Bedrag Ineens
Barometer: de
eerste meting
Bedrag ineens biedt kansen voor
pensioenadvies

Deelnemers hebben steeds meer te kiezen op pensioengebied. Daar komt
binnenkort ook het ‘bedrag ineens’ bij. Hoe denkt werkend Nederland over deze
nieuwe keuzemogelijkheid? Dat zochten wij uit. De Nationale-Nederlanden
Bedrag Ineens Barometer laat zien dat mensen nog weinig weten over het
bedrag ineens. Ook vinden ze het moeilijk de gevolgen van deze pensioenkeuze
te overzien. Dat biedt kansen voor jou als adviseur. Hoe help je pensioen
deelnemers bewuste keuzes te maken? Daarover gaat dit whitepaper.
Het bedrag ineens (lumpsum) is onderdeel van het
pensioenakkoord. Deze nieuwe keuzemogelijkheid moet
deelnemers aan een pensioenregeling meer flexibiliteit
bieden.
Met het bedrag ineens kunnen pensioendeelnemers op
hun pensioendatum maximaal 10% van het ouderdoms
pensioen laten uitkeren. Deelnemers beslissen zelf waar ze
deze eenmalige uitkering aan uitgeven. Zo kunnen ze hun
inkomsten en uitgaven beter aanpassen aan hun eigen
wensen.
Complexe, impactvolle keuzes voor deelnemers
Door de komst van het bedrag ineens stapelen de keuzes
rond de pensioendatum zich verder op. Denk aan de
hoog-laag uitkering, de uitruil van het partnerpensioen,
pensioen vervroegen of uitstellen, het bedrag ineens en
specifiek voor DC een vaste of variabele uitkering. Al deze
keuzes hebben impact op het pensioen van deelnemers en
ze zijn soms behoorlijk complex. Dat biedt jou als adviseur
volop kansen om deelnemers hierbij zo goed mogelijk te
begeleiden. Op de pensioendatum, maar liever nog in de
jaren daarvóór.
Om te bepalen waar deelnemers behoefte aan hebben, is
het belangrijk dat je weet hoe deelnemers denken over het
bedrag ineens. Vinden ze deze nieuwe optie aantrekkelijk
of juist riskant? Op welke wensen en vragen rondom het
bedrag ineens kun je als adviseur ingaan? En welke
momenten zijn daar het meest geschikt voor? Daar gaan
we in dit whitepaper dieper op in.

Over de Bedrag Ineens Barometer
De Bedrag Ineens Barometer is een doorlopend
onderzoek naar kennis over en interesse in het bedrag
ineens. Het onderzoek wordt afgenomen onder
werkende Nederlanders van 21 t/m 67 jaar. De eerste
meting is begin 2021 uitgevoerd door PanelWizard, in
opdracht van Nationale-Nederlanden.
In deze meting hebben we veel vragen gesteld op
pensioengebied. We hebben gepolst hoe deelnemers
denken over het bedrag ineens en hoe ze naar hun
eigen pensioen kijken. Wat vinden ze belangrijk voor
later? Het onderzoek levert interessante uitkomsten
op waar je als adviseur je voordeel mee kunt doen.
Over de deelnemers
Aan deze eerste meting deden 1.096 Nederlanders
mee, die representatief zijn voor ‘werkend Nederland’.
Daarnaast deden 168 extra 60-plussers mee, zodat we
nog meer inzicht krijgen in deze doelgroep. Alle
deelnemers (21-67 jaar) werken minimaal 16 uur per
week in loondienst en bouwen pensioen op via hun
huidige werkgever.

