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Overzicht

Over het onderzoek

Het spreekt vanzelf dat mensen na hun 
pensioen graag comfortabel willen leven. 
Vaak proberen ze tijdens hun werkzame leven 
doelmatig te sparen en beleggen om zich straks 
een zekere levensstijl te kunnen veroorloven. 
Hoe goed slagen mensen in verschillende delen 
van de wereld hier in?

In de Global Investor Study 2018 worden 
de verwachtingen van mensen over hun 
pensioeninkomen in kaart gebracht en 
vergeleken met de ervaringen van mensen 
die al gepensioneerd zijn. Daaruit blijkt dat de 
meeste gepensioneerden wereldwijd vinden 
dat hun inkomen voldoende is; maar ook dat 
het minder is dan de nog niet gepensioneerden 
verwachten nodig te hebben om comfortabel 
te leven, en dat veel mensen op zijn minst een 
beetje meer zouden kunnen gebruiken. Als 

In april 2018 voerde Schroders een 
onafhankelijk online onderzoek uit onder 
meer dan 22.000 mensen die beleggen 
uit 30 landen in alle delen van de wereld, 
waaronder Australië, Brazilië, Canada, 
China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, 
Japan, Nederland, Spanje, het VK en de 
VS. “Mensen” wordt in dit onderzoek 
gedefinieerd als mensen die de komende 
12 maanden minstens €10.000 (of het 
equivalent daarvan) willen beleggen en 
die de laatste 10 jaar veranderingen in hun 
beleggingen hebben aangebracht.

Opmerking: de cijfers in de grafieken in dit 
document zijn afgerond waardoor het totaal 
mogelijk niet op 100 uitkomt.

het pensioeninkomen minder blijkt te zijn dan 
gewenst, wat valt daar dan aan te doen?

Gepensioneerden kozen er bij pensionering voor 
een groter deel van hun opgebouwde kapitaal te 
beleggen dan niet-gepensioneerden verwachten 
te zullen doen. Deze trend geeft aan hoe 
belangrijk beleggen kan zijn na het pensioen. Met 
de juiste beleggingen na het pensioen kunnen 
mensen hun inkomen opvijzelen zodat ze kunnen 
leven op de manier die zij wensen en verdienen.

De waarde van beleggingen en de daaruit 
verkregen inkomsten kunnen zowel dalen 
als stijgen en het is mogelijk dat beleggers 
het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet 
terugkrijgen. Als u twijfelt aan de geschiktheid 
van uw beleggingen, raadpleeg dan een 
financieel adviseur.”
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Een korte samenvatting 
van onze bevindingen
Mensen van 55 jaar en ouder verwachten na hun 
pensioen meer inkomen nodig te hebben om 
comfortabel te leven dan gepensioneerden in 
werkelijkheid ontvangen. 

Dat is vooral het geval in Azië, waar niet-
gepensioneerden in deze leeftijdsgroep verwachten 
76% van hun huidige inkomen nodig te hebben 
om comfortabel te leven, maar gepensioneerden 
gemiddeld maar 59% van hun laatste salaris 
ontvangen.

De kosten van levensonderhoud na pensionering 
zijn hoger dan verwacht. 

Het verschil is het grootst in Noord- en Zuid-Amerika, 
waar niet-gepensioneerden verwachten dat 32% van 
hun inkomen zal opgaan aan levensonderhoud, terwijl 
gepensioneerden in werkelijkheid 53% uitgeven. 

De meerderheid van de gepensioneerden 
vindt zijn pensioeninkomen voldoende, maar 
een grote groep zou wel wat meer kunnen 
gebruiken.

De landen waar het meeste behoefte bestaat aan een 
hoger pensioeninkomen zijn Polen, Zuid-Afrika, Japan, 
Chili, Rusland en Zuid-Korea. 

Bij pensionering gebruikten mensen meer van 
hun financiële middelen om te beleggen dan niet-
gepensioneerden verwachten te doen. 

Gepensioneerden in het VK, Spanje, Oostenrijk, 
Australië, Zuid-Afrika en België belegden circa drie 
keer zoveel van hun pensioenspaargeld dan hun 
niet-gepensioneerde landgenoten verwachten 
te doen. Gepensioneerden in Azië belegden 
gemiddeld iets meer dan die in andere werelddelen 
(20%, tegen 18% in Europa en 19% in Noord-/Zuid-
Amerika).

De verwachting over het gebruik van het 
opgebouwde kapitaal bij pensionering wordt 
realistischer naarmate mensen de pensioenleeftijd 
naderen.

Millennials verwachten 23% van hun 
pensioenspaargeld en -beleggingen voor hun 
pensioeninkomen te gebruiken, terwijl niet-
gepensioneerde babyboomers uitgaan van 38%. In 

werkelijkheid gebruiken gepensioneerden wereldwijd 
gemiddeld 36% voor hun pensioeninkomen.

Overal ter wereld denken mensen dat ze meer van 
hun inkomen zouden moeten sparen voor hun 
pensioen.

Dit gevoel is het sterkst in Chili en Zuid-Afrika, waar 
respondenten denken dat ze 6% meer van hun 
inkomen zouden moeten sparen dan ze nu doen. 
Het wereldwijde gemiddelde is 2% meer. Er is weinig 
verschil tussen de generaties.

