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Keuzebegeleiding: hoe dan? 
Van open norm naar praktische 
invulling

De afgelopen maanden is er al veel geschreven over keuzebegeleiding en wat dat inhoudt. 
En ook hoe pensioenuitvoerders deze norm in theorie zouden kunnen invullen. Vanuit 
onze praktĳ k zien wĳ  dat pensioenuitvoerders worstelen met het concreet maken van de 
daadwerkelĳ ke invulling van keuzebegeleiding. In dit artikel gaan we dan ook een stap 
verder dan de theorie en staan we stil bĳ  de vertaling naar de praktĳ k. Montae & Partners, 
Söderberg & Partners en kennisinstituut BISS van de Universiteit Maastricht deden onder-
zoek naar hoe pensioenuitvoerders de norm kunnen en willen invullen. In dit artikel lees 
je over de uitkomsten van de eerste fase van dat onderzoek. Ook kĳ ken we vooruit naar de 
invulling van deel twee van het onderzoek, het veldonderzoek. Dit voeren wĳ  op het 
moment van schrĳ ven uit. Met de resultaten van de twee deelonderzoeken geven we de 
sector concrete handvatten voor de verdere invulling van de keuzebegeleidingsnorm. 

len een effi ciënte oplossing voor keuzebegeleiding, 
of hebben deelnemers toch (ook) persoonlijk con-
tact en hulp nodig? Met andere woorden: wat zijn 
de ‘best practices’? Dit onderzoeken we in fase 
twee. 

De eerste fase van het onderzoek vond plaats in 
juli en augustus 2022. In die fase vroegen wij met 
behulp van een vragenlijst pensioenfondsbestuur-
ders en mede-beleidsbepalers om te reageren op 
de volgende onderwerpen: 
– huidige mogelijkheden en begeleiding bij pen-

sioenkeuzes;
– de invulling van de open norm van keuzebege-

leiding;
– de manier van communiceren;
– de kansen en risico’s die de nieuwe norm biedt. 
In dit artikel gaan wij in op de resultaten uit de 
eerste fase. In het najaar van 2022 volgt de tweede 
fase van het onderzoek: het veldexperiment. In een 
volgende editie van Pensioen Magazine nemen we 
je mee in de resultaten van dat onderzoek. 

■ DE EERSTE STAPPEN ZĲ N GEZET

Voordat we in de resultaten van fase één duiken, 
staan we eerst stil bij hoe pensioenuitvoerders het 
nu doen. Over het algemeen geldt dat de eerste be-
weging is ingezet. In de praktijk zien we dat veel 
pensioenuitvoerders de afgelopen jaren al de eer-
ste stappen zetten in de begeleiding van hun deel-
nemers. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van 
pensioenplanners, automatische chatbots, de digi-
talisering van de pensioenaanvraag en het aanbie-
den van persoonlijke gesprekken.

■ DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Willen we de sector vooruit kunnen helpen bij de 
invulling van de norm, dan is het belangrijk om 
eerst te weten waar we nu staan. Dit levert de vol-
gende vragen op. Hoever zijn pensioenuitvoerders 
in de praktijk qua invulling van de open norm? 
Wat is hun ambitie? Welke kansen zien ze? En zijn 
er ook risico’s te noemen? Het eerste deel van het 
onderzoek richt zich op de beantwoording van 
deze vragen. Daarna rijst de vraag: waar zijn de 
deelnemers1 nu echt meegeholpen? Wat werkt in 
de praktijk, en wat niet? Zijn digitale hulpmidde-
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Maar keuzebegeleiding gaat verder dan dat. Met 
de juiste keuzebegeleiding is de deelnemer in staat 
om een passende keuze binnen de pensioenover-
eenkomst te kunnen maken. Dit klinkt eenvoudig, 
maar dat blijkt het in de praktijk niet te zijn. Want 
ondanks alle goede bedoelingen en alle activitei-
ten die pensioenuitvoerders al hebben onderno-
men, blijkt het tóch nodig te zijn om de keuzebe-
geleidingsnorm in de wet vast te leggen. Wat zorgt 
ervoor dat dit nodig is?  

 ■ LAGE FINANCIËLE GELETTERDHEID

Het is geen geheim dat het kennisniveau van de 
gemiddelde Nederlander ten opzichte van zijn fi-
nanciën niet heel hoog ligt. Tegelijkertijd is het van 
groot belang dat de individuele financiële gezond-
heid van deelnemers op een goed niveau ligt. DNB 
schreef in 2021 al over het feit dat financiële gelet-
terdheid bepalend is voor financiële besluitvor-
ming, de keuze om te beleggen, pensioenplanning, 
vermogensopbouw en omgaan met schulden.2 

Maar de gemiddelde Nederlander is niet dagelijks 
bezig met zijn financiële situatie. En al helemaal 
niet als het gaat om zijn pensioen. Want wie is daar 
nou in geïnteresseerd? De zorg voor (een goed) 
pensioen wordt overgelaten aan de werkgever en 
de pensioenuitvoerder. Pas tegen de tijd dat men 
daadwerkelijk met pensioen gaat, wordt de inte-
resse gewekt. Maar als dan blijkt dat het pensioen 
tegenvalt, is er nog maar weinig tijd om hier iets 
aan te doen. 

 ■ HET NUT VAN KEUZEBEGELEIDING

De deelnemer moet dus eigenlijk al veel eerder aan 
het denken worden gezet. Wat zijn zijn behoeften 
en wensen wanneer hij met pensioen gaat, en welk 
inkomen hoort daarbij? Daar kunnen pensioenuit-
voerders een belangrijke bijdrage aan leveren. Een 
goede begeleiding door zijn pensioenuitvoerder 
geeft de deelnemer meer inzicht in de mogelijkhe-
den en bestaande keuzes, en de gevolgen van een 
keuze. De deelnemer kan met dit inzicht bijvoor-
beeld beter bepalen of hij voor dat bedrag ineens 
kan kiezen of beter toch niet. Met andere woorden: 
de deelnemer moet het heft in eigen handen ne-

men. Hij moet zélf - al dan niet met enige hulp - 
uiteindelijk kunnen inschatten welke risico’s voor 
hem gelden.

 ■ ONDERZOEKSRESULTATEN

Laten we nu eens naar de resultaten van het on-
derzoek kijken. We hebben pensioenfondsbestuur-
ders en medebeleidsbepalers gevraagd om een on-
line vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is 
door 57 respondenten ingevuld. Zowel kleine, 
middelgrote als grote pensioenfondsen hebben 
meegedaan aan de eerste fase van het onderzoek. 
Samen vertegenwoordigen zij circa 20% van de 
Nederlandse pensioenfondsen. 47 respondenten 
hebben de vragenlijst volledig doorlopen (een en-
kele respondent heeft een vraag overgeslagen). Er 
hebben geen verzekeraars deelgenomen aan het 
onderzoek. In dit artikel richten wij ons dus ver-
der op pensioenfondsen. 

Wij stelden op basis van de resultaten een vijftal 
bevindingen vast. Hieronder lichten wij onze be-
vindingen toe. 

Bevinding 1: Er is een grote diversiteit aan huidi-
ge mogelijkheden en begeleiding
Allereerst staan we stil bij hoeveel deelnemers er 
überhaupt – volgens inschatting van de respon-
denten – daadwerkelijk pensioenkeuzes maken. 

De meest gemaakte keuze is het vervroegen of uit-
stellen van de pensioendatum (63%). Een kwart 
van de respondenten geeft aan dat meer dan 75% 
van de deelnemers pensioenkeuzes maakt. Maar 

1 Daar waar we in dit artikel spreken van deelne-
mers, bedoelen we ook de gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden, tenzij expliciet anders ver-
meld.

2 DNB, Fearless Woman. Financial Literacy and 
Stock Market Participation, 2021, https://www.
dnb.nl/publicaties/publicatieoverzicht/publica-
tiesonderzoek/working-papers-2021/708-fearless-
woman-financialliteracy-and-stock-market-partici-
pation/. 

