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Overzicht

Over dit onderzoek

Uit de resultaten van de Global Investor 
Study 2020 blijkt dat ‘met pensioen gaan’ er 
tegenwoordig heel anders uitziet dan mensen 
zich een jaar of twintig geleden voorstelden. 
De meesten denken nu dat ze na hun pensioen 
op een of andere manier zullen blijven werken 
en verwachten niet dat hun uitgaven veel 
zullen dalen. Steeds meer mensen maken een 
pensioenplanning, het gemiddelde dat ze voor 
hun pensioen sparen blijft gezond, en voor het 
eerst in drie jaar is ‘sparen voor het pensioen’ 
een topprioriteit bij de besteding van het 
beschikbare inkomen. Ondanks dit alles vrezen 
mensen nog steeds dat ze niet genoeg doen. 

De mensen die een pensioenplanning maken, 
hebben vooral behoefte aan meer kennis 
en informatie over de mogelijkheden die 
ze hebben om een stabiele toekomst voor 
zichzelf en hun gezin te waarborgen. 

In april 2020 liet Schroders een onafhankelijk 
online onderzoek uitvoeren onder meer dan 
23.000 beleggers uit 32 locaties over de hele 
wereld, waaronder Australië, België, Brazilië, 
Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, 
Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en 
de VS. “Mensen” wordt in dit onderzoek 
gedefinieerd als mensen die van plan zijn om 
in de komende 12 maanden ten minste EUR 
10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen 
en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in 
hun portefeuille hebben aangebracht.

Opmerking: de cijfers in dit document zijn 
afgerond waardoor de totalen mogelijk niet  
op 100 uitkomen.
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Sparen voor later is een topprioriteit
25% van de respondenten zegt dat ze hun 
beschikbare inkomen allereerst zouden 
gebruiken om voor hun pensioen te sparen.

Behoort een luxe gepensioneerd leven  
tot het verleden? 
In 2017 waren gepensioneerden bijna vier 
keer zo vaak geneigd (24%) prioriteit te 
geven aan luxe uitgaven zoals vakanties, 
een mooie nieuwe auto of het vieren van 
speciale gelegenheden als in 2020 (7%).

Pensioenbesparingen zijn stabiel
Mensen leggen nog steeds een gezond 
percentage van hun inkomen opzij voor hun 
pensioen, 15,2%, na een forse stijging (3,1%) 
van 2018 op 2019.

Pensioenpot zal niet toereikend zijn
41% vreest nog steeds dat hun 
pensioeninkomen niet toereikend zal zijn.

Om te berekenen wanneer ze met 
pensioen kunnen, baseren mensen zich 
vooral op hun levensverwachting
De meeste mensen berekenen hun 
benodigde pensioenspaarpot allereerst op 
basis van hun levensverwachting (65%), 
gevolgd door hun vaste lasten (63%) en  
de kosten van gezondheidszorg (62%).

Hoeveel financiële kennis mensen ook 
hebben, een pensioenplan maken is een 
verwarrend proces
Daarbij geven ‘experts’ of ‘gevorderde’ 
beleggers vaker aan dat ze niet begrijpen 
welke keuzemogelijkheden ze hebben 
(41%) dan de ‘halfgevorderde’ (35%) of 
‘beginners’/’basisbeleggers’ (39%).*

Mensen beseffen dat het staatspensioen 
niet genoeg zal zijn om straks van rond 
te komen
55% zegt dat het staatspensioen in hun 
land te laag is.

Mensen blijven na hun  
pensionering doorwerken
41% van de niet-gepensioneerden verwacht 
dat ze na hun pensioen evenveel of meer 
uren per week zullen werken. 

Duurzame fondsen zijn misschien  
een gemiste kans
Gepensioneerden zijn bijna twee keer zo 
vaak als niet-gepensioneerden geneigd 
duurzame fondsen als onaantrekkelijk 
te beschouwen omdat ze geen hoger 
rendement opleveren (18%).

Een korte samenvatting  
van onze bevindingen

*Dit is het door de respondenten zelf ingeschatte kennisniveau
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Een van de lastigste aspecten van 
pensioensparen is misschien wel dat je 
er prioriteit aan moet geven, en je een 
voorstelling moet maken van je ‘toekomstige 
zelf’. Waaraan wil je straks je tijd besteden? 
Hoeveel geld wil je uitgeven? En waar wil  
je wonen?