‘De behoefte aan advies zal
toenemen door het bedrag
ineens.’
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In het kort: de belangrijkste uit
komsten van de Bedrag Ineens
Barometer
• De kennis over het bedrag ineens is bij pensioen
deelnemers nog erg beperkt. De meeste werkende
Nederlanders (84%) zijn op dit moment niet op de hoogte
van deze nieuwe keuzemogelijkheid. 60-plussers zijn
beter geïnformeerd: van deze groep weet 33% dat het
bedrag ineens wordt ingevoerd.
• Kijken we naar de belangstelling voor het bedrag ineens,
dan zien we dat van alle ondervraagden 32% interesse
toont na een korte beschrijving van deze nieuwe
keuzemogelijkheid.
• Geven we deelnemers vervolgens concrete voorbeelden
van wat ze met het bedrag ineens kunnen doen, zoals
reizen of (extra) aflossen op hun hypotheek? Dan neemt
de belangstelling fors toe en toont bijna driekwart (73%)
interesse.
• Zijn al die geïnteresseerde deelnemers echt van plan te
kiezen voor het bedrag ineens? Dat niet. Eén op de vijf
(22%) wil kiezen voor het bedrag ineens. Zo’n 78% van
de deelnemers weet het nog niet, of vindt de nadelen
groter dan de voordelen.
• Van de 60-plussers wil slechts 13% daadwerkelijk
gebruikmaken van het bedrag ineens.
• De belangrijkste bezwaren tegen het bedrag ineens die
genoemd worden: je krijgt een lager maandelijks
pensioenbedrag, en je betaalt mogelijk meer belasting
(inkomstenbelasting en/of vermogensrendements
heffing).
• De deelnemer mag wettelijk zelf het percentage van het
bedrag ineens bepalen, met een maximum van 10%.
Opvallend is dat de keuze die deelnemers maken, wordt
beïnvloed door het personaliseren van het bedrag.
Gemiddeld genomen kiezen deelnemers op basis van de
gepersonaliseerde varianten eerder voor een hoger
percentage dan als ze een standaardvoorbeeld van een
berekening zien.
• Deelnemers die behoefte hebben aan een adviseur bij de
keuze voor bedrag ineens (51%), hebben na het zien van
mogelijke bestedingsdoelen vaker interesse in het bedrag
ineens dan deelnemers die geen behoefte hebben aan
een adviseur (41%).

• De meeste deelnemers gaan zich pas enkele jaren voor
hun pensioen verdiepen in de keuzes. Van de 60-plussers
weet ruim een vijfde nog niet wanneer ze naar hun
pensioen gaan kijken. Van de 60-plussers die dat wel
weten, is 16% van plan op hun 65e te kijken naar de
pensioenkeuzes. Er is ook een relatief grote groep die op
hun 60e naar deze keuze kijkt (16%). En 11% is van plan
hier pas na hun 65e naar te kijken.
In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op deze
bevindingen. Wat betekenen die voor jouw werk als
adviseur?
Wat in elk geval duidelijk is: keuzebegeleiding mét gerichte
en persoonlijke deelnemerscommunicatie wordt nog
belangrijker. Daarmee dragen adviseurs en werkgevers
eraan bij dat pensioendeelnemers hun financiële toekomst
goed voorbereid tegemoet gaan. Als pensioenuitvoerder
ondersteunen we je daarbij met de juiste inzichten, data en
tools.
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1. Hoe denken werkende
Nederlanders over later?

De een ziet het pensioen als de start van een nieuwe
levensfase vol kansen. De ander vindt zekerheid vooral
belangrijk. Oftewel: een levenslang stabiel inkomen. Hoe
denken werkende Nederlanders over later? En verandert
dat als ze de pensioendatum naderen?
Lekker leven en genieten
Wat vinden deelnemers aan ons onderzoek belangrijk als
ze nadenken over ‘met pensioen gaan’? Om dat te
achterhalen, vroegen we hun een persoonlijke top-3
samen te stellen uit zeven mogelijke doelen. De
onderwerpen die het meest in de top-3 voorkomen bij alle
werkende Nederlanders:
• 60% wil lekker leven en genieten. Bijvoorbeeld een
wereldreis maken, een nieuwe auto kopen of andere luxe
spullen aanschaffen.
• 52% wil eerder stoppen met werken om eerder te kunnen
genieten van het pensioen.
• 49% vindt het belangrijk meer tijd, energie en geld te
besteden aan familie.
Bij 60-plussers ziet de top-3 er iets anders uit. 55% wil ook
lekker leven en genieten. Maar tijd, energie en geld aan
familie besteden, komt bij 60-plussers minder vaak voor. In
plaats daarvan staat de wens voor een zo hoog mogelijke
maandelijkse uitkering vaker in de top-3 (54%). Daarnaast
zetten veel 60-plussers de wens om eerder te stoppen met
werken in hun top-3 (45%).