3 Adfiz, Advies in Cijfers 2022-2023. 
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Figuur 1: financiële geletterdheid3 
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ook bijna 20% geeft aan dat minder dan 25% een 
keuze maakt. Dat lijkt dus niet helemaal met el-
kaar te rijmen. Omdat het percentage van 75% ho-
ger is dan in andere onderzoeken is vermeld, kan 
het zijn dat deze vraag anders is geïnterpreteerd.  
 
Kijken we vervolgens naar de manier waarop pen-
sioenfondsen de diverse keuzes aanbieden, dan 
zien we dat dit zeer divers gebeurt. Ook verschil-
len ze per type pensioenfonds. Bedrijfstakpensi-
oenfondsen geven vaker algemene begeleiding en 
laten de deelnemer zelf zijn keuzes doorrekenen, 
bijvoorbeeld via een planner. Ondernemingspen-
sioenfondsen daarentegen maken de doorrekening 
voor hun deelnemers en informeren ze meer over 
de voor- en nadelen van een keuze. In de meeste 
gevallen is in ieder geval wel sprake van individu-
ele, persoonlijke informatie over de beschikbare 
keuzemogelijkheden.  

Ook nu al wordt de deelnemer begeleid bij het ma-
ken van pensioenkeuzes. Bijna twee derde van de 
respondenten vindt dat de huidige keuzebegelei-
ding (ruim) voldoende is. Zo maken ze bijvoor-
beeld al gebruik van laagdrempelige brieven, in-
formatie op de website, een mijn-omgeving, een 
planner, webinars of persoonlijk contact via video-
bellen of een individueel gesprek. 

Maar er zijn ook respondenten (zo’n 10%) die vin-
den dat de huidige begeleiding in relatie tot het 
ambitieniveau (ruim) onvoldoende is. Zij vinden 
dat er meer moet gebeuren. De deelnemer moet 

echt centraal staan, waarbij veel meer informatie 
nodig is van de (financiële) positie van de deelne-
mer dan alleen zijn pensioenaanspraken. Er wor-
den in deze situaties wel al goede stappen gezet, 
maar het gat tussen generieke begeleiding en het 
geven van begeleiding op maat is nog niet gedicht. 

Bevinding 2: Ruim 80% is voorstander van een 
open norm, maar men is verdeeld over hoe (ver) 
deze moet worden ingevuld
De Wet toekomst pensioenen noemt keuzebegelei-
ding als open norm. De overgrote meerderheid van 
de ondervraagde respondenten vindt dit een goe-
de zaak. Toch formuleerden nog niet alle pensi-
oenfondsen een ambitie op dit vlak. Bij bijna de 
helft daarvan staat dit wel nog in 2022 op de be-
stuurlijke agenda.

Als we verder inzoomen op de pensioenfondsen 
die wél al een ambitie formuleerden, dan zien we 
dat deze ambitie verder gaat dan het wettelijk mi-
nimaal verplichte. Bijna driekwart van de respon-
denten kijkt niet alleen naar het pensioen bij het 
eigen pensioenfonds, maar kijkt ook naar het pen-
sioen bij andere pensioenuitvoerders. En ruim de 
helft van de respondenten gaat nóg verder dan dat. 
Zij geven aan te willen kijken naar de complete fi-
nanciële situatie van de deelnemer. 

Het staat voor de respondenten als een paal boven 
water: als er een keuzeomgeving komt, dan moet de 
deelnemer en zijn behoefte bij de inrichting daar-
van centraal staan. Bijna 90% is het hiermee eens. 
Maar hóe dat moet gebeuren, daarover verschillen 
de meningen. Op de stelling dat een pensioenuit-
voerder de gehele financiële situatie van de deelne-
mer moet uitvragen om hem adequaat te kunnen be-
geleiden, werd uiteenlopend gereageerd. 38% was 
het (helemaal) niet eens met deze stelling, maar 
44% was het juist (helemaal) wél eens. Kijken we 
nog een laagje dieper, dan zien we vooral verschil-
len tussen ondernemingspensioenfondsen enerzijds 
en bedrijfstakpensioenfondsen anderzijds. Meer 
dan de helft van de bedrijfstakpensioenfondsen on-
derschrijft deze stelling. Maar de ondernemingspen-
sioenfondsen geven een heel ander beeld. Daarvan 
is twee derde het juist níet eens met deze stelling. 
Waar de respondenten het in overwegende mate 
(ruim 60%) wel over eens zijn, is het feit dat een 
deelnemer alleen adequaat kan worden begeleid als 
zijn financiële doelstellingen bekend zijn. Alleen 
als je weet wat de deelnemer belangrijk vindt na 
zijn pensionering, kun je hem echt goed adviseren. 