Als je hier niet meteen een duidelijk antwoord 
op hebt, ben je al gauw geneigd het bij de 
eerste horde op te geven en er niet meer  
over na te denken tot het echt moet - en het  
te laat is. In het verleden zagen we dan ook dat 
veel mensen het denken over ‘later’ voor zich 
uit schoven. 

Later op de eerste plaats

Topprioriteiten bij de besteding van het beschikbare inkomen in 2017 en 2020, wereldwijd

Uit de Global Investor Study 2020 van 
Schroders blijkt echter dat deze houding aan 
het veranderen is.

In de enquête van 2017 kwam beleggen 
(in aandelen, obligaties en grondstoffen) 
naar voren als eerste prioriteit (23%) bij de 
besteding van het beschikbare inkomen. En 
hoewel dit nog steeds zo is, met 25% van 
de respondenten die dit als eerste prioriteit 
noemt, geeft nu ook een kwart voorrang aan 
sparen voor het pensioen.

Dat is een groot verschil met nog maar drie 
jaar geleden, toen slechts 10% hun geld 
allereerst in hun pensioen zou willen steken. 

2017 2020

Beleggen (in aandelen, obligaties, 
grondstoffen enz.)

23%

Op de bank zetten
16%

17%

Beleggen in vastgoed of vastgoed kopen
5%

13%

Uitgeven aan luxe aankopen 
(bv. vakantie, auto, speciale 
gelegenheden, uitgaan) 6%

11%

Beleggen in mijn pensioen

25%

10%

Schuld aflossen, met inbegrip van 
een hypotheek (d.w.z. meer dan 
het vereiste minimumbedrag) 6%

9%

Investeren in eigen bedrijf
7%

8%

Contant thuis bewaren
6%

4%

Schenken aan een andere 
persoon of goed doel 2%

4%

25%
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Als we kijken naar de resultaten per regio, 
komt een vergelijkbaar beeld naar voren:  
waar mensen ook wonen, ze geven prioriteit 
aan beleggen in hetzij hun pensioen hetzij 
andere beleggingen. 

Er is een lichte voorkeur, vooral in Azië (28%) 
en nog iets minder in Noord- en Zuid-Amerika 
(28%), voor ‘andere beleggingen’. Maar dit 
wordt in beide regio’s op de voet gevolgd door 
beleggen in het pensioen. 

Wat de prioriteiten per leeftijdsgroep betreft, 
kunnen we constateren dat het belang van 
sparen voor later bij alle leeftijdsgroepen  
lijkt te zijn doorgedrongen; inmiddels kiest 
23% van de millennials beleggen in hun 
pensioen als eerste prioriteit, en in generatie X 
is dat 28%. 

Er was geen significant verschil tussen 
gepensioneerden en niet-gepensioneerden; 
beide groepen zijn even sterk geneigd  
hun geld allereerst voor hun pensioen  
te gebruiken.
 

Twee topprioriteiten voor het beschikbare inkomen, per regio

Millennials (18-37)

Generatie X (38-50)

Babyboomers (51-70)

Ouder (71+)

Europa Azië Noord- en Zuid-Amerika Overige

Beleggen in mijn pensioen Beleggen (in aandelen, obligaties, grondstoffen enz.)

Eerste prioriteit bij de besteding van het beschikbare inkomen,  
per leeftijdsgroep

Het belang van 
sparen voor 
later lijkt bij alle 
leeftijdsgroepen te 
zijn doorgedrongen

23%

28%

25%

15%

25%

23%
22%

28%

26%

22%
23%

28%

Beleggen in het pensioen en andere beleggingen zijn de eerste  
en tweede prioriteit van respondenten overal ter wereld

Beleggen in mijn pensioen



Global Investor Study 2020 7

En als we kijken waaraan gepensioneerden 
hun beschikbare inkomen uitgeven? Is dat in 
de loop der jaren veranderd?

Het antwoord is “ja”. Gepensioneerden 
zijn nu bijna vijf keer zo sterk geneigd hun 
beschikbare inkomen te gebruiken om verder 
te sparen voor hun pensioen (21%) als drie jaar 
geleden (5%). En hoewel ‘andere beleggingen’ 
bij gepensioneerden nog steeds bovenaan 
staan, is er nog een andere opmerkelijke 
verschuiving zichtbaar.