54%

52%

60%

49%

Werkende Nederlanders

55%

45%

60-plussers

Lekker leven en genieten
Eerder stoppen met werken
Meer tijd, energie en geld te besteden aan familie
Wens voor een zo hoog mogelijke maandelijkse uitkering

De gewenste pensioendatum
We hebben de 60-plussers gevraagd wanneer zij met
pensioen willen gaan. Van hen weet 1 op de 5 (20%) dit
nog niet. Van de 60-plussers die al wel een idee hebben:
• wil 45% op de AOW-leeftijd (67,5 jaar in het onderzoek)
met pensioen gaan.
• wil 51% vóór de AOW-leeftijd met pensioen gaan,
waarvan 20% al op hun 65e.
• en wil 4% pas na de AOW-leeftijd met pensioen gaan.
Gemiddeld komt de gewenste pensioenleeftijd uit op 66
jaar.
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Nadenken over later stellen we liever uit
We weten uit eerder onderzoek dat Nederlanders over het
algemeen weinig aandacht hebben voor hun eigen
financiële toekomst. De Bedrag Ineens Barometer
bevestigt dat beeld. De meeste deelnemers lijken niet of
nauwelijks stil te staan bij de gevolgen van het
pensioenakkoord voor hun persoonlijke situatie.
Toch zegt een ruime meerderheid (80%) van de
60-plussers een redelijk tot heel goed beeld te hebben van
hun financiële situatie na hun pensioen. Dit kan komen
doordat zij zich al hebben verdiept in hun pensioen. Dat
komt immers dichtbij. Of omdat ze al een groter deel van
hun pensioen hebben opgebouwd, wat een beter beeld
geeft. Betekent dat ook dat alle 60-plussers zich verdiept
hebben in de keuzes die voor de deur staan? Dat niet.
• 56% van de 60-plussers is van plan pas vanaf vijf jaar
voor het ingaan van de pensioendatum serieus te kijken
naar keuzes voor later.
• Zo’n 16% van de 60-plussers wil pas op hun 65e naar de
keuzes op pensioengebied gaan kijken.

Inzicht krijgen in pensioensituatie

Hoeveel jaar voor hun verwachte pensioendatum willen
60-plussers kijken naar hun pensioenkeuzes?

31%

5%

9%
9%

11%

21%
Tot 1 jaar = 5%
1 tot 2 jaar = 9%
2 tot 3 jaar = 14%
3 tot 5 jaar = 11%
5 tot 10 jaar = 21%
10 jaar of langer = 9%
Weet nog niet = 31%

14%

Op tijd aan de slag met pensioenkeuzes
Opvallend is dat de meeste deelnemers – zoals we
hiervoor al zagen – wél duidelijk kunnen aangeven
wanneer ze met pensioen willen. Maar over de keuzes die
daarbij horen, denken ze nog niet echt na. Hier ligt een
kans voor jou als adviseur.
De meeste deelnemers willen zich pas vanaf hun 60e
serieus verdiepen in hun pensioen. Toch is het goed als ze
al eerder gaan nadenken over hun pensioen. Want het kan
grote gevolgen hebben als deelnemers belangrijke keuzes
voor het pensioen niet, verkeerd of te laat maken.
Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingskeuzes in het geval
van een DC-pensioen. Maar ook voor alle keuzes die
invloed hebben op de hoogte van het pensioenbedrag,
zoals bedrag ineens. Dit bepaalt voor een deel of
deelnemers later genoeg inkomen hebben en of ze
maatregelen moeten nemen om hun pensioen aan te
vullen. Hoe eerder deelnemers met pensioenkeuzes aan de
slag gaan, hoe meer invloed ze nog kunnen uitoefenen op
de uitkomst.
Een goed moment voor passend advies
Of deelnemers nu al eerder met pensioen bezig zijn
geweest of niet, rond hun 60e is een belangrijk moment om
(opnieuw) na te denken over pensioenkeuzes. De keuzes
die zij op hun pensioendatum moeten maken, zoals bedrag
ineens, komen dan immers heel dichtbij. Daarmee is dit
ook een uitstekend moment om als adviseur in te spelen
op de behoefte aan informatie en advies. Deelnemers
staan er dan mogelijk meer voor open dat een expert met
ze meedenkt.
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2. Wat vinden werkende
Nederlanders van het bedrag
ineens?

Onder werkende Nederlanders is nog weinig bekend over
het bedrag ineens, blijkt uit onze Bedrag Ineens Barometer.
•S
 lechts 16% van de werkende Nederlanders weet dat
deze optie wordt ingevoerd.
•D
 e 60-plussers zijn beter op de hoogte: 33% van hen is
bekend met het bedrag ineens.

Hoeveel werknemers kennen de
mogelijkheid bedrag ineens?

16%

33%

Werkende Nederlanders

60-plussers

Het bedrag ineens gaat leven als we mensen laten
nadenken over de vraag wat ze allemaal kunnen doen met
een flink bedrag op de pensioendatum. Werkende
Nederlanders noemen reizen het vaakst bij de mogelijke
bestedingsdoelen (43%). Ook aflossen op de hypotheek
vinden veel mensen interessant (39%). Een grote, luxe
aankoop spreekt bij wat minder mensen (22%) tot de
verbeelding.
Kortom: de mogelijke besteding van het bedrag ineens kan
een goede insteek zijn voor het pensioengesprek met
pensioendeelnemers.
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In het onderzoek hebben we als voorbeeld ook
verschillende bestedingsdoelen genoemd. En wat blijkt?
Als deelnemers zien wat je zoal met het geld kunt doen,
heeft maar liefst 73% interesse in het bedrag ineens.
Toch terugkrabbelen
Deze belangstelling betekent niet dat al die deelnemers
serieus overwegen voor een bedrag ineens te kiezen. De
meeste mensen krabbelen terug als ze stilstaan bij de
voors en tegens. Maar liefst 78% heeft niet de intentie het
bedrag ineens echt te gebruiken, of weet het nog niet.
Bij de 60-plussers is dat percentage nog hoger: 87% van
deze groep is niet van plan te kiezen voor een eenmalige
uitkering of weet het nog niet. Hoe dat komt?
Waarschijnlijk omdat ze meer zicht hebben op hun latere
inkomsten en uitgaven. Dit kan betekenen dat ze beseffen
dat ze zich op de langere termijn een lagere uitkering niet
kunnen permitteren.
Het is ook mogelijk dat relatief veel 60-plussers simpelweg
geen behoefte hebben aan een bedrag ineens.
Bijvoorbeeld omdat ze het niet nodig vinden voor het
realiseren van hun pensioendoelen.

Percentage van werknemers dat de
gevolgen ziet van bedrag ineens
11%

15%

Belangstelling voor bedrag ineens
(na het zien van bestedingsdoelen)

38%

35%

Werkende Nederlanders

Groepen met meer interesse
• Opvallend is dat mensen met een hoger maandinkomen
relatief vaker van plan zijn het bedrag ineens te
gebruiken. Bij een netto maandinkomen van € 2.500,- of
meer komt dit percentage uit op 28%. Ter vergelijking: bij
een netto maandinkomen van minder dan € 2.000,- is dit
17%.
•B
 ij de verwachte netto maanduitkering zien we hetzelfde
patroon. Is dit € 2.500,- of meer, dan komt het
percentage deelnemers dat wil kiezen voor het bedrag
ineens uit op 26%. Ter vergelijking: bij een netto
maanduitkering van minder dan € 900,- is dit 17%.
• Ook deelnemers die hoger scoren op risicobereidheid,
focussen meer dan gemiddeld op de positieve effecten
van bedrag ineens. Van hen ziet 18% alleen positieve
effecten. Bij deelnemers die juist lager scoren op
risicobereidheid is dit 7%.
• Deelnemers die aangeven dat ze behoefte hebben aan
hulp van een adviseur, hebben na het zien van mogelijke
bestedingsdoelen vaker belangstelling voor het bedrag
ineens (51%). Bij de groep die de pensioenzaken zelf wil
uitzoeken is dit 41%.

51%

51%

50%

ze later spijt krijgen als ze niet voor het bedrag ineens
kiezen, en/of verwachten minder lang te leven dan
gemiddeld.