Bevinding 3: Pensioenfondsen geven de voorkeur 
aan een online tool met telefonisch contact of een 
persoonlijk gesprek met specifieke informatie als 
communicatiemiddel 
De deelnemer moet dus centraal staan. En hij moet 
ook op een of andere manier worden begeleid. 
Maar hoe gaan pensioenfondsen dat dan doen? 
Wij vroegen de respondenten welke middelen 

keuzebegeleiding en Wet toekomst pensioenen

Figuur 2: huidige keuzemogelĳkheden per type pensioenfonds

De deelnemer moet echt centraal 

staan, waarbĳ veel meer informa-

tie nodig is van de (financiële)  

positie van de deelnemer dan  

alleen zĳn pensioenaanspraken.

006-010_PM01_ART01.indd   8 1/3/23   1:14 PM



9Pensioen Magazine januari 2023

pensioenfondsen het beste kunnen inzetten. Daar-
op antwoordde ruim een derde dat de begeleiding 
het beste kon worden vormgegeven via een online 
tool met telefonisch contact. Bijna een kwart van 
de respondenten noemde een persoonlijk gesprek 
met specifieke informatie. Ruim een derde gaf aan 
daarbij van plan te zijn onderscheid te maken naar 
groepen deelnemers. 

Bevinding 4: Keuzebegeleiding biedt kansen, maar 
kent ook risico’s 
Naast hun visie op de praktische uitwerking van 
de ambitie en de in te zetten communicatiemidde-
len, vroegen wij de respondenten ook welke kan-
sen en risico’s zij identificeren bij de implementa-
tie van keuzebegeleiding.

Uit figuren 4 en 5 volgt dat pensioenfondsen voor-
al kansen zien op het vlak van bescherming van 
de deelnemers. Maar ook voor het pensioenfonds 
zelf zijn er kansen. Denk bijvoorbeeld aan de mo-
gelijkheid om meer aandacht te geven aan het be-
leid van het pensioenfonds. Ook kan het bieden 
van adequate keuzebegeleiding bijdragen aan de 
goede reputatie van het pensioenfonds. De risico’s 
treffen met name het pensioenfonds zelf, en niet 
direct de deelnemer.  

Bevinding 5: Nadere guidance en het delen van 
best practices door de AFM en/of de Pensioenfe-
deratie is gewenst
Ten slotte geeft ruim de helft van de respondenten 
aan dat zij nog bezig zijn met de invulling van de 
keuzebegeleidingsnorm. Ze willen de deelnemer 
wel betrekken bij deze vormgeving, maar weten 

nog niet precies hoe. Om op een goede manier in-
vulling te kunnen geven aan de norm, willen pen-
sioenfondsen meer begeleiding ontvangen van met 
name de Pensioenfederatie. Direct daarachteraan 
wordt ook de pensioenuitvoeringsinstantie ge-
noemd en de AFM. Pensioenfondsen hebben met 
name behoefte aan een nadere toelichting van de 
mogelijkheden, aangevuld met best practices. Met 
behulp van de voorlopige leidraad Keuzebegelei-
ding geeft AFM gehoor aan deze oproep. 