Er blijkt een correlatie te zijn tussen hoe hoog 
mensen hun eigen beleggingskennis inschatten 
en hun verwachtingen en gedrag wat betreft hun 
pensioen. 

Bij niet-gepensioneerden die zeggen meer kennis 
te hebben, is het verschil tussen wat ze sparen 
en wat ze denken nodig te hebben, kleiner dan 
bij degenen die hun beleggingskennis lager 
inschatten. Gepensioneerden die aangeven een hoge 
beleggingskennis te hebben, zeggen significant vaker 
dat ze voldoende inkomen hebben om comfortabel te 
kunnen leven.

De twee belangrijkste informatiebronnen bij het 
nemen van beslissingen over pensioenbeleggingen 
zijn eigen onderzoek van onafhankelijke bronnen 
en informatie van financieel adviseurs.

Slechts in een op de drie landen werden financieel 
adviseurs als belangrijkste bron beschouwd. Voor 
jongere mensen zijn vrienden, familie en collega’s 
een belangrijker bron van informatie dan voor 
oudere mensen.



Global Investor Study 2018 5

Gepensioneerden hebben 
minder inkomen dan niet-
gepensioneerden denken nodig te 
hebben om comfortabel te leven
Over alle regio’s genomen is het inkomen dat 
55-plussers verwachten nodig te hebben om na 
hun pensioen comfortabel te leven, gemiddeld 
13% hoger wat gepensioneerden ontvangen.  
Het verschil is het grootst in Azië, waar niet-
gepensioneerde 55-plussers denken dat ze 76% 
van hun huidige salaris nodig zullen hebben om 
comfortabel te leven, maar gepensioneerden van 
55+ aangeven  gemiddeld maar 59% van hun laatste 
salaris te ontvangen: een verschil van 17%.

GEPENSIONEERD, 55+: 
Hoeveel jaarinkomen ontvangt u nu u gepensioneerd 
bent, als percentage van uw laatste salaris? 

NIET-GEPENSIONEERD, 55+: 
Hoeveel jaarinkomen denkt u na uw pensioen nodigte 
hebben om comfortabel te kunnen leven, als percentage 
van uw huidige salaris of inkomen?”

Wereldwijd WereldwijdAzië AziëEuropa EuropaNoord- en  
Zuid-Amerika

Noord- en  
Zuid-Amerika

61% 61%
63%

59%

74%
72%

76% 76%
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Het grootste negatieve verschil tussen 
hoeveel werkende 55-plussers denken nodig 
te hebben en hoeveel gepensioneerden in 
werkelijkheid ontvangen, is te zien in Polen 
waar het gat 47% bedraagt.  De Polen worden 
gevolgd door respondenten uit Japan en 
Indonesië, met een gat van respectievelijk 
44% en 40%.

In Taiwan, Portugal en India zijn de resultaten 
omgekeerd. Daar ontvangen gepensioneerden 
jaarlijks een aanzienlijk hoger percentage van 
hun laatste salaris dan niet-gepensioneerden 
verwachten nodig te hebben: respectievelijk 
49%, 26% en 25% meer.

Land NIET-GEPENSIONEERD, 55+:
Hoeveel jaarinkomen denkt u
na uw pensioen nodig te hebben 
om comfortabel te kunnen leven?
(% van huidig salaris)”

“GEPENSIONEERD, 55+:
Hoeveel jaarinkomen ontvangt
u als pensioen?
(% van laatste salaris)

Verschil

Polen 103 56 -47

Japan 81 37 -44

Indonesië 105*(n=8) 65 -40

Chili* 93 57* (n=19) -36

Hongkong 80 44 -36

Rusland* 66 32* (n=20) -35

Singapore 67 42 -25

Zuid-Korea* 67 45* (n=18) -23

Zuid-Afrika 80 59 -21

België 75 54 -21

Australië 71 52 -20

Zweden 83 66 -17

Frankrijk 78 61 -17

VS 74 58 -16

Brazilië 88 74 -14

Zwitserland 68 55 -13

VK 66 53 -13

China 80* (n=27) 67 -12

Canada 71 61 -10

Denemarken 74 68 -6

Italië 80 74 -6

Nederland 75 69 -6

Spanje 73 68 -5

Duitsland 67 65 -2

Thailand* 66* (n=15) 64 -1

Oostenrijk 64 67 2

India 71 96 25

Portugal 46 72 26

Taiwan* 68* (n=29) 117* (n=7) 49

105%
Percentage van het 
huidig jaarinkomen dat 
55-plussers in Indonesië na 
hun pensioen denken nodig 
te hebben om comfortabel 
te kunnen leven

*Aantal respondenten van 55+ (n) is lager dan 30, zodoende zijn deze resultaten slechts een indicatie
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De kosten van levensonderhoud 
na pensionering zijn hoger dan verwacht.

Niet geheel onverwacht, gezien de 
hierboven beschreven discrepantie, 
komen de verwachtingen over de manier 
waarop het pensioeninkomen zal worden 
uitgegeven niet overeen met de manier 
waarop gepensioneerden hun inkomen 
gebruiken; het grootste verschil betreft de 
kosten van levensonderhoud.

