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Figuur 4.1 Routering en vignetten in de vragenlijst 

VigKeuze 1, zelfstandigen 
1 a Mogelijk vroeg pensioen in ruil voor lagere 

uitkering 
 b Geen mogelijk vroeg pensioen 
2 a Geen AOW, minder belasting 
 b Basis AOW, zelfde belasting 
 c Ruime AOW, meer belasting 
3 a Aansluiting 2p vrijwillig, persoonlijk potje 
 b Aansluiting 2p vrijwillige, gezamenlijk potje 
 c Geen aansluiting 2p 
 d Verplichte aansluiting 2p 
4 Hoogte en spreiding uitkering 

VigKeuze 1, werknemers, enz. 
1 a Mogelijk vroeg pensioen in ruil voor lagere 

uitkering 
 b Geen mogelijk vroeg pensioen 
2 a Volledig pensioen via 2p 
 b Mix van 1p en 2p 
 c Volledig pensioen via 1p 
3 a Persoonlijk potje in 2p 
 b Gezamenlijk potje in 2p 
4 Hoogte en spreiding uitkering 

VigKeuze 2, zelfstandigen 
1 a Mogelijk vroeg pensioen in ruil voor lagere 

uitkering 
 b Geen mogelijk vroeg pensioen 
2 a Geen AOW, minder belasting 
 b Basis AOW, zelfde belasting 
 c Ruime AOW, meer belasting 
3 a Aansluiting 2p vrijwillig, persoonlijk potje 
 b Aansluiting 2p vrijwillige, gezamenlijk potje 
 c Geen aansluiting 2p 
 d Verplichte aansluiting 2p 
4 Hoogte en spreiding uitkering 

VigKeuze 2, werknemers, enz. 
1 a Mogelijk vroeg pensioen in ruil voor lagere 

uitkering 
 b Geen mogelijk vroeg pensioen 
2 a Volledig pensioen via 2p 
 b Mix van 1p en 2p 
 c Volledig pensioen via 1p 
3 a Persoonlijk potje in 2p 
 b Gezamenlijk potje in 2p 
4 Hoogte en spreiding uitkering 

Vigkeuze 3, allen, m.u.v. gepensioneerden 
1 a Opgebouwd pensioen niet overdraagbaar 
 b Opgebouwd pensioen overdraagbaar 
2 a Geen flexibiliteit met inleggen of opnemen 
 b Mogelijkheid tussentijds deel opbouw opnemen 
 c Mogelijkheid premievakantie 
 d Tussentijds opnemen én premievakantie mogelijk 
3 a Uniform beleggingsbeleid 
 b Maatwerk in beleggingsbeleid 
 c Invloed op beleggingsbeleid fonds 
 d Keuzevrijheid m.b.t. beleggingen 
4 Hoogte en spreiding uitkering 

Deel 1 vragenlijst 

Deel 2 vragenlijst 

Zelfstandigen 

Werknemers (en overig: studenten, 
uitkeringsontvangers, etc., niet 
gepensioneerden) 

Vigkeuze 4, allen, m.u.v. gepensioneerden 
1 a Opgebouwd pensioen niet overdraagbaar 
 b Opgebouwd pensioen overdraagbaar 
2 a Geen flexibiliteit met inleggen of opnemen 
 b Mogelijkheid tussentijds deel opbouw opnemen. 
 c Mogelijkheid premievakantie 
 d Tussentijds opnemen én premievakantie mogelijk. 
3 a Uniform beleggingsbeleid 
 b Maatwerk in beleggingsbeleid 
 c Invloed op beleggingsbeleid fonds 
 d Keuzevrijheid m.b.t. beleggingen 
4 Hoogte en spreiding uitkering 



Figuur 4.2 Een vignettenkeuze zoals voorgelegd aan respondenten van dit onderzoek 





5 Resultaten 



Figuur 5.1a Voorkeuren van respondenten voor pensioenopties met betrekking tot de vormgeving en verhouding van 
de eerste en tweede pijler 



Figuur 5.1b Voorkeuren van respondenten voor pensioenopties met betrekking tot de vormgeving en verhouding van 
de eerste en tweede pijler (inclusief niet-significante resultaten) 

 



  



Figuur 5.2a Voorkeuren van respondenten voor pensioenopties voor het aanvullende pensioen 

 



Figuur 5.2b Voorkeuren van respondenten voor pensioenopties voor het aanvullende pensioen (inclusief niet-
significante resultaten) 

 



Figuur 5.3 Voorkeuren van respondenten met weinig, gemiddeld en veel totaal kapitaal, voor pensioenopties met 
betrekking tot de vormgeving en verhouding van de eerste en tweede pijler 



  



Figuur 5.4 Voorkeuren van respondenten met weinig, gemiddeld en veel totaal kapitaal, voor pensioenopties met 
betrekking tot het aanvullende pensioen 



Tabel 5.1 Extra kans dat zelfstandigen en werknemers met gemiddeld en veel kapitaal het scenario met de 
weergegeven uitkering kiezen als het alternatief een scenario is met daarop een vervangingsratio (vvr) 64 < 
VVR < 75, ten opzichte van zelfstandigen en werknemers met weinig kapitaal 





6 Conclusie en discussie 
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