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Start van de transformatie naar 
optimale keuzebegeleiding
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14.00 – 14.10 Opening en introductie thema keuzebegeleiding

Florens Voogd (Montae & Partners)

14.10 – 14.30 Begeleiding van zorg patiënten en lessen voor de pensioensector

Karina Raaijmakers (NZa)

14.30 – 14.50 Toelichting op de open norm ‘keuzebegeleiding’ en tips voor de praktijk

Anne de Groot (AFM)

14.50 – 15.10 Civielrechtelijk perspectief op de gewijzigde zorgplicht

Peggy Bracco Gartner (Universiteit Leiden)

15.10 – 15.30 Ervaringen met selfservice

David Kronbichler (Ortec Finance)

15.30 – 15.50 Ervaringen met man and machine

Joost Rietvelt (Söderberg & Partners)

15.50 – 16.10 Visie Montae & Partners op keuzebegeleiding

Mark Boumans (Montae & Partners)

16.10 – 16.30 Vragen vanuit de zaal/sprekers en wrap up

Florens Voogd (Montae & Partners)

16.30 – 17.30 Borrel



Welkom

Waarom keuzebegeleiding?





Solidariteit en keuzevrijheid 
in tijden van schaarste

Karina Raaijmakers



5 JUNI 2019 VS 15 MAART 2020







Ruim 1,5 miljoen 
minder verwijzingen 
naar ziekenhuiszorg

380-420 duizend 
minder operaties 
uitgevoerd tijdens 

de pandemie

Ongeveer 50% van 
de operaties hoeft 

niet te worden 
ingehaald

Aantal verwijzingen 
naar jeugd-GGZ 
sterk gestegen 

tijdens pandemie



Informatie-verzameling en 
transparantie gaan niet 

vanzelf

Uitzending Kassa 23-10-2021





Bereidheid om voor 
de ander te betalen

Bereidheid om op 
de ander te wachten

Solidariteit krijgt een 
nieuwe dimensie



En schaarste 
blijft onder 

ons…





Bron: SER, Zorg voor de Toekomst, 2020



Bron: Miljoenennota, sept 2021

170 miljard in 2040?





Vier principes 
voor 

passende 
zorg

Bron: Advies NZa en Zorginstituut Nederland, november 
2020 





Solidariteit is een principe, geen gegeven. Dit 
onderstreept het belang van goed afgewogen en 
uitlegbare beleidskeuzes. 

De pandemie legt de schaarste bloot die 
sluimerend al aan het ontstaan was. Alleen als we 
de schaarste accepteren, creëren we ruimte voor 
andere oplossingsrichtingen.

Onbegrensde keuzevrijheid is niet houdbaar,  
nadruk op samen (geïnformeerd) beslissen.



Overeenkomsten en 
verschillen met uw wereld? 



EINDE





Keuzebegeleiding

2 november 2021
Anne de Groot
Manager team Pensioenen



Keuzevrijheid
De AFM heeft verschillende onderzoeken naar keuzevrijheid 
uitgevoerd:

• 2018: onderzoek keuzevrijheid en maatwerk

• 2019: keuzevrijheid in de WVP: vaste of variabele uitkering

Keuzevrijheid gaat niet vanzelf 
goed!



Keuzes bij onder andere:

• Pensionering
(hoog-laag, uitruil NP voor OP v.v., pensioenleeftijd, bedrag 
ineens, vast-variabel)

• Uitdiensttreding
(uitruil NP voor OP v.v., waardeoverdracht)

Keuzes en begeleiding



Wat is keuzebegeleiding

Artikel 48 Pw geeft ons 
handvatten over informatie:

• Tijdig 
• Correct
• Duidelijk 
• Evenwichtig

Artikel 48 wordt uitgebreid: 

• De informatie geeft naast inzicht 
in de keuzemogelijkheden die er 
zijn en de gevolgen van 
belangrijke gebeurtenissen voor 
het pensioen ook inzicht in de 
gevolgen van een keuze of een 
combinatie van keuzes voor het 
pensioen

• Informatie zet aan tot actie

Toevoeging vanuit artikel 48a: 
Keuzebegeleiding

• Begeleid de deelnemer op 
een adequate wijze bij het 
maken van een keuze 

• Richt een keuzeomgeving in 
die een deelnemer in staat 
stelt om een passende 
keuze te maken



Inrichten van de keuzeomgeving
Denk hierbij onder andere aan een aantal elementen, zoals: 

• De keuze voor de standaardoptie (default), 

• Drempels om door het keuzeproces te gaan, 

• Hoe wordt de keuze gepresenteerd (bijv de volgorde) en 

• Wanneer bied je de keuze aan? 

