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1. Doel van het onderzoek: 
 

Zijn mensen bereid bij te dragen aan een solidair 

pensioensysteem? 
 

2. Wie is solidair met wie?  
 

3. Draagvlak voor verplicht pensioensparen? 
 

4. Conclusie 

 

 

 

 



1. WIE IS SOLIDAIR MET WIE? 

1.1 Mannen versus vrouwen 

1.2 Laagopgeleiden versus hoogopgeleiden 

1.3 Werkenden versus niet-werkenden 

1.4 Jongeren versus ouderen 

1.5 Samengevat 

 



1. WIE IS SOLIDAIR MET WIE? 

1.1 Mannen versus vrouwen 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Man

Vrouw

Vindt u dat vrouwen meer pensioenpremie 
moeten betalen dan mannen? 

Nee Ja Geen mening



1. WIE IS SOLIDAIR MET WIE? 

1.2 Laagopgeleiden versus hoogopgeleiden 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Laag opgeleid

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid

Vindt u dat hoogopgeleiden een hogere premie 
moeten betalen dan laagopgeleiden? 

Nee Ja Geen mening



1. WIE IS SOLIDAIR MET WIE? 

1.3 Gezond versus arbeidsongeschikt 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Slechte/matige gezondheid

Goede gezondheid

Zeer goede/uitstekende gezondheid

Vindt u het goed dat pensioenfondsen de pensioenpremie van 
arbeidsongeschikten betalen als AO is veroorzaakt door 

ongezonde levensstijl? 

Ja, moreel verplicht Ja, kan mij ook overkomen Nee Geen mening

Slechte/matige gezondheid

Goede gezondheid

Zeer goede/uitstekende gezondheid

Vindt u het goed dat pensioenfondsen de pensioenpremie 
van arbeidsongeschikten betalen? 



1. WIE IS SOLIDAIR MET WIE? 

1.4 Jongeren versus ouderen 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15-24

25-34

35-44

45-54

55-65

Vindt u het goed dat jongeren meebetalen aan 
de pensioenen van ouderen? 

Ja, moreel verplicht Ja, anders Nee Geen mening



1. WIE IS SOLIDAIR MET WIE? 

1.5 Samengevat 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Man solidair met vrouw?

Laagopgeleide solidair met hoogopgeleide?

Gezond solidair met arbeidsongeschikt?

Gezond solidair met arbeidsongeschikt
(ongezonde leefstijl)?

Jongeren (15-34) solidair met ouderen?

Over het algemeen is meerderheid van de 
ondervraagden solidair 

Solidair Niet-solidair Geen mening



2. DRAAGVLAK VOOR 

VERPLICHT PENSIOENSPAREN? 



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN 

2.1 Verschillende groepen 

 

 Solidair 

 Vindt verplicht pensioensparen een goede zaak 

 Beperkt solidair 

 Vindt verplicht pensioensparen alleen goede zaak bij 

eigen keuze voor pensioenfonds 

 Solitair 

 Vindt verplicht pensioensparen geen goede zaak, ook 

niet bij eigen keuze voor pensioenfonds 

 Overig 

 



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN 

2.2 Samenstelling groepen 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal (n = 1.047)

Werknemer (n = 881)

Werknemer en zelfstandige (n = 41)

Zelfstandige (n = 125)

Solidair Beperkt solidair Solitair Overig



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN  

2.3 Mening over verplicht pensioensparen 

0% 20% 40% 60%

Verleiding te weinig opzij te leggen

Niet bezighouden met hoeveel opzij te leggen

Kosten gezamenlijk pensioensparen lager

Beschermd tegen financiele risico's

Goed dat iedereen pensioen opbouwt

Wil zelf bepalen of en hoeveel ik spaar

Wil zelf bepalen of ik maatregelen tref tegen risico's

Wil niet bijdragen aan pensioen anderen

Premie niet in overeenstemming met pensioen

Kan zelf beter rendement halen op spaargeld of
beleggingen

Solidair Beperkt solidair Solitair

Goede zaak: 

Slechte zaak: 



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN 

2.4 Kenmerken groepen (I) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Solidair

Beperkt solidair

Solitair

Overig

Wat is uw hoogst voltooide schoolopleiding? 

laag midden hoog

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Solidair
Beperkt solidair

Solitair

Overig

Hoe kundig vindt u zichzelf op financieel gebied? 

Niet kundig Enigszins kundig Kundig Zeer kundig



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN 

2.5 Kenmerken groepen (II) 

Solidair

Beperkt solidair

Solitair

Overig

Doet u vrijwilligerswerk? 

Solidair

Beperkt solidair

Solitair

Overig

Doneert u geld aan goede doelen? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Solidair
Beperkt solidair

Solitair
Overig

Bent u voorstander van het verkleinen van inkomensverschillen? 

Ja Nee Geen mening



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN  

2.6 Pensioenfondsvoorkeur werknemer 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

alle werknemers in mijn bedrijf

alle werknemers in mijn beroep

alle werknemers in mijn bedrijfstak

alle werknemers en zelfstandigen in mijn
bedrijfstak

werknemers die net als ik man/vrouw zijn

werknemers die ongeveer even oud zijn als ik

werknemers die hetzelfde opleidingsniveau
hebben als ik

werknemers die net als ik alleenstaand/
samenwonend zijn

Solidair Beperkt solidair Solitair



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN  

2.7 Pensioenfondsvoorkeur zelfstandige 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

alle zelfstandigen in mijn beroep

alle werknemers en zelfstandigen in mijn
beroep

zelfstandigen die net als ik man/vrouw zijn

zelfstandigen die ongeveer even oud zijn als ik

zelfstandigen die hetzelfde opleidingsniveau
hebben als ik

zelfstandigen die net als ik alleenstaand/
samenwonend zijn

Solidair Beperkt solidair Solitair



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN  

2.8 Motivatie voorkeur (werknemer) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ik loop minder risico dat ik meebetaal aan pensioenen
van mensen die niet op mij lijken

ik loop minder risico dat ik meebetaal aan pensioenen
van mensen waarmee ik mij niet verbonden voel

ik heb dan meer kans dat mijn pensioen in
overeenstemming is met de premie die ik betaal

ik denk dat het goed is om met zoveel mogelijk
mensen de risico's te delen

ik wil niet naar een ander pensioenfonds als ik
verander van werkkring

ik zit nu ook in zo'n pensioenfonds en dat bevalt goed

Solidair Beperkt solidair Solitair



2. DRAAGVLAK VERPLICHT PENSIOEN  

2.9 Motivatie voorkeur (zelfstandige) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ik loop minder risico dat ik meebetaal aan pensioenen
van mensen die niet op mij lijken

ik loop minder risico dat ik meebetaal aan pensioenen
van mensen waarmee ik mij niet verbonden voel

ik heb dan meer kans dat mijn pensioen in
overeenstemming is met de premie die ik betaal

ik denk dat het goed is om met zoveel mogelijk
mensen de risico's te delen

ik wil niet naar een ander pensioenfonds als ik
verander van werkkring

ik zit nu ook in zo'n pensioenfonds en dat bevalt goed

Solidair Beperkt solidair Solitair



3. CONCLUSIE 
 Groot draagvlak voor verplicht pensioensparen 

… zelfs bij zelfstandigen 

 Reden 

 Af zijn van een kopzorg 

 Risico’s zijn afgedekt 

 Solidariteit 

 Draagvlak neemt toe als mensen het gevoel hebben dat de 

premie in overeenstemming is met de uitkering 