Vooral in Noord-/Zuid-Amerika is het 
verschil groot: niet-gepensioneerden 
verwachten 32% van hun jaarinkomen 

aan levensonderhoud uit te geven, maar 
gepensioneerden blijken hier 53% aan kwijt 
te zijn. Het gevolg is dat er minder wordt 
uitgegeven aan hobby’s: in plaats van 12% 
zoals door nog werkenden wordt verwacht, 
besteden gepensioneerden hier 7% aan.

Aziatische respondenten hebben 
realistischer verwachtingen over de 
kosten van levensonderhoud: niet-
gepensioneerden schatten deze op 32%, 
terwijl gepensioneerden 38% rapporteren.

NIET-GEPENSIONEERD: 
Hoeveel procent van uw jaarinkomen denkt 
u na uw pensioen ongeveer uit te geven aan 
elk van de volgende bestemmingen?”
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Levensonderhoud

Reizen

Kosten 
gezondheidszorg
(voor uzelf of
anderen)

Hobby’s

Aankoop van een 
huis als belegging
(bv. om te 
verhuren)

Financiële 
ondersteuning
van familieleden, 
bv. studiekosten

Aankoop
tweede woning

Overige

Levensonderhoud

Reizen

Kosten 
gezondheidszorg
(voor uzelf of
anderen)

Hobby’s

Aankoop van een 
huis als belegging
(bv. om te 
verhuren)

Financiële 
ondersteuning
van familieleden, 
bv. studiekosten

Aankoop
tweede woning

Overige

GEPENSIONEERD: 
Hoeveel procent van uw jaarinkomen geeft 
u ongeveer uit aan elk van de volgende bestemmingen? 
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Zuid-Afrika, Zweden en de 
VS zijn de landen waar niet-
gepensioneerden het meeste 
risico lopen het inkomen dat 
na pensionering opgaat aan 
levensonderhoud, fors te 
onderschatten.

Land Niet-gepensioneerd: verwacht % Gepensioneerd: feitelijk % Verschil

Zuid-Afrika 34 59 25

Zweden 34 57 23

VS 32 54 22

Australië 39 58 19

Zuid-Korea* 27 44* (n=22) 17

Portugal 28 45 17

Canada 42 59 17

België 34 50 16

Italië 37 53 16

Spanje 35 51 16

Frankrijk 30 46 16

Singapore 35 50 16

Chili* 28 43* (n=20) 15

VK 38 53 15

Nederland 38 52 14

Denemarken 36 50 14

Rusland* 34 45* (n=23) 11

Brazilië 23 34 10

Polen 31 41 10

Zwitserland 39 48 10

Oostenrijk 37 46 9

Duitsland 38 47 9

Japan 46 53 7

Taiwan* 31 38* (n=20) 7

Thailand 29 34 5

Hongkong 37 39 2

Indonesië 27 29 2

China 27 28 1

India 26 25 -1

Deel van het jaarlijks pensioeninkomen 
dat opgaat aan levensonderhoud

54%
Deel van het jaarlijks 
inkomen dat wordt uitgeven 
aan levensonderhoud
door gepensioneerden 
ouder dan 70 jaar

*Aantal gepensioneerde respondenten (n) is lager dan 30, zodoende zijn deze resultaten slechts een indicatie
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De verwachtingen van mensen uit oudere generaties die nog 
niet gepensioneerd zijn, zijn veel realistischer dan die van jongere 
generaties. Dit komt waarschijnlijk doordat zij de pensioenleeftijd 
naderen en zich beter kunnen voorstellen wat dit betekent voor 
hun ervaringen en verwachtingen.

Hoewel de verwachtingen van de babyboomers en de 
stille generatie realistischer zijn dan die van jongere 
respondenten, zijn ze nog steeds lager dan de werkelijke 
bestedingen gemeld door gepensioneerden. 

NIET-GEPENSIONEERD: 
Als u denkt aan uw jaarinkomen in de actieve jaren van uw gepensioneerde leven 
(het bedrag dat u jaarlijks ontvangt), hoeveel procent daarvan verwacht u 
dan ongeveer uit te geven aan elk van de volgende bestemmingen?

GEPENSIONEERD: 
Als u denkt aan uw jaarinkomen in de actieve jaren van uw gepensioneerde leven 
(het bedrag dat u jaarlijks ontvangt), hoeveel procent daarvan 
geeft u dan ongeveer uit aan elk van de volgende bestemmingen?

Millennials 
(18-36)

Generatie X 
(37-50)

Babyboomers 
(51-70)

Stille generatie 
(71+)

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

Babyboomers 
(51-70)

Stille generatie 
(71+)

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

Levensonderhoud

Reizen

Hobby’s

Gezondheids-
zorgkosten

Aankoop van een  
woning als belegging (bv.  
om te verhuren)

Aankoop tweede huis

Financiële ondersteuning
van familieleden 

Levensonderhoud

Reizen

Hobby’s

Aankoop van een huis
als belegging (bv. om  
te verhuren)

Aankoop tweede woning

Kosten 
gezondheidszorg

Financiële ondersteuning
van familieleden
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Meerderheid van de 
gepensioneerden beschouwt  
het pensioeninkomen als 
voldoende
Ondanks de verschillen tussen de 
verwachtingen van nog werkenden over 
hun financiële situatie na pensionering en 
de realiteit van de gepensioneerden, vindt 
de meerderheid van de gepensioneerde 
ondervraagden dat hun inkomen voldoende 
is; slechts 15% wereldwijd geeft aan dat ze 
niet genoeg hebben om comfortabel te leven. 
Tegelijkertijd zegt 58% dat ze meer zouden 
kunnen gebruiken.

