgekeerd 

2 Ik krijg dan jaarlijks ongeveer 5% meer aanvullend pensioen uitgekeerd 

3 Ik krijg dan jaarlijks ongeveer 8% meer aanvullend pensioen uitgekeerd 

4 Weet ik niet 

 

Vraag 5A Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om gedeeltelijk met pensioen te gaan 

(deeltijdpensioen) en voor een deel door te werken? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

4 N.v.t. wegens overgangsregeling 

 

Vraag 5B Stel dat uw pensioenregeling u de mogelijkheid zou bieden: Zou u gebruik maken van 

de mogelijkheid om gedeeltelijk met pensioen te gaan (deeltijdpensioen) en voor een deel door te 

werken? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik (nog) niet 

 

Vraag 6A Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om de eerste jaren van uw pensionering 

een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

4 N.v.t. wegens overgangsregeling 
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Vraag 6B Stel dat uw pensioenregeling u de mogelijkheid zou bieden: Zou u gebruik maken van 

de mogelijkheid om de eerste jaren van uw pensionering een hogere pensioenuitkering te 

ontvangen en daarna een lagere? 

Klik hier voor een voorbeeld. 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik (nog) niet 

 

  

 

 

 

 

 

Vraag 7A Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid om binnen uw pensioenregeling bij uw 

pensioenfonds/pensioenuitvoerder zelf extra te sparen voor een aanvullend ouderdomspensioen? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

4 N.v.t. wegens overgangsregeling 

 

Vraag 7B Stel dat uw pensioenregeling u de mogelijkheid zou bieden: Zou u gebruik maken van 

de mogelijkheid om binnen uw pensioenregeling bij uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder zelf 

extra te sparen voor een aanvullend ouderdomspensioen? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik (nog) niet 

 

Vraag 8A Pensioenregelingen in Nederland kennen naast een ouderdomspensioen voor uzelf 

vaak ook een voorziening voor uw partner als u overlijdt. Dit is het zogenoemde partnerpensioen. 

Kent uw pensioenregeling een partnerpensioen? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

 

Vraag 8B Het pensioen dat uw partner ontvangt bij uw overlijden kan in Nederland op twee 

manieren zijn geregeld bij uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder. Weet u op welke manier het 

partnerpensioen bij u geregeld is? 

1 Ja, op opbouwbasis  

2 Ja, op risicobasis  

3 Ja, gedeeltelijk op opbouwbasis en gedeeltelijk op risicobasis 

4 Nee, weet ik niet 

 

 

 

 

 

 

 

Stel: u ontvangt op 65 jarige leeftijd een aanvullende pensioenuitkering van 1000 euro per 

maand. Als u gedurende de eerste drie jaar (van 65 tot 68 jaar) voor een hogere uitkering kiest, 

en deze bedraagt ongeveer 1250 euro per maand, dan ontvangt u vanaf uw 68ste daarna 

levenslang ongeveer 920 euro per maand.  

 

Kies 'sluiten' om dit venster te sluiten. 
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Opbouwbasis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicobasis  

 

 

 

 

 

 

Vraag 8C Op het moment dat u met pensioen gaat of dat er sprake is van een einde van uw 

dienstverband (bijvoorbeeld ontslag), kunt u een gedeelte van uw eigen ouderdomspensioen 

uitruilen voor een (hoger) partnerpensioen. Feitelijk gebruikt u dan een deel van uw eigen 

ouderdomspensioen om het partnerpensioen van uw partner te verhogen.  

 

Zou u gebruikmaken van de mogelijkheid van uitruil als uw pensioenfonds/pensioenuitvoerder u 

hiervan op de hoogte stelt? 

1 Ja, ik zou hier zeker gebruik van maken, ik ga voor zekerheid voor mijn partner 

2 Misschien, ik wil eerst weten wat precies de gevolgen zijn voor mijn eigen 

ouderdomspensioen 

3 Nee, ik zou hier geen gebruik van maken 

4 Nee, want ik heb geen partner 

5 Weet ik niet 

 

Vraag P6A Was het in uw (laatste) pensioenregeling mogelijk om de eerste jaren van uw 

pensionering een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

 

Vraag P6B Hebt u van deze mogelijkheid gebruik gemaakt? 

1 Ja 

2 Nee 

 

Vraag P6C Als het mogelijk zou zijn geweest, zou u daarvan gebruik gemaakt hebben? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

Als je partnerpensioen opbouwt, vorm je een 'potje'. Hieruit ontvangt je partner na jouw 

overlijden een uitkering. Stop je met opbouwen, omdat je bijvoorbeeld niet meer aan een 

pensioenregeling meedoet, dan houd je recht op het partnerpensioen dat tot op dat moment 

is opgebouwd. Is het partnerpensioen opgebouwd, dan houd je recht op het pensioen bij 

ontslag.  

 

Kies 'sluiten' om dit venster te sluiten. 

Je bent verzekerd tegen het risico dat je komt te overlijden. Kom je inderdaad te overlijden, 

dan krijgt je partner een partnerpensioen. Wanneer de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld bij 

ontslag of op de pensioendatum), dan is er geen aanspraak op een partnerpensioen. Je bent 

verzekerd zolang je premie betaalt. Stop je met premie betalen dan is er geen verzekering 

meer. Is je partnerpensioen op risicobasis verzekerd, dan vervalt het pensioen bij ontslag.  

 

Kies 'sluiten' om dit venster te sluiten. 
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Vraag P7A Was het binnen uw (laatste) pensioenregeling bij uw 

pensioenfonds/pensioenuitvoerder mogelijk zelf extra te sparen voor een aanvullend 

ouderdomspensioen? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 

 

Vraag P7B Hebt u van deze mogelijkheid gebruik gemaakt? 

1 Ja 

2 Nee 

3 Weet ik niet 
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Bijlage 2 Enkele algemene conclusies CentERdata rapportage 

 

Verschillen tussen leden van het CMHF en leden van het CentERpanel 

De leden van het CMHF vertegenwoordigen een hogere inkomensklasse dan de leden van het 

CentERpanel. Dit is conform verwachting, omdat de CMHF–leden uit de groep van hogere 

functionarissen komen en de CentERpanel leden een afspiegeling van de Nederlands sprekende 

bevolking vormen.  

De leden van het CMHF hebben meer interesse in hun pensioen dan leden van het CentERpanel. 

Enerzijds is dit te verklaren door het verschil in inkomen tussen deze twee groepen. Mensen met 

een hoger inkomen hebben meer interesse in hun pensioen. Maar afgezien van inkomen zijn de 

leden van het CMHF toch nog meer geïnteresseerd in hun pensioen dan de CentERpanel leden. 

De leeftijd waarop men denkt met pensioen te gaan, wordt door de leden van het CMHF lager 

ingeschat dan door de leden van het CentERpanel. Voor een deel verklaard door het verschil in 

inkomen. Uit correlatietabel 4 blijkt dat mensen met een hoger inkomen de leeftijd waarop zij met 

pensioen denken te gaan lager inschatten. Doordat de leden van het CMHF een hoger inkomen 

hebben dan de leden van het CentERpanel schatten zij ook de leeftijd waarop ze met pensioen 

denken te gaan lager in. In het algemeen speelt leeftijd een rol; de groep die denkt met pensioen 

te gaan ná de leeftijd van 65 jaar is gemiddeld jonger dan de groepen die denken op 65-jarige 

leeftijd of vóór die tijd met pensioen te gaan.  

Verschillen tussen leden ABP en andere pensioenfondsen (leden CMHF en CentERpanel 

gezamenlijk) 

In onze dataset hebben mensen die hun pensioen bij ABP hebben ondergebracht, een hoger 

inkomen dan mensen die hun pensioen bij een ander pensioenfonds hebben. Dit betekent niet 

noodzakelijkerwijs dat mensen bij het ABP in het algemeen een hoger inkomen hebben dan die 

bij een ander pensioenfonds zijn aangesloten. Onder de CMHF-leden bevindt zich namelijk een 

oververtegenwoordiging van ABP-leden uit de groep hogere functionarissen met een hoger 

inkomen.  

Verder blijkt dat mensen die hun pensioen bij ABP hebben meer interesse hebben in hun 

pensioen dan de mensen die hun pensioen bij een ander pensioenfonds hebben. Dit verschil kan 

net als we eerder hebben gezien voor een deel verklaard worden door het verschil in inkomen. 

Mensen met een hoger inkomen hebben meer interesse in hun pensioen. 

Mensen die hun pensioen bij ABP hebben, schatten de leeftijd waarop zij denken met pensioen 

te gaan iets lager in dan mensen die hun pensioen ergens anders hebben. Ook hier kan dat weer 

voor deel verklaard worden doordat mensen die hun pensioen bij ABP hebben een hoger 

inkomen hebben. Er blijft een heel klein verschil bestaan ook wanneer wordt gecorrigeerd voor 

inkomen. 

Tot slot is nog gebleken dat mensen die hun pensioen bij ABP hebben vaker gebruik maken van 

de website van hun pensioenfonds dan mensen die hun pensioen bij een ander pensioenfonds 

hebben.  

 

 

 



50 
 

Verschillen tussen mannen en vrouwen 

Er is een duidelijk verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben een hoger 

inkomen dan vrouwen.  

Mannen hebben meer interesse in hun pensioen dan vrouwen. Dat wordt bijna geheel verklaard 

doordat mensen met een hoger inkomen meer interesse in hun pensioen hebben en mannen een 

hoger inkomen hebben dan vrouwen. Gecorrigeerd voor inkomen bestaat er nauwelijks verschil 

in interesse tussen de seksen. 

Daarnaast zien we in de data dat mannen de leeftijd waarop zij denken met pensioen te gaan 

lager inschatten dan vrouwen. Dit is totaal te verklaren door het verschil in inkomen tussen 

mannen en vrouwen. Gecorrigeerd voor inkomen blijken mannen en vrouwen de leeftijd waarop 

zij denken met pensioen te gaan niet anders in te schatten. 

Verschillen tussen respondenten geboren voor 1950 en respondenten geboren in of na 

1950 

Respondenten die voor 1950 geboren zijn schatten de leeftijd waarop zij met pensioen kunnen 

lager in dan mensen die in of na 1950 geboren zijn. Verder zouden respondenten die voor 1950 

geboren zijn vaker gebruik maken van de mogelijkheid om binnen hun pensioenregeling zelf 

extra te sparen voor een aanvullend ouderdomspensioen dan respondenten die in of na 1950 

geboren zijn.  

De vraag of men gebruik zou maken van de mogelijkheid om gedeeltelijk met pensioen te gaan is 

niet verschillend beantwoord door de mensen die voor of in of na 1950 zijn geboren. Beide 

groepen zouden ongeveer even vaak gebruik maken van deze mogelijkheid. Kennelijk hebben 

mensen die voor 1950 zijn geboren vaker over dit onderwerp nagedacht dan mensen die erna 

zijn geboren; in de eerstgenoemde groep antwoordt één op de vier met ‘ik weet het niet’ en in de 

tweede groep één op de twee.  

Op de vraag wat men denkt dat het betekent voor de hoogte van het aanvullend pensioen als 

men een jaar eerder stopt met werken of als men een jaar langer doorwerkt werd nauwelijks 

verschil in antwoord aangetoond tussen beide groepen. Als het gaat om een jaar eerder te 

stoppen is het wel zo dat in de groep die voor 1950 geboren is minder vaak ‘ik weet het niet’ is 

geantwoord, namelijk één op de twee, dan in de groep die in of na 1950 is geboren, namelijk 

bijna drie op de vier. Als het gaat om een jaar langer doorwerken zeggen in beide groepen drie 

op de vier mensen ‘ik weet het niet’. 

 