41%

60-plussers

Negatieve gevolgen
Alleen positieve gevolgen
Weet niet
Risico’s en negatieve gevolgen
In het onderzoek hebben we deelnemers ook gevraagd of
ze nadelen zien bij de keuze voor het bedrag ineens. En zo
ja, welke dat zijn.
• Een van de meest genoemde bezwaren is dat je daarna
een lager maandelijks pensioenbedrag krijgt.
• Een ander veel genoemd bezwaar is dat je mogelijk meer
belasting (inkomstenbelasting en/of vermogens
rendementsheffing) gaat betalen.
• Ook leeft er bij deelnemers angst dat ze later alsnog geld
tekortkomen. Of dat ze het bedrag te snel uitgeven,
zonder er goed over na te denken.
• Opmerkelijk is dat deelnemers er soms volledig naast
zitten als ze de gevolgen noemen. Zo denkt 22% dat het
bedrag ineens ook leidt tot een lagere AOW.

Mensen die advies wensen

‘Doe-het-zelvers’

Bestedingsdoelen als aanknopingspunt voor gesprek
Aan welk doel of welke doelen willen werkende
Nederlanders die wél voor het bedrag ineens willen kiezen
dat geld besteden?
• Bovenaan de verlanglijst staat reizen (43%).
• Dat wordt op de voet gevolgd door aflossen op de
hypotheek (39%).
• Op de derde plaats staat helemaal of deels eerder
stoppen met werken (24%).
Bij 60-plussers zien die bestedingsdoelen er iets anders uit.
• Bij deze groep staat het aflossen van de hypotheek met
38% van de stemmen op de eerste plek.
• Daarna komt eerder (deels) stoppen met werken (25%).
• En schenken aan de (klein)kinderen (22%).

Hoe denken de deelnemers die wél willen kiezen voor een
bedrag ineens over de voor- en nadelen? Uit het
onderzoek blijkt dat ze de risico’s wel degelijk zien, maar
andere afwegingen maken. Zij zijn bijvoorbeeld bang dat
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Waar willen werknemers bedrag
ineens voor gebruiken?

Deze bestedingsdoelen bieden voor adviseurs een goed
aanknopingspunt voor een gesprek. Uit het onderzoek
blijkt namelijk dat deelnemers vaak weinig kennis hebben
van hun verschillende pensioenkeuzes.

Werkende Nederlanders:

Reizen

43%

Aflossen hypotheek

39%

Eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken

24%

Zelf sparen

23%

Achter de hand voor onvoorziene uitgaven

23%

Grote/luxe aankoop

21%

Pensioendeelnemers zullen vaak allerlei vragen hebben
waar ze het antwoord niet op weten. Is het bedrag ineens
de beste manier om een schenking te doen? Of is het
fiscaal interessanter om dat in stappen te doen? Pakt een
aflossing van de hypotheek wel zo goed uit als je tegelijk
meer belasting moet betalen over het bedrag ineens? En is
het bedrag ineens wel de beste manier om bij vervroegd
pensioen de periode te overbruggen tot de AOW ingaat?
Of is een hoog-laag uitkering toch gunstiger? Jij kunt ze
helpen de antwoorden op dit soort vragen te vinden.
Keuzestress beperken
Het inschatten van de gevolgen van pensioenkeuzes is
voor veel mensen lastig. Veel deelnemers geven in het
onderzoek hun voorkeur aan voor keuzes als hoog-laag of
het bedrag ineens. Toch kunnen ze hun keuze zelden
beargumenteren. Dat benadrukt hoe wenselijk een goed
onderbouwd advies is.
Een financieel plan geeft deelnemers overzicht. Wat zijn de
verwachte inkomsten en uitgaven? En welke
pensioenkeuzes sluiten daar het beste bij aan? Je kunt
deelnemers effectiever begeleiden bij hun keuzes als je:

60-plussers:

Aflossen hypotheek
Eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken
Schenken aan (klein)kinderen