15%

14%

16%

12%

43%

43%

43%

44%

42%

43%

41%

44%

Vindt u dat uw pensioeninkomen  
voldoende is?

WERELDWIJD

EUROPA

AZIË

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

Nee, ik heb niet genoeg inkomen
om comfortabel te leven

Ja, maar ik zou wel wat
meer kunnen gebruiken

Ja, het is genoeg om
comfortabel te leven

86%
van de gepensioneerden 
in Europa zegt dat hun 
inkomen voldoende is

59%
van de gepensioneerden 
in Azië zou meer kunnen 
gebruiken

92%
van de gepensioneerden 
in de VS zegt dat hun 
inkomen voldoende is
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Deze cijfers zijn in alle regio’s min of meer 
hetzelfde, gemiddeld. Uitgesplitst naar 
afzonderlijke landen laten ze echter een 
ander beeld zien. In India zegt 99% voldoende 
inkomen te hebben, en geeft 15% aan dat 
ze meer zouden kunnen gebruiken. In 
Zuid-Korea* daarentegen zegt 55% van 
de respondenten dat ze niet voldoende 
hebben en zegt in totaal 87% dat ze meer 
zouden kunnen gebruiken. In Chili* zegt 60% 
voldoende inkomen te hebben, maar geeft 
100% van de respondenten aan wat meer te 
kunnen gebruiken.”

Na India is Denemarken het land waar 
respondenten het meest tevreden zijn over 
hun pensioeninkomen; hier vindt 93% zijn 
inkomen voldoende en zegt slechts 36% wel 
wat meer te kunnen gebruiken. Het wordt 
gevolgd door Indonesië, waar 98% zegt 
voldoende inkomen te hebben en 40% meer 
zou willen.”

Land Ja (%) Nee (%) Zou meer kunnen gebruiken (totaal)

India 99 1 15

Indonesië 98 2 40

Oostenrijk 95 5 44

Taiwan* 95 5 75

Hongkong 94 6% 74%

Nederland 94 6% 41%

Denemarken 93 7% 36%

VK 92 8 48

China 92 8 47

Duitsland 93 7 56

VS 92 8 55

Italië 91 9 65

Canada 88 12 50

Thailand 86 14 79

Australië 85 15 63

Zwitserland 81 19 67

Singapore 81 19 61

Portugal 82 18 78

Brazilië 79 21 68

Frankrijk 80 20 64

Zweden 81 19 62

Spanje 79 21 75

België 70 30 67

Japan 66 34 86

Zuid-Afrika 65 35 81

Polen 60 40 95

Chili* 60 40 100

Rusland* 48 52 96

Zuid-Korea* 45 55 86

Denemarken is het
Europese land waar 
mensen het meest
tevreden zijn met hun 
pensioeninkomen

Vindt u dat uw pensioeninkomen voldoende is?

*Aantal gepensioneerde respondenten is lager dan 30, zodoende zijn deze resultaten slechts een indicatie
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Gepensioneerden belegden bij 
pensionering aanzienlijk meer dan 
niet-gepensioneerden denken te 
zullen doen

Bij het bereiken van de pensioenleeftijd 
moeten mensen beslissen waaraan ze hun 
opgebouwde pensioenkapitaal (spaargeld en 
-beleggingen) besteden. Een zeer opmerkelijk 
verschil tussen wat niet-gepensioneerden met 
hun gespaarde pensioenkapitaal denken te 
doen en wat gepensioneerde respondenten 
feitelijk hebben gedaan, is hoeveel ervan ze 
beleggen. Dit geldt gemiddeld voor alle regio’s.

NIET-GEPENSIONEERD: 
VERWACHTE BESTEDING PENSIOENKAPITAAL BIJ PENSIONERING

GEPENSIONEERD: 
BESTEDING PENSIOENKAPITAAL BIJ PENSIONERING

Uw eigen pensioeninkomen

Beleggingen

Overige

Kosten gezondheidszorg voor uzelf

Uitgeven aan niet-essentiële leuke dingen, 
zoals vakantie, nieuwe auto, nieuwe tv

Financiële ondersteuning van familieleden, bv.
studiekosten, helpen bij aankoop eigen huis

Andere schulden aflossen, bv. autolening,
persoonlijke lening, credit card

Geld nalaten als erfenis

Huis verbouwen

Kosten gezondheidszorg voor een naaste

Hypotheek aflossen

29%

36%

9%

19%

15%

2%

6%

6%

7%

7%

9%

6%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

6%

3%

10%

9%

Gepensioneerden in 
Zuid-Afrika belegden 
gemiddeld 27% van 
hun opgebouwde
pensioenkapitaal
toen ze met pensioen 
gingen
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Land Niet-gepensioneerd Gepensioneerd Verschil