In 2017 waren gepensioneerden bijna vier keer 
zo sterk geneigd (24%) voorrang te geven aan 
luxe uitgaven zoals vakanties, een nieuwe auto 
of speciale gelegenheden als in 2020  (7%). De 
wereldwijde cijfers laten zien dat mensen nu 
in het algemeen terughoudender zijn om hun 
beschikbare inkomen aan ‘leuke dingen’ te 
spenderen dan in 2017; toen dacht nog 11% 

Topprioriteiten bij de besteding van het beschikbare inkomen voor mensen die al met pensioen zijn,  
in 2017 en 2020

het uit te geven aan luxe aankopen, tegen 6% 
in 2020.

Gepensioneerden waren in 2017 meer dan 
twee keer zo sterk geneigd hun beschikbare 
inkomen aan luxe uitgaven te besteden als de 
gemiddelde persoon (24% tegen 11%). Nu zijn 
gepensioneerden echter even sterk geneigd 
hun beschikbare inkomen hieraan uit te geven. 

Gepensioneerden in 2017 Gepensioneerden in 2020

24% In 2017 waren gepensioneerden bijna vier 
keer zo sterk geneigd voorrang te geven aan 
luxe uitgaven als in 2020 (7%)

24%

Op de bank zetten
16%

20%

Beleggen in vastgoed of vastgoed kopen
6%

5%

Uitgeven aan luxe aankopen 
(bv. vakantie, auto, speciale 
gelegenheden, uitgaan)

24%
7%

Beleggen in mijn pensioen
5%

21%

Schuld aflossen, met inbegrip van 
een hypotheek (d.w.z. meer dan 
het vereiste minimumbedrag)

5%
6%

Investeren in eigen bedrijf
2%

7%

Contant thuis bewaren
3%

6%

Schenken aan een andere 
persoon of goed doel

5%
3%

Beleggen (in aandelen, obligaties, 
grondstoffen enz.) 26%

27%
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Als mensen, zowel werkenden als 
gepensioneerden, tegenwoordig minder  
geld uitgeven aan niet-essentiële zaken zoals 
luxe aankopen, en hun beschikbare inkomen 
in plaats daarvan willen gebruiken voor  
hun pensioen, wat betekent dit dan voor  
hun spaargedrag? 

Bemoedigend is dat mensen nog steeds 
een gezond deel van hun inkomen, 15,2%, 
opzij leggen voor hun pensioen; dit na een 
significante toename (3,1%) van 2018 op 2019.

Wereldwijd gezien sparen mensen in Noord- en 
Zuid-Amerika het meeste voor hun pensioen 
(16,8%) en in Europa het minste (13,8%).

Hierbij moet worden aangetekend dat de 
bevindingen gebaseerd zijn op deelnemers 
aan het onderzoek, die per definitie de 
komende 12 maanden minstens €10.000  
(of het equivalent daarvan) zullen beleggen, 
wat veel meer is dan de mediane spaarquote 
in de meeste landen. Bovendien wordt in 
sommige landen meer gespaard terwijl  
de lonen lager zijn, wat betekent dat ze  
de verplichte bijdrage aanvullen met  
andere middelen. 

Spaargedrag

Gemiddeld percentage van het inkomen dat mensen 
wereldwijd voor hun pensioen sparen

Gemiddeld percentage van het inkomen dat mensen voor hun pensioen sparen, per regio

12%

12,2%

15,3% 15,2%

13%

14%

15%

16%

2018

Europa Azië Noord- en Zuid-Amerika Overige

2019 2020

13,8% 16,1% 16,8% 15,0%

In Noord-/Zuid-Amerika 
sparen mensen het meeste 
voor hun pensioen (16,8%),  
en in Europa het minst (13,8%)
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Zoals verwacht, sparen beleggers die 
naar eigen zeggen ‘expert’ of ‘gevorderd’ 
zijn, een groter deel van hun inkomen 
specifiek voor hun pensioen (17%) dan de 
‘beginners’ of ‘basisbeleggers’ (14,4%) en de 
‘halfgevorderde’ beleggers (13,7%). 

De verschillen tussen de generaties op dit punt 
zijn minimaal: millennials sparen ongeveer een 
evenveel van hun inkomen voor hun pensioen 
als niet-millennials (15,4% tegen 15%). 

Iets soortgelijks zien we als we de cijfers voor 
mannen en vrouwen met elkaar vergelijken: 
vrouwen leggen 15,1% van hun huidige 
inkomen specifiek opzij voor hun pensioen, 
mannen 15,4%. Ook dat stemt optimistisch. 

Hoeveel procent van hun huidige inkomen sparen mensen momenteel 
specifiek voor hun pensioen (inclusief werkgeversbijdragen)?