38%
25%
22%

Aanpassen woning

16%

Zelf sparen

16%

Achter de hand voor onvoorziene uitgaven

16%

Grote/luxe aankoop

16%

• De verschillende keuzes zo eenvoudig mogelijk aanbiedt;
• De gevolgen voor de deelnemer zo concreet mogelijk
maakt met gepersonaliseerde berekeningen;
•K
 iest voor stapsgewijze keuzebegeleiding, waarbij alle
keuzes rond de pensioendatum en de financiële situatie
van de deelnemer worden afgewogen.
Daarnaast is het uiteraard belangrijk om niet te lang te
wachten met een financieel plan en advies. Hoe eerder de
deelnemer inzicht heeft, hoe meer hij zijn (financiële)
toekomst nog kan sturen. En voor de werkgever kan deze
begeleiding een manier zijn om invulling te geven aan zijn
zorgplicht.
Met deze aanpak kun je écht het verschil maken voor de
deelnemer. Bij Nationale-Nederlanden ondersteunen we je
hier graag bij. Zo bieden we digitale keuzebegeleiding voor
de complexe keuzes rond de pensioendatum voor
beleggingspensioenen (DC) en inzichten in verschillende
doelgroepen. Die inzichten gaan bijvoorbeeld over welke
keuzes interessant zijn voor de verschillende doelgroepen,
onder andere op basis van dit onderzoek.
Flexibele percentages
In de huidige plannen kunnen pensioendeelnemers het
bedrag ineens alleen opnemen bij of rond de start van hun
pensioen. Wel is het percentage flexibel. Deelnemers
mogen maximaal 10% van hun pensioen opnemen, maar
ook bijvoorbeeld 1%.
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Een maximumpercentage beschermt de deelnemer. Dat
vinden wij bij Nationale-Nederlanden positief. Het zorgt er
namelijk voor dat het grootste deel van het pensioen
bestemd blijft voor een levenslange uitkering. Uit de
Bedrag Ineens Barometer blijkt dat de meeste deelnemers
het met die visie eens zijn.
Maar welk percentage is nu optimaal? Dat ligt helemaal
aan de wensen en situatie van de deelnemer. Toch kunnen
de meeste mensen dat lastig inschatten. Is het slim 10%
van het pensioen op te nemen? Of toch liever 5%? Bij het
maken van die keuze kun jij ze helpen.

‘Betrek het bedrag ineens in een
breder financieel advies.’
Gepersonaliseerde bedragen
Interessant om te weten is dat gepersonaliseerde
bedragen invloed hebben op de keuzes van deelnemers.
Zo hebben we in de Bedrag Ineens Barometer aan
deelnemers gevraagd aan welke hoogte van het bedrag
ineens ze de voorkeur geven. Ook hebben we aangegeven
hoeveel hun levenslange uitkering dan ongeveer daalt. Bij
het gebruik van standaard voorbeeldbedragen bleef het
antwoord van de meeste deelnemers aan de voorzichtige
kant.
Vervolgens hebben we de bedragen meer afgestemd op
de persoonlijke situatie van de deelnemer. Met een
berekening op basis van het salaris en enkele aannames
konden we deze persoonlijke situatie globaal benaderen.
Zo konden we laten zien welke concrete bedragen daaruit
kunnen rollen. Wat blijkt? Op basis van deze gepersonali
seerde bedragen kiest maar liefst twee derde een hoger
percentage dan bij de standaardbedragen.
Gepersonaliseerde berekeningen geven een deelnemer
dus meer houvast bij het maken van keuzes. Geef je
deelnemers minder houvast bij hun keuzes? Dan zijn ze
daardoor mogelijk voorzichtiger. Wees je bewust van dit
effect. En bedenk dat hoe langer het nog duurt voordat
een deelnemer met pensioen gaat, hoe onzekerder de
berekening is.

Human Capital Planner
Ken je onze Human Capital Planner (HCP) al? Deze
online dienstverlening geeft jou als adviseur inzicht in
de pensioengegevens van je zakelijke relaties. Die kun
je bijvoorbeeld afzetten tegen de gegevens van
bedrijven in dezelfde branche. Daarnaast kun je in de
HCP onder meer het keuzegedrag van
(geanonimiseerde) deelnemers bekijken.
Op basis van zulke inzichten kun je samen met je klant
gerichte actie ondernemen. Bijvoorbeeld werknemers
tijdig aanmoedigen om bewuste keuzes te maken voor
hun financiële vitaliteit en toekomstige inkomen. Of
bekijken hoeveel deelnemers van jouw klant de 60 al
zijn gepasseerd. En je klant dus gericht benaderen met
je dienstverlening voor deze groep.
Met de HCP vervult Nationale-Nederlanden hierin een
informerende en faciliterende rol. In de toekomst gaan
we de data en inzichten verder uitbreiden. Samen met
jou blijven we continu verbeteren. Meer weten of de
HCP meteen uitproberen? Je vindt de Human Capital
Planner op adviseur.nn.nl.
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3. Kennis, keuzebegeleiding en
passend advies zijn van groot
belang
Wat betekent dit alles nu voor jou als adviseur?
• Rond hun pensioendatum staan pensioendeelnemers
voor belangrijke en complexe keuzes. Daar hoort vanaf
1 januari 2023 ook het bedrag ineens bij. Deze optie geeft
deelnemers meer keuzevrijheid.
• Net als de overige pensioenkeuzes heeft ook de keuze
voor het bedrag ineens invloed op het pensioen. Bovendien kunnen de verschillende keuzes elkaar beïnvloeden.
Dat kan zorgen voor extra keuzestress.
• Kiest een deelnemer bijvoorbeeld zowel voor het bedrag
ineens als voor een variabele uitkering? Dan kan de
maandelijkse uitkering bij een tegenvallend rendement
fors lager uitvallen dan verwacht. Ook andere combinaties van keuzes kunnen extra invloed hebben op de
hoogte van de uitkering. Kortom, door de stapeling van
ingewikkelde keuzes is het voor deelnemers een uitdaging de gevolgen echt te overzien. Dit vergroot de toegevoegde waarde van advies.
• Door de Bedrag Ineens Barometer weten we dat de
kennis van en interesse in het bedrag ineens beperkt is.
Daarom is meer voorlichting nodig over de voor- en
nadelen. Het is dan wel belangrijk dat je die communicatie afstemt op de verschillende doelgroepen. Alleen zo
bereik je dat deelnemers openstaan voor informatie en
die ook echt gebruiken. Bij Nationale-Nederlanden
trekken we graag samen met je op om voor die goede
communicatie te zorgen.

• Belangrijk is ook verder te kijken dan de pensioenkeuzes
die via de werkgever worden gemaakt. Dat vraagt om
een persoonlijke benadering. De meeste deelnemers
willen hun pensioendatum gezond en financieel fit halen
én na de pensioendatum kunnen leven zoals zij dat
willen. Betrek daarom pensioenkeuzes, inclusief het
bedrag ineens, waar mogelijk in een breder financieel
advies. Zo geef je aan wat de invloed van een keuze is.
Maar je schetst ook een beter beeld van de keuzes die
het beste resultaat geven om de specifieke doelen te
halen.
• Gepersonaliseerde berekeningen maken de gevolgen van
de pensioenkeuzes inzichtelijk. Welke combinatie van
keuzes het beste uitpakt voor een deelnemer, kun je aan
de hand van concrete doelen en wensen laten zien. Zo
zien deelnemers écht wat de pensioenkeuzes inhouden
en kunnen zij een bewuste keuze maken. Zodat ze straks
zonder zorgen van hun nieuwe levensfase kunnen
genieten.
Kortom, het bedrag ineens biedt adviseurs grotere kansen
voor dienstverlening aan pensioendeelnemers. Vooral in
combinatie met andere pensioenkeuzes op de pensioendatum. Direct of via de werkgever. Je kunt zelf – samen
met de werkgever – bepalen welke rol je hierin wilt
vervullen. Bij Nationale-Nederlanden helpen we je hier
graag bij. Dat doen we bijvoorbeeld met onze tools,
platforms, data en keuzemogelijkheden op maat.

• Het is verstandig de keuzes rondom het bedrag ineens op
het juiste tijdstip aan te kaarten. Want hoe eerder
deelnemers aan de slag gaan met keuzes, hoe meer ze
de uitkomsten nog kunnen beïnvloeden. Maar uit het
onderzoek blijkt dat deelnemers hier vanaf hun 60e het
meest voor openstaan. Benut dus in ieder geval dit
moment om deelnemers proactief te benaderen, bijvoorbeeld via de werkgever. Nationale-Nederlanden kan je
daarbij helpen. Denk daarbij aan activatiemails voor de
doelgroep vanuit de Human Capital Planner.

Meer weten over de Bedrag Ineens Barometer?
Met de Bedrag Ineens Barometer hopen we je meer
inzicht te geven in de voorkeuren en behoeften van
deelnemers rondom pensioenkeuzes. Wil je meer weten
over dit onderzoek? Neem dan contact op met onder
zoeker Martin Rougoor (martin.rougoor@nn.nl) of

communicatiespecialist Ellen Kraft (ellen.kraft@nn.nl).
Voor alle andere vragen kun je altijd terecht bij je
accountmanager of klantmanager van
Nationale-Nederlanden.
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