Zuid-Afrika 10 27 17

België 8 23 15

Australië 9 24 15

Spanje 7 22 15

VK 7 21 14

Polen 9 23 13

Zuid-Korea* 9 22* (n=22) 13

Italië 9 22 13

Canada 8 20 12

Frankrijk 8 20 12

Oostenrijk 5 16 11

Denemarken 8 18 10

Japan 13 23 10

VS 8 18 10

Duitsland 7 16 9

China 13 22 9

Hongkong 15 23 8

Chili* 8 16* (n=20) 8

Singapore 13 21 8

Thailand 11 19 8

Zweden 10 17 7

Rusland* 9 16* (n=23) 7

Nederland 9 14 5

Zwitserland 7 12 5

Brazilië 11 16 5

India 10 14 4

Portugal 8 11 3

Indonesië 13 15 2

Taiwan* 12 7* (n=20) -5

Welk percentage van uw opgebouwde pensioenkapitaal (spaargeld en beleggingen)  
verwacht u bij pensionering te beleggen / heeft u bij pensionering belegd?

Welk percentage van uw opgebouwde pensioenkapitaal (spaargeld 
en beleggingen) verwacht u bij pensionering te beleggen/ heeft u bij 
pensionering belegd?

In Zuid-Afrika is de kloof tussen hoeveel 
niet-gepensioneerde mensen verwachten te 
beleggen (10%) en hoeveel gepensioneerden 
gemiddeld in werkelijkheid hebben belegd, 
het grootst (27%). Taiwan is het enige land 
waar de trend omgekeerd is: hier belegden de 
gepensioneerden 5% minder dan de nog niet 
gepensioneerden verwachten te zullen doen.

Niet-gepensioneerd Gepensioneerd

Wereldwijd

Europa

Azië 

Noord- en 
Zuid-Amerika

9%

8%

9%

12%
20%

19%

18%

19%

*Aantal gepensioneerde respondenten (n) is lager dan 30, zodoende zijn deze resultaten slechts een indicatie
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De verwachtingen van degenen die  
het verst verwijderd zijn van  
pensionering, liggen het verst van  
de werkelijke bestedingen na  
pensionering

Uitsplitsing van de resultaten naar generatie 
brengt enkele cruciale verschillen aan het 
licht. Millennials en generatie X verwachten 
respectievelijk 23% en 30% van hun 
pensioenkapitaal (spaargeld en beleggingen) 
te gebruiken voor hun pensioeninkomen. 
Babyboomers en de stille generatie 
verwachten hiervoor 28% respectievelijk 
36% te gebruiken. Uit deze cijfers blijkt dat 
standpunten en verwachtingen realistischer 
worden naarmate mensen dichter bij de 
gangbare pensioenleeftijd komen.

Er zijn ook opmerkelijke verschillen binnen 
bepaalde generaties, afhankelijk van hun 

pensioenstatus. Niet-gepensioneerden uit 
de stille generatie verwachten 12% van 
hun opgebouwde pensioenspaargelden 
-beleggingen als erfenis opzij te zetten, 
maar degenen uit die generatie die al 
gepensioneerd zijn, zetten hiervoor 
uiteindelijk maar 6% opzij. 

Ook verwachten niet-gepensioneerden uit 
de stille generatie 11% van hun gespaarde 
en belegde geld uit te geven aan niet-
essentiële, leuke dingen zoals een vakantie. 
Gepensioneerde mensen uit deze generatie 
gaven maar 9% uit aan deze prioriteit.

16%
Het verschil tussen hoeveel 
millennials verwachten 
voor hun pensioeninkomen
te gebruiken en hoeveel 
de stille generatie hier 
in werkelijkheid voor 
gebruikte

Millennials
(18-36)

Generatie X
(37-50)

Babyboomers
(51-70)

Babyboomers
(51-70)

Stille generatie
(71+)

Stille generatie
(71+)

NIET-GEPENSIONEERD GEPENSIONEERD

Voor uw pensioeninkomen

Uitgeven aan niet-essentiële
leuke dingen, zoals vakantie, nieuwe 
auto, nieuwe tv

Geld nalaten als erfenis

Uw hypotheek aflossen

Huis verbouwen

Schulden aflossen

Beleggen 23
%

30
%

38
%

36
%

36
%

39
%

9%
6%

3%
5%

2%

9%
7%

3%
6%

3%

11
% 12

%
2%

6%
2%

10
%

8%
3%

6%
3%

10
%

9%

19
% 20

%

9%
8%

6%
7%

5%
9%

8%
9%

8% 8%
7%

9%

Opmerkelijkste uitkomsten: Hoe heeft u uw opgebouwde pensioenkapitaal (spaargeld en -beleggingen)  
gebruikt / Hoe verwacht u uw opgebouwde pensioenkapitaal (spaargeld en -beleggingen) te gebruiken?



Global Investor Study 2018 15

Mensen denken dat ze meer 
zouden moeten sparen voor 
hun pensioen
Gemiddeld genomen denken niet-
gepensioneerde mensen in alle regio’s dat 
ze 2% meer van hun jaarlijkse inkomen voor 
hun pensioen zouden moeten sparen dan ze 
nu doen om straks comfortabel te kunnen 
leven. In Europa denken mensen gemiddeld 
3% minder nodig te hebben dan mensen in 
Azië en Noord-/Zuid-Amerika.

Percentage van jaarinkomen gespaard voor pensioen

Wereldwijd Europa Azië Noord- en Zuid-Amerika

14% 13% 16% 16%

12% 11% 14% 14%

Deel inkomen gespaard
voor pensioen

Wat mensen denken te moeten
sparen voor hun pensioen

15%
Hoeveel mensen in 
Singapore en de VS 
gemiddeld sparen voor 
hun pensioen

19%
Hoeveel mensen in Chili
en Zuid-Afrika denken
dat ze zouden moeten
sparen voor een 
comfortabel pensioen
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Land Percentage van huidig inkomen 
dat specifiek wordt gespaard voor 
pensioen

Percentage van jaarinkomen dat 
mensen denken te moeten sparen 
voor een comfortabel pensioen

Verschil

Chili 13% 19% 6%

Zuid-Afrika 13% 19% 6%

Hongkong 11% 15% 4%

Polen 11% 15% 4%

Thailand 14% 18% 4%

Rusland 9% 13% 4%

Taiwan 13% 16% 3%

Portugal 11% 14% 3%

Singapore 15% 18% 3%

Brazilië 14% 17% 3%

Spanje 10% 13% 3%

Italië 10% 13% 3%

VAE 14% 16% 2%

Australië 12% 15% 2%

Frankrijk 10% 12% 2%

Indonesië 15% 17% 2%

Zuid-Korea 11% 13% 2%

India 14% 16% 2%

België 9% 11% 2%

Oostenrijk 11% 13% 2%

VK 12% 14% 2%

Canada 12% 14% 2%

Japan 14% 16% 2%

Zweden 11% 12% 1%

Zwitserland 12% 13% 1%

VS 15% 16% 1%

Duitsland 11% 12% 1%

Nederland 9% 10% 0.2%

China 14% 14% 0.2%

Denemarken 13% 12% -0.2%

Uitgesplitst naar land zien we de grootste 
kloof tussen wat mensen nu sparen en wat 
ze denken dat nodig is, in Chili en Zuid-Afrika, 
waar mensen gemiddeld 6% minder voor 
hun pensioen opzij zetten dan ze denken dat 
nodig is om comfortabel te kunnen leven.

Er lijkt zeer weinig verschil tussen generaties te 
zijn als het gaat om hoeveel er wordt gespaard 
en wat mensen denken eigenlijk te moeten 
sparen voor een comfortabel pensioen, hoewel 
babyboomers iets meer sparen.

Millennials
(18-36)

Generatie X
(37-50)

Babyboomers
(51-70)

Stille generatie
(71+)

12%

12%

14%

15%

13%

12%

15%

14%

Percentage van huidig inkomen
dat wordt gespaard voor pensioen

Percentage van jaarinkomen dat mensen denken te 
moeten sparen voor een comfortabel pensioen

Basis: niet-gepensioneerde respondenten



Global Investor Study 2018 17

Niveau beleggingskennis 
beïnvloedt gedrag, houding en 
verwachtingen rond pensioen

Pensioeninkomen

Wij vroegen mensen hun eigen 
beleggingskennis in te schatten. De resultaten 
laten een duidelijk verband zien tussen 
ingeschat kennisniveau en gedrag als het om 
pensioen gaat.

Niet-gepensioneerden die hun eigen 
kennisniveau hoger inschatten, zijn 
behoudender in hun schatting van het 
inkomen dat ze na pensionering nodig 
hebben om comfortabel te leven dan degenen 
die hun beleggingskennis als ”beginner of 
basis” beoordelen. 

Omgekeerd zeggen degenen die 
gepensioneerd zijn en een hoger kennisniveau 
hebben, dat ze een hoger percentage van hun 
laatste salaris ontvangen dan degenen met 
kennis op beginners- of basisniveau.

Het verschil tussen wat niet-gepensioneerden 
denken nodig te hebben en wat 
gepensioneerden in werkelijkheid ontvangen, 
is het hoogst bij degenen met de minste 
beleggingskennis: een verschil van 22%. 
Daarentegen is het verschil in genoemde 
percentages tussen niet-gepensioneerde 
en gepensioneerde mensen met veel 
beleggingskennis slechts 4%.

NIET-GEPENSIONEERD: 
Hoeveel jaarlijks inkomen denkt u na pensionering nodig te hebben om 
comfortabel te leven, als percentage van uw huidige salaris of inkomen?

GEPENSIONEERD:  
Hoeveel jaarinkomen ontvangt u sinds uw pensionering,  
als percentage van uw laatste salaris?

78%

56%

69%

73%

73%

60%

Beginner/basis Halfgevorderd Expert/gevorderd

Mensen die zeggen een 
hoge beleggingskennis te 
hebben, hebben meer kans 
comfortabel te leven na 
hun pensioen

Beginner/basis Halfgevorderd Expert/gevorderd
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Comfortabel leven

Sparen voor het pensioen

Mensen die hun beleggingskennis hoger 
inschatten, hebben meer kans comfortabel 
te leven na hun pensioen dan degenen met 
kennis op beginners- of basisniveau. Toch geeft 
40% van de gepensioneerden met een hoog 
kennisniveau aan dat ze meer inkomen zouden 
kunnen gebruiken.