 ■ EEN DOORKĲKJE NAAR FASE TWEE 

Er is dus behoefte aan meer guidance en best prac-
tices. En dat is precies waar we de komende peri-

ode voor gaan zorgen. We gaan namelijk een ver-
volgonderzoek uitvoeren in de vorm van een 
veldexperiment. We leggen daarin verschillende 
vormen van keuzebegeleiding voor aan échte deel-
nemers van een aantal pensioenfondsen, die bin-
nen nu en enkele jaren met pensioen gaan. Zij krij-
gen ieder één van de volgende vormen voorgelegd:
1. het zelf doorlopen van online tooling, zonder 

begeleiding van een professional; 
2. het zelf doorlopen van online tooling, met daar-

bij procesmatige begeleiding van een toolcoach; 
3. het samen met een adviseur doorlopen van on-

line tooling, aangevuld met een één-op-één keu-
zebegeleidingsgesprek.

In dit onderzoek beperken we ons tot een aantal 
keuzes dat op de pensioendatum kan worden ge-
maakt: hoog/laag of laag/hoog, bedrag ineens en de 
keuze voor een vaste uitkering. We laten de deel-
nemer een keuze maken. In het gekozen scenario 

Figuur 3: Voorkeur communicatiemiddelen

Figuur 5: Risico’s die keuzebegeleiding met zich meebrengt

Figuur 4: Kansen die keuzebegeleiding biedt
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worden alle aanspraken herrekend op de AOW-ge-
rechtigde leeftijd. Dat gekozen resultaat vergelijken 
we met een basisscenario waarin de deelnemer 
geen keuze maakt, en de aanspraak op de pensioen-
richtleeftijd tot uitkering komt. 

Daarnaast vragen we deelnemers via een vragen-
lijst naar de psychologische kant van keuzebege-
leiding. Wat zijn hun verwachtingen? Hoeveel ver-
trouwen hebben ze in de gemaakte keuzes? Hoe 
goed begrijpen ze de keuzes die ze hebben? En zijn 
ze bereid om te betalen voor de verschillende be-
geleidingsvormen? Hiermee proberen we een ant-
woord te krijgen op de vraag in hoeverre een on-
line tool genoeg keuzebegeleiding biedt om 
mensen een goede pensioenkeuze te laten maken, 
of dat aanvullende begeleiding gewenst is. Samen 
met de pensioenfondsen en hun deelnemers zoe-
ken we naar de ideale invulling van deze bestuur-
lijke uitdaging. Op basis van de uitkomsten van 
het veldonderzoek stellen we een rapportage op, 
waarin we ook best practices opnemen. 

 ■ WERK AAN DE WINKEL! 

Kijken we naar de resultaten en bevindingen van 
fase één van het onderzoek, dan zien we dat pen-
sioenfondsen zeker nog werk te verrichten hebben. 
Dat varieert van het formuleren van een ambitie 

tot de daadwerkelijke invulling van de keuzebege-
leidingsnorm. In dit artikel hebben wij vanuit het 
onderzoek de volgende bevindingen vastgesteld: 
1. Er is een grote diversiteit aan huidige mogelijk-

heden en begeleiding.
2. Ruim 80% is voorstander van een open norm, 

maar men is verdeeld over hoe (ver) deze moet 
worden ingevuld.

3. Pensioenfondsen geven de voorkeur aan een on-
line tool met telefonisch contact of een persoon-
lijk gesprek met specifieke informatie als com-
municatiemiddel. 

4. Keuzebegeleiding biedt kansen, maar kent ook 
risico’s. Deze bevinden zich met name op het ge-
bied van kosten, aansprakelijkheid en reputatie.

5. Nadere guidance en het delen van best practi-
ces door de AFM en/of de Pensioenfederatie is 
gewenst.

En hoe nu verder? Bovenstaande bevindingen bun-
delen we samen met de resultaten van fase twee 
in een rapportage. Deze rapportage en de best prac-
tices delen we met de sector, om deze vooruit te 
helpen bij het invullen van de open norm. Ook ge-
bruiken BISS en Maastricht University de verkre-
gen data voor vervolgonderzoek en wetenschap-
pelijke publicaties. Met als uiteindelijk doel om 
keuzebegeleiding voor de deelnemer zo goed en 
passend mogelijk in te richten. 

keuzebegeleiding en Wet toekomst pensioenen
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