Een weloverwogen inrichting van de keuzeomgeving kan worden ingezet
om deelnemers te begeleiden naar beter passende keuzes en
pensioenuitkomsten



Inrichten van keuzeomgeving
Op basis van de wetenschappelijke literatuur onderscheiden we vier kansrijke technieken
waarmee de inrichting van de keuzeomgeving kan worden ingezet in de keuzebegeleiding:

Slimme 
standaardopties 

instellen

De keuzeset
zorgvuldig 

samenstellen

Laten opvallen 
wat belangrijk is

Goede 
voornemens 

helpen nakomen



Adequate keuzebegeleiding

Inspanningen verrichten die
bijdragen aan het begeleiden
van deelnemers waardoor zij
in staat worden gesteld om
een voor hen best passende
keuze te maken



Hoe nu verder?
• Formele vastlegging wetteksten

• In samenwerking met de pensioensector nadenken over 
invulling norm

Keuzebegeleiding zal continu in 
ontwikkeling zijn en is nooit af 

omdat voorkeuren en gedrag van 
consumenten in de tijd 

veranderen



Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam

Telefoon: 020 797 2000
www.afm.nl

Dank voor uw 
aandacht!



De sprekers

Pagina 33

Karina Raaijmakers
NZA

Peggy Bracco Gartner 
Universiteit Leiden

Anne de Groot
AFM

Florens Voogd
Montae & Partners

David Kronbichler
Ortec Finance

Mark Boumans
Montae & Partners

Joost Rietveld
Söderberg & Partners



Discover the world at Leiden University

Transformatie naar keuzebegeleiding

Mw Mr. M.E.J. (Peggy) Bracco Gartner 2 november 2021



Discover the world at Leiden University

Kernboodschap

• Karakter van pensioen verandert waardoor zorgplichten
belangrijker worden. 

• Pensioenfondsen hebben nu al een civielrechtelijke zorgplicht. 
Onder het nieuwe stelsel zal dat – naar verwachting –
uitbreiden.



Discover the world at Leiden University

Financiële instellingen



Discover the world at Leiden University

Toezichtstrategie

Ex ante strategie: 
• Toegangseisen
• Informatie (aan deelnemers/klanten)
• Gedragsregels (zorgplichten)
• Prudentiële regels (kapitaaleisen en organisatie eisen)
• Governance

Ex post strategie:
• Garantiestelsels
• Resolutie



Discover the world at Leiden University

Pensioenfondsen



Discover the world at Leiden University

Eisen voor Pensioenfondsen

Van eisen aan Pensioeninformatie, art 48 Pensioenwet (huidig)

• informatie is correct, duidelijk en evenwichtig en wordt tijdig verstrekt;
• informatie sluit aan bij de informatiebehoefte en kenmerken van de deelnemer;
• geeft inzicht in de keuzemogelijkheden en de gevolgen van een keuze;
• zet aan tot relevante actie.

naar Keuzebegeleiding, art 48a Pensioenwet (nieuw)

De pensioenuitvoerder begeleidt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde op 
een adequate wijze bij het maken van een keuze binnen de pensioenovereenkomst, zorgt voor de inrichting van 
de keuzeomgeving en stelt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde daarmee 
in staat om een passende keuze te maken. 



Discover the world at Leiden University

Toezichtrechtelijke zorgplicht

Uitgangspunten van de wetgever:

- De deelnemer neemt de beslissing (en blijft verantwoordelijk voor zijn keuze)

- De pensioenuitvoerder begeleidt naar een passende keuze

- De pensioenuitvoerder doet dat op adequate wijze door middel van een 

keuzeomgeving

Vgl. met Wft advies:

aanbeveling van een financieel product of financieel instrument aan een consument 

of cliënt.



Discover the world at Leiden University

Civielrechtelijke zorgplicht

• Verbintenissenrecht in boek 6 BW

• Redelijkheid en billijkheid als leidend principe (art 6:2 BW) 

• Doel zorgplicht om ongelijkheid tussen partijen te mitigeren 

• Reflexwerking toezicht

• Kan verder gaan dan de toezichtregelgeving



Discover the world at Leiden University

Civielrechtelijke zorgplicht

A-G mr. R.H. de Bock in PMT arrest

Ro 3.3 ‘Tussen een belanghebbende (deelnemer, gewezen deelnemer, 
pensioengerechtigde) en zijn pensioenuitvoerder is zonder meer sprake van een 
ongelijkwaardige relatie. Daarmee kan tot uitgangspunt worden genomen dat de 
pensioenuitvoerder ten opzichte van de belanghebbende een zwaarwegende 
zorgplicht heeft.’

Ro. 4.25: Met de overweging van het hof dat “uit de maatschappelijke functie van 
PMT voortvloeit dat zij een zorgplicht heeft”, heeft het hof bedoeld dat op een 
pensioenuitvoerder als PMT een uit een bovenwettelijke informatieplicht 
voortvloeiende zorgplicht kan rusten, die is gebaseerd op de redelijkheid en 
billijkheid of art. 6:162 BW. Dat oordeel is juist (zie onder 3.7). 

ECLI:NL:PHR:2019:954 bij HR 20 dec 2019 ECLI:NL:HR:2019:2035 (PMT)



Discover the world at Leiden University

Bijzondere zorgplicht

Vaste rechtspraak HR:

‘De maatschappelijke positie van een bank brengt een bijzondere zorgplicht 
mee jegens particuliere, niet-professionele cliënten (…) en derden met 
wiens belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamd.’ 

‘Mede ter bescherming van cliënt tegen gebrek aan kunde en inzicht of van 
eigen lichtvaardigheid’

Reikwijdte hangt af van de omstandigheden van het geval.

Geldt ook bij beleggingsdienstverlening: reflex werking zorgplichten uit 
MiFID. 





Selfservice Pensioen, maar...

2 november 2021
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Drempels van pensioeninzicht
“Activatieprobleem” Complexiteit

Sociale 
Vergelijking

Present 
Bias

Nauwelijks 
Interesse

Bron : AFM rapport 2015
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Drempels van pensioeninzicht
“Activatieprobleem”

Complexiteit
Sociale 

Vergelijking
Present 

Bias
Nauwelijks 
Interesse

Inspanning
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Automatisch 
Inzicht
Financiële Planning
Geautomatiseerd 
totaalinzicht en 
speelomgeving met 
handelingsperspectief

Haalbaarheid doelen
Persoonlijke doelen centraal en 
doorkijk naar de toekomst 
(Nu&Later)

Improve the investment 
Decision Process

Digitale standaard
Zoveel als kan via selfservice 
concepten en aanvullen met 
gerichte adviesoplossing, zeker niet 
“one-size-fits-all”

DigiD technieken
Hergebruik beschikbare data en 
verrijk geautomatiseerd met 
persoonlijke brondata of 
referentiedata

Goal based

Automatisch
Dataverzameling

Technologie als hulpmiddel
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Relevante doelen centraal
“Indirecte activatie naar pensioen”

Complexiteit
Sociale 

Vergelijking
Present 

Bias
Nauwelijks 
Interesse

Inspanning
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Relevante doelen centraal






















Scheiden 

Kopen woning

Studie kinderen

Arbeidsongeschikt

Gezin Extra sparen

Andere baan

Overlijden

Minder werken

Schenken

Stoppen met werken

Pensioenkeuze

20+ 30+ 40+ 50+ 60+

Eerste baan

“Indirecte activatie naar pensioen”
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Kunst van het weglaten
“Spanningsveld Advies”

Complexiteit
Sociale 

Vergelijking
Present 

Bias
Nauwelijks 
Interesse

Inspanning
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Gebruiksgemak
“Belonen”

Complexiteit
Sociale 

Vergelijking
Present 

Bias
Nauwelijks 
Interesse

Inspanning



53

Zorgplicht versus Kosten
Naast “investment beliefs” ook “activatie beliefs” voor.... 



54

We enable people to 
manage the complexity 
of investment decision 

making

Rotterdam Amsterdam London

Pfäffikon Toronto Melbourne
ortecfinance.com

Contact me

David Kronbichler

+31 6 41 45 3005

david.Kronbichler@ortec-finance.com

Team manager



Disclaimer

Please note that this report has been prepared with care using the best available data. This report may contain information 
provided by third parties or derived from third party data and/or data that may have been categorized or otherwise reported 
based upon client direction. This report is not intended as an investment advice. Ortec Finance assumes no responsibility for the 
accuracy, timeliness or completeness of any such information. Ortec Finance accepts no liability for the consequences of 
investment decisions made in relation on information in this report. All our services and activities are governed by our general
terms and conditions which may be consulted on www.ortecfinance.com and shall be forwarded free of charge upon request. 





Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Van Pensioencommunicatie 
naar Pensioenadvies?



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

“De deelnemer staat centraal”

“Communicatie is belangrijk”

“Het is moeilijk om de deelnemer te 
activeren”

2021-11-
08
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Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Handelen in het belang van de deelnemer Handelen in het belang van de deelnemer 

Nu - Straks

Collectieve regeling

Uitvoerder

Actieven Slapers
Gepension

eerden

Belanghebbenden orgaan

= Handelen in het gewogen belang van anonieme clusters

Individuele regeling of ‘solidaire’ regeling met veel 
individuele opties

Uitvoerder/Adviseur

Belanghebbenden orgaan (?)