Uitgesplitst naar kennisniveau blijkt dat 
beginners het minste voor hun pensioen 
sparen (11% van hun jaarinkomen), maar het 
percentage dat nodig is om comfortabel te 
leven het hoogst inschatten (15%). 

Degenen die hun beleggingskennis als 
halfgevorderd of expert/gevorderd beoordelen, 
verwachten 14% van hun jaarinkomen 
te moeten sparen om na hun pensioen 
comfortabel te leven, en sparen momenteel 
respectievelijk 12% en 13%.

Vindt u dat u voldoende pensioeninkomen heeft?

Hoeveel spaart u nu specifiek voor uw pensioen,  
als percentage van uw huidige inkomen?

Welk percentage van uw inkomen denkt u ieder jaar te moeten sparen, vanaf 
nu totdat u met pensioen gaat, om straks comfortabel te kunnen leven?

Ja, het is genoeg
om comfortabel te leven

Ja, maar ik zou wel wat
meer kunnen gebruiken

Nee, ik heb niet genoeg
inkomen om comfortabel te leven

79% 86% 91%

Beginner/basis Halfgevorderd Expert/
gevorderd

Ja 
(totaal)

Ja 
(totaal)

Ja 
(totaal)

32
%

4
0

%

60
%

32
%

9%

47
%

14
%

47
%

21
%

Beginner/basis

Beginner/basis

Halfgevorderd

Halfgevorderd

Expert/gevorderd

Expert/gevorderd

11%

15%

14%

14%

12%

13%
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Eigen onderzoek en informatie van financieel  
adviseurs zijn het belangrijkst bij het nemen van 
beslissingen over pensioenbeleggingen

Doelmatig pensioenbeleggen vereist het juiste onderzoek en 
advies. Alle bronnen van informatie over pensioenbeleggen 
werden belangrijk gevonden door de mensen die wij 
ondervroegen.  De bron die zowel wereldwijd als in elke regio 
het belangrijkst werd gevonden, is eigen onderzoek.

Regionaal gezien zijn financieel adviseurs de tweede 
belangrijkste informatiebron, behalve in Azië waar mensen 
toezichthouders/overheidsinstanties gemiddeld iets 
belangrijker vinden en de pensioenuitvoerder/-bedrijf even 
belangrijk. Vrienden, familie en collega’s worden in Azië in 1,1% 
meer gevallen geraadpleegd dan in Europa.

WERELDWIJD: 
Het belang van informatiebronnen bij het nemen van  
beslissingen over pensioenbeleggingen

Het belang van informatiebronnen bij het nemen  
van beslissingen over pensioenbeleggingen

Mijn eigen onderzoek in bronnen
van externe partijen

Financieel adviseur (bv. onafhankelijk 
financieel adviseur, bankmanager, 
verzekeringsagent, boekhouder)

Pensioenuitvoerder/bedrijf

Toezichthouder/overheidsinstantie

Vrienden/familie/collega’s

Werkgever

7.4

7.0

6.7

6.6

6.3

6.1

0 = helemaal niet belangrijk – 10 = zeer belangrijk

0 = helemaal niet belangrijk – 10 = zeer belangrijk

Mijn eigen onderzoek in bronnen
van externe partijen

Financieel adviseur (bv. onafhankelijk 
financieel adviseur, bankmanager, 
verzekeringsagent, boekhouder)

Pensioenuitvoerder/bedrijf

Toezichthouder/overheidsinstantie

Vrienden/familie/collega’s

Werkgever

7.4

7.0

6.7

6.6

6.3

6.1 5.6 6.8 6.5

5.9 7.0 6.6

6.0 7.3 6.8

6.3 7.2 7.1

6.5 7.2 7.7

7.2 7.5 7.8

Wereldwijd Europa Azië Noord- en Zuid-Amerika
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Belang van informatiebronnen bij het nemen van beslissingen over pensioenbeleggingen 
 (0 = helemaal niet belangrijk – 10 = zeer belangrijk)

Land Mijn eigen onderzoek in bronnen
van externe partijen (bv. tv, krant,
radio, onafhankelijke websites)

Financieel adviseur (bv. onaf-
hankelijk financieel adviseur, 
bankmanager, verzekeringsagent,  
boekhouder)

Verschil

Zuid-Afrika 7.7 8.2 -0.5

Denemarken 5.9 6.2 -0.4

Italië 6.8 7.1 -0.3

Canada 7.1 7.1 -0.1

VS 8.0 8.0 0.0

Zuid-Korea 6.5 6.4 0.0

India 8.3 8.2 0.1

China 7.7 7.6 0.1

België 7.0 6.8 0.2

Brazilië 8.2 8.0 0.2

Indonesië 8.3 8.1 0.2

Thailand 8.4 8.1 0.2

Hongkong 6.7 6.4 0.3

Spanje 7.4 7.1 0.3

Polen 6.9 6.6 0.4

Frankrijk 7.2 6.8 0.4

VAE 7.6 7.2 0.4

Japan 6.4 5.9 0.5

Taiwan 8.0 7.5 0.5

Australië 7.4 6.9 0.6

Chili 7.9 7.3 0.7

Portugal 7.6 6.8 0.7

VK 7.5 6.8 0.7

Singapore 7.3 6.6 0.8

Rusland 7.8 7.0 0.8

Nederland 7.1 5.9 1.1

Zwitserland 7.3 6.1 1.2

Zweden 6.8 5.6 1.2

Oostenrijk 7.3 5.9 1.4

Duitsland 7.4 6.0 1.4

In sommige landen vinden mensen informatie van financieel 
adviseurs belangrijker dan hun eigen onderzoek (Zuid-Afrika, 
Denemarken en Italië) terwijl ze dit in enkele andere landeneven 
belangrijk vinden (de VS en Zuid-Korea).

Kijken we naar de verschillen tussen generaties, 
zien we dat millennials in het algemeen alle 
informatiebronnen belangrijk vinden bij hun 
beslissingen over pensioenbeleggingen. Oudere 
generaties zijn aanzienlijk minder geneigd 
vrienden/familie/collega’s of hun werkgever 
als belangrijke informatiebron over deze 
beleggingen te beschouwen (waarschijnlijk om 
dat veel van hen gepensioneerd zijn en geen 
contact met een werkgever hebben).

Mijn eigen onderzoek in 
bronnen van externe partijen

Financieel adviseur

Pensioenuitvoerder/
bedrijf

Toezichthouder/
overheidsinstantie

Vrienden/familie/
collga’s

Werkgever

7.5

7.2

7.0

7.1

6.9

7.2 7.0

6.9

6.7

6.5

6.4

7.5 7.3

6.6

6.2

6.0

5.4

5.0

6.8

6.3

5.1

5.0

4.3

3.2

Babyboomers
(51-70)

Stille generatie 
(71+)

Millennials
(18-36)

Generatie X
(37-50)
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Naar een 
comfortabel pensioen
Of u pas over 35 jaar met pensioen gaat of al zes 
jaar met pensioen bent, hoe comfortabel u na uw 
pensioen kunt leven, kan worden beïnvloed door de 
manier waarop u het geld dat u nu beschikbaar heeft, 
spaart en belegt.

Jongere generaties en mensen die nog niet 
gepensioneerd zijn, kunnen van de kennis van oudere 
of reeds gepensioneerde mensen profiteren door 
hun financiële verwachtingen bij te stellen en nu 
beslissingen te nemen die de kans op een comfortabel 
pensioen vergroten.

Als u al gepensioneerd bent, kan beleggen helpen uw 
inkomen op te vijzelen om u en uw familie meer kans 
te geven om de levensstandaard te genieten die u 
verdient.

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd 
tussen 20 maart en 23 april 2018 een onafhankelijk 
online onderzoek uit onder meer dan 22.000 mensen 
uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder 
Nederland, België, Australië, Brazilië, Canada, China, 
Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, , Spanje, de 
VAE, het VK en de VS. “Mensen” wordt in dit onderzoek 
gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden 
minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen 
beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in 
hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen 
vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de 
landen waarop het onderzoek betrekking heeft. 

Belangrijke informatie:

Het materiaal is geen aanbod, verzoek of aanbeveling 
om een financieel instrument te kopen of verkopen of 
om een beleggingsstrategie te volgen. De vermelde 
informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar 
de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet 
gegarandeerd. Alle gegevens zijn door ons verzameld 
en worden verstrekt zonder enige garantie. Ze moeten 
onafhankelijk worden geverifieerd voor verdere 
publicatie of gebruik. Gegevens van derde partijen zijn 
eigendom van of in licentie bij de verstrekker van de 
gegevens en mogen niet worden vermenigvuldigd, 
samengevat of voor een ander doel worden gebruikt 
zonder voorafgaande toestemming van de verstrekker. 
Noch Schroders noch de gegevensverstrekker draagt 
enige aansprakelijkheid in samenhang met gegevens 
van derde partijen. Het materiaal is niet bedoeld en 

mag niet worden gebruikt als basis voor financieel, 
juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en 
informatie in dit materiaal mogen niet worden gebruikt 
als basis voor individuele beleggingsbeslissingen 
en/of strategische beslissingen. Schroders is niet 
aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. 
Verwijzingen naar effecten, sectoren regio’s en/of 
landen dienen uitsluitend ter illustratie.

Schroders heeft in dit document zijn eigen meningen 
en opvattingen weergegeven. Deze kunnen 
veranderen. 

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen 
inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en 
het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door 
wisselkoersveranderingen kan de waarde van 
buitenlandse beleggingen stijgen of dalen. 
Indien u in Noord-Amerika woont, wordt deze 
informatie uitgegeven door Schroder Investment 
Management North America Inc., een indirecte 
volledige dochteronderneming van Schroders 
plc en bij de SEC geregistreerde adviseur die 
vermogensbeheerproducten en -diensten levert in de 
VS en Canada. Voor alle andere gebruikers wordt deze 
informatie uitgegeven door Schroder Investment

Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 
7QA. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. 
Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial 
Conduct Authority.
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