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van het huidige jaarlijkse inkomen: 
zoveel denken 55-plussers nodig te 
hebben om na hun pensioen 
comfortabel te leven.

De inkomensverwachtingen van mensen die hun pensioen naderen, 
zijn in België hoger dan wat gepensioneerden ontvangen

De kosten van levensonderhoud in België zijn hoger dan verwacht, 
waardoor er minder overblijft voor leuke dingen

Bemoedigend is dat 7 van de 10 gepensioneerde Belgen hun inkomen 
voldoende vinden; 67% zou echter wat meer willen hebben

Belgische mensen die nog niet gepensioneerd zijn, denken dat ze een groter deel van hun 
jaarlijks inkomen zouden moeten sparen om na pensionering comfortabel te leven

Advies en onderzoek zijn cruciaal bij beslissingen over beleggen 
voor het pensioen

Maar bij mensen die hun beleggingskennis als "gevorderd/expert" 
omschrijven, is er minder verschil tussen wat ze sparen en wat ze 
denken te moeten sparen
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De drie belangrijkste bronnen van informatie 
hierover die mensen noemen:

Beginner/basis Halfgevorderd Expert/gevorderd

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 Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, 
Nederland, 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
Dit document is marketingmateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een 
financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt 
als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit 
document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of 
strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
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. Beleggen brengt 
altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt 
geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. 
De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele 
beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. 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.

Bij pensionering beleggen mensen in België echter meer dan verwacht, wat duidt op 
kennis van de rol die beleggen kan spelen om het pensioeninkomen te verhogen

Percentage van het totaalbedrag 
aan pensioenbeleggingen en 
-spaargeld dat mensen bij 
pensionering belegd hebben

Degenen die hun beleggingskennis als "gevorderd/expert" omschrijven, 
leven vaker comfortabel van hun pensioeninkomen dan degenen die hun 
kennisniveau lager inschatten
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Mensen die nog niet met pensioen zijn, sparen en beleggen 
waarschijnlijk niet genoeg voor de plannen en verwachtingen 
die zij voor hun gepensioneerde leven hebben.

Beleggen na het pensioen kan mensen helpen hun inkomen op 
te vijzelen en te 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.
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85%
van de wereldwijde gepensioneerden 
is van mening dat ze voldoende 
pensioeninkomen hebben

70%
van de Belgische gepensioneerden 
is van mening dat ze voldoende 
pensioeninkomen hebben
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Let op: cijfers zijn afgerond waardoor 
het totaal mogelijk niet op 100 uitkomt. 

Wij spraken met meer dan 22.000 mensen uit 30 landen 
om de verwachtingen over het pensioeninkomen in 
kaart te brengen en deze te vergelijken met de 
ervaringen van mensen die al gepensioneerd zijn.
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