Beginner/basis

Halfgevorderd

Expert/gevorderd

Het gemiddelde percentage van hun inkomen dat 
millennials specifiek voor hun pensioen sparen

15,4%

14,4%

13,7%

17,0%

Niveau beleggingskennis*

* zelf ingeschat niveau
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Locatie Mensen die vrezen dat hun pensioeninkomen 
niet voldoende is / zal zijn

België 52%

Taiwan 51%

Japan 51%

Denemarken 50%

VS 48%

Australië 47%

Portugal 46%

Zweden 46%

Duitsland 46%

Thailand 46%

Hongkong 45%

Zuid-Korea 44%

China 43%

Zwitserland 43%

Argentinië 43%

VK 42%

Zuid-Afrika 42%

Mexico 41%

Nederland 40%

Frankrijk 40%

Oostenrijk 40%

India 39%

Spanje 38%

Brazilië 33%

VAE 32%

Italië 31%

Indonesië 30%

Singapore 29%

Polen 28%

Canada 28%

Chili 27%

Rusland 24%

“Ik heb dit rendement in het verleden 
behaald, dus zal het in de toekomst 
waarschijnlijk ook zo zijn”

Het is bemoedigend te constateren dat 
mensen inmiddels flink sparen voor hun 
pensioen. Maar hebben ze er ook vertrouwen 
in dat het straks genoeg zal zijn?

Ondanks hun zeer hoge 
rendementsverwachtingen (het gemiddelde 
verwachte beleggingsrendement over de 
komende 12 maanden is 8,8%), vreest nog 
steeds 41% dat hun pensioeninkomen niet 
toereikend zal zijn.

En misschien wel terecht, want de 
gepensioneerde respondenten zeggen veel 
minder vaak dat ze een hoog rendement 
verwachten vanwege eerder behaald rendement. 
 
De bezorgdheid over het pensioeninkomen 
verschilt ook per locatie. In België bijvoorbeeld 
vrezen mensen twee keer zo vaak dat hun 
pensioeninkomen niet voldoende zal zijn (52%) 
als in Rusland (24%).
 

Maar sparen  
mensen genoeg?

Niet-gepensioneerden

Gepensioneerden

82%

66%
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Levensverwachting

En terwijl het land waar mensen wonen 
lijkt te bepalen hoe bezorgd ze zijn over 
hun pensioeninkomen, wordt deze zorg 
in alle kennisgroepen vrijwel even sterk 
gevoeld; anders gezegd, hoe ervaren of 
hoe deskundig je ook bent, het is lastig je 
pensioenvooruitzichten te voorspellen. 

Een andere subtiele maar interessante trend 
is dat mensen zich meer zorgen over hun 
pensioeninkomen gaan maken naarmate 
ze ouder worden. Om even optimistisch te 
blijven over hun pensioeninkomen, moeten 
mensen er vertrouwen in hebben dat ze op 
allerlei scenario’s voorbereid zijn zodat ze niet 
voortijdig door hun spaargeld heen zijn. 

Misschien dat die vrees met de leeftijd 
toeneemt omdat de meeste mensen, om te 
berekenen hoeveel ze voor hun pensioen 
moeten sparen, allereerst uitgaan van hun 
levensverwachting (65%), gevolgd door 
de vaste lasten (63%) en de kosten voor 
gezondheidszorg (62%).

De behoeften van het gezin (42%), luxere 
uitgaven zoals vakanties (38%) en geld 
nalaten (27%) wegen een stuk minder zwaar 
in de berekening. 

Om te berekenen wanneer ze definitief 
met pensioen kunnen, moeten mensen 
hun uitgaven realistisch inschatten. Alleen 
dan kunnen ze straks van een financieel 
onbekommerd pensioen genieten.

“Ik vrees dat mijn pensioeninkomen niet voldoende is/zal zijn”

Mensen die vrezen dat hun pensioeninkomen niet 
voldoende zal zijn, per leeftijdsgroep

Beginner/basis

42%

Halfgevorderd

39%

Expert/gevorderd

41%

Factoren waarmee mensen rekening houden als ze berekenen wanneer ze met pensioen kunnen

65%

63%

62%

42%

38%

27%

4%

Vaste kosten, zoals huur/hypotheek, rekeningen, voeding

Kosten gezondheidszorg

Behoeften van mijn gezin

Incidentele uitgaven, zoals vakantie, uitgaan

Geld nalaten

Overige

Millennials 
(18-37)

Generatie X 
(38-50)

Babyboomers 
(51-70)

Ouder  
(71+)

39% 41% 43% 47%

Niveau beleggingskennis*

De drie meest waarschijnlijke factoren

* zelf ingeschat niveau
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Locatie “De overheid verandert continu de regels 
over hoe mensen zouden moeten sparen 
voor hun pensioen en deze zouden moeten 
financieren, dus ik zie het nut er niet om om 
specifiek voor mijn pensioen te sparen”

Thailand 57%

Oostenrijk 55%

China 54%

India 53%

Zweden 51%

Indonesië 50%

Frankrijk 47%

Denemarken 45%

VS 45%

België 43%

Taiwan 43%

Hongkong 43%

Rusland 42%

Duitsland 42%

Brazilië 42%

Mexico 42%

Spanje 41%

Zuid-Korea 41%

VAE 40%

Zwitserland 38%

Nederland 38%

Australië 37%

Singapore 37%

Italië 36%

Polen 36%

Chili 36%

Argentinië 35%

Portugal 34%

VK 32%

Zuid-Afrika 30%

Canada 27%

Japan 25%

Obstakels voor pensionering

De respondenten schrijven de bezorgdheid die 
hun pensioenplanning lijkt te overschaduwen, 
toe aan een steeds veranderend 
overheidsbeleid, te laag staatspensioen en een 
algemeen gebrek aan duidelijkheid over de 
mogelijkheden die ze hebben.  

Als we de situatie in de verschillende landen op 
een rijtje zetten, wordt duidelijk dat de overheid 
grote invloed heeft op de manier waarop 
mensen over pensioenplanning denken.

In landen waar mensen het gevoel hebben dat 
de overheid de regels rond pensioenopbouw 
voortdurend verandert, zijn ze vaker geneigd 
te vinden dat het allemaal geen zin heeft. In 
Thailand bijvoorbeeld denkt 57% er zo over, 
tegen 25% in Japan. 
 

De overheid heeft 
duidelijk grote 
invloed op de 
manier waarop 
mensen over 
pensioenplanning 
denken



Global Investor Study 2020 13

Ook de vrees dat het staatspensioen te 
krap is speelt mee in het denken over de 
pensioenplanning; 55% van de respondenten 
vindt dat het staatspensioen in hun land 
onvoldoende is. Dit gevoel leeft het sterkst 
in Zuid-Afrika, waar 65% vreest dat ze van 
alleen een staatspensioen niet zullen kunnen 
rondkomen. Aan het andere uiteinde van de 
schaal staan de mensen in Zwitserland, waar 
echter nog steeds een flinke minderheid 
(42%) deze zorgen deelt.

De regionale uitkomsten bevestigen dat 
mensen, waar ze ook wonen, er niet op kunnen 
rekenen dat de staat na hun pensioen voor 
voldoende inkomsten zorgt om van te leven.  

Een andere veel genoemde factor die een 
onbekommerd pensioen in de weg staat, is 
de verwarring over de keuzemogelijkheden 
die mensen hebben (38%).  In de Global 
Investor Study van dit jaar bleek het ‘naderend 
pensioen’ de belangrijkste levensgebeurtenis 
te zijn die aanleiding zou vormen om 
professioneel advies in te winnen (34%). 

En hoeveel financiële kennis mensen ook 
hebben, het maken van een pensioenplan 
blijkt voor iedereen een verwarrend proces. 
Sterker nog, ‘experts’ of ‘gevorderde’ 
beleggers geven vaker aan dat ze niet goed 
begrijpen welke keuzemogelijkheden ze 
hebben (41%) dan de ‘halfgevorderde’ (35%) 
of ‘beginners/basisbeleggers’ (39%). 

Aangezien de meeste mensen vinden 
dat financiële dienstverleners (62%) en 
onafhankelijke financieel adviseurs (61%) 
moeten zorgen dat mensen voldoende kennis 
over hun persoonlijke financiën hebben, is 
het duidelijk dat deze partijen meer zouden 
kunnen doen om duidelijk en bruikbaar advies 
over pensioenplanning te geven.