= Adviseren in het belang van het specifieke individu



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Veranderingen
• Niet collectiviteit(en) maar DEELNEMER wordt klant van uitvoerder

• Communicatie: van zenden (1-richting) naar écht communiceren 
(2-richtingen)

• Van één boodschap voor de collectiviteit(en) naar mass customization

• Van communiceren (via keuzebegeleiding) naar adviseren

• Van standaard advies (voor collectiviteit) en maatwerkoplossing 
(geheel) naar maatwerk advies (individu) en standaardoplossing 
(profielen)



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

“Het is duur”

“De deelnemer zit er niet echt op te wachten”

“Het is complex en juridisch risicovol”

Reactie



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Wat gaat dit betekenen voor:

• Toezichtskader/Governance
• Pensioen als financieel product?!

Impact

• Inrichting uitvoeringsorganisatie
• Pensioenadvies: zelf doen of uitbesteden?

• IT/Administratie
• Tooling gericht op schaalbaar advies
• Vastlegging advies

• Kostenstructuur/Financiële opzet
• Budget voor communicatie + advies



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Tooling & doorlopend 
persoonlijk advies

• Technologie maak efficiënt (betaalbaar) proces mogelijk 
(UPLOADEN)

• Op de momenten die er toe doen en als er nog opties zijn 
(ALERTS) 

• Mens blijft betrokken (MENSELIJKE BEVESTIGING)

Ervaringen Zweden:

• Toezichthouder bepaald mede waar de markt naar toe gaat 

• Man/Machine leidt tot grootste klantwaardering (alleen 
machine werkt niet!)

• Grootste acceptatie bij werkgevers in krappe arbeidsmarkt



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

• Euro 0-50 per deelnemer per jaar

• Euro 50-100

• Euro 100-150

• Euro 150-175

Wat mag doorlopende advisering kosten?



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Zit de deelnemer er op te wachten?

‘Unknown need’

‘Known need’



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners

Traditioneel:

• “Interessant maar niet voor ons een prioriteit”

• “Iemand gaat het meten en we willen niet de slechtste zijn”

• “De toezichthouder heeft het als aandachtspunt”

• “We moeten!”

Innovatie: dit keer anders?

Begin nu met pilots!



Strictly confidential. Do not distribute without permission from Söderberg & Partners





Voor keuzebegeleiding is integraal financieel inzicht een must

Onze visie voor een succesvolle transformatie

2 november 2021 | Mark Boumans



Zorgplicht

‘Plicht om rekening te houden met – de belangen van – een ander’

Deelnemer 
centraal

Informatieplicht

Waarschuwingsplicht

Adviesplicht

Vergewisplicht

Onderzoeksplicht

Keuzebegeleidingsplicht



Zorg voor de deelnemer 

Deelnemer 
centraal

Zorgambitie

Zorgtaak Zorgbehoefte

Zorgwens

Zorgplicht

Van Dale

zorg
1 zorgvuldigheid, 
aandacht; = zorgzaamheid:
zorg dragen voor

zor·gen
1 voortdurend en toegewijd in 
de weer zijn voor anderen



Keuzebegeleiding



Begeleidingskeuzes

Waar is de deelnemer nu echt mee geholpen?



De deelnemer en zijn keuzeomgeving van de pensioenregeling

keuzeomgeving

informeren en 
adviseren

pensioeninzicht
en overzicht



De deelnemer en zijn financiële omgeving



De deelnemer in een suboptimale keuzeomgeving

keuzeomgeving

informeren en 
adviseren

pensioeninzicht
en overzicht



De deelnemer in een optimale keuzeomgeving

Keuzeomgeving

informeren en 
adviseren

organiseren en 
inzicht bieden



Wij vinden…

…dat voor individuele keuzes binnen de pensioenregeling inzicht in het totale plaatje nodig is 

…dat voor keuzebegeleiding integraal financieel inzicht een must is

…dat de keuzeomgeving dit integraal overzicht moet bieden

…dat pensioenuitvoerders hun deelnemers op basis hiervan over hun individuele keuzes moeten adviseren

…dat juist nu moet worden doorgepakt om dit integraal inzicht te bieden



Keuzebegeleiding vergt inspanning gehele sector; 
pensioenuitvoerders, werkgevers en adviseurs

Daarom lanceren wij met trots vandaag:



Bedankt voor uw aandacht!



Wrap up

Vragen uit de zaal?



Congres 2 november 2021

Bedankt voor uw aandacht!