“Het staatspensioen is voor mij niet genoeg om van te leven”

“Ik begrijp niet welke keuzes ik heb met mijn pensioenspaargeld”

Europa Azië Noord- en 
Zuid-Amerika

Overige

52% 53% 60% 60%

39%
Beginner/basis

41%
Expert/gevorderd

35%
Halfgevorderd

Het maken van een pensioenplan 
lijkt voor iedereen een verwarrend 
proces te zijn

Niveau beleggingskennis*

* zelf ingeschat niveau
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Werken na het pensioen

Gelet op de bezorgdheid rond het 
pensioeninkomen is het geen wonder dat de 
meeste mensen verwachten dat ze na hun 
‘pensionering’ blijven werken. Het traditionele 
beeld van pensionering verandert, en veel 
mensen kiezen een eigen weg.

Wanneer we het verwachte aantal werkuren 
na pensionering vergelijken met het 
werkelijke aantal, zien we interessant genoeg 
dat slechts 13% van de niet-gepensioneerden 
verwacht dat het tot bijna nul zal dalen. Bij de 
gepensioneerden daarentegen rapporteert 
ruim een kwart (28%) dat ze nu nauwelijks 
nog werken.

De verwachting dat mensen het aantal 
werkuren geleidelijk zullen kunnen afbouwen, 
is realistisch; 45% van de niet-gepensioneerden 
denkt dit en 45% van de gepensioneerden 
bevestigt dat dit voor hen opgaat.

Een verrassende uitkomst is dat 32% van de 
niet-gepensioneerden verwacht dat het aantal 
werkuren voor hen gelijk blijft, wat lijkt te 
betekenen dat ze helemaal niet met pensioen 
gaan. En nog verrassender is misschien wel dat 
bijna een kwart van de gepensioneerden (23%) 
aangeeft dat hun leven er nu zo uitziet, wat 
bevestigt dat dit geen onrealistisch scenario is.

Verwacht aantal werkuren per week na ‘pensionering’  
(verwachting en werkelijkheid)

Niet-gepensioneerd Gepensioneerd

Neemt toe Blijft gelijk Daalt geleidelijk Daalt tot bijna niets

9%

4%

32%

23%

45%

13%

28%

45%
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De relatie tussen werken na pensionering en zorgen 
over het pensioeninkomen, per land

Als we de geneigdheid om evenveel of meer 
uren te werken per land bekijken, begint zich 
een interessante relatie af te tekenen.

Je zou verwachten dat mensen na hun 
pensionering vooral blijven werken om 
eventuele zorgen over hun pensioeninkomen 
weg te nemen. Dat zou kunnen betekenen dat 
degenen die van plan zijn door te werken, zich 
daardoor zekerder voelen over hun financiële 
situatie na hun pensionering. Er is echter 
geen patroon te onderscheiden dat erop 
duidt dat werken op latere leeftijd ertoe leidt 
dat mensen zich zekerder voelen over hun 
pensioeninkomen. Zou dat komen doordat 
mensen die nu hun pensioen plannen, er 
tegenop zien om echt met pensioen gaan en 
helemaal stoppen met werken? 

Locatie Werkuren nemen toe/ 
blijven gelijk

Vrees dat het 
pensioeninkomen 
niet voldoende is

België 42% 52%

Taiwan 43% 51%

Japan 27% 51%

Denemarken 39% 50%

VS 37% 48%

Australië 28% 47%

Thailand 54% 46%

Duitsland 50% 46%

Zweden 38% 46%

Portugal 38% 46%

Hongkong 44% 45%

Zuid-Korea 40% 44%

China 47% 43%

Zwitserland 39% 43%

Argentinië 37% 43%

VK 36% 42%

Zuid-Afrika 22% 42%

Mexico 41% 41%

Frankrijk 51% 40%

Nederland 41% 40%

Oostenrijk 24% 40%

India 48% 39%

Spanje 44% 38%

Brazilië 34% 33%

VAE 39% 32%

Italië 44% 31%

Indonesië 50% 30%

Singapore 36% 29%

Polen 51% 28%

Canada 31% 28%

Chili 39% 27%

Rusland 44% 24%

Er is geen patroon 
te onderscheiden 
dat erop duidt dat 
werken op latere 
leeftijd ertoe 
leidt dat mensen 
zich zekerder 
voelen over hun 
pensioeninkomen
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Ook millennials lijken sterker geneigd na 
pensionering te blijven werken, mogelijk 
als manier om hun inkomenstekort aan te 
vullen: 46% verwacht te zijner tijd meer of 
evenveel uren per week te werken. Bij de niet-
millennials bedraagt dat cijfer 35%.

Als we kijken naar de verschillende 
kennisniveaus, zien we dat ‘experts’ of 
‘gevorderde beleggers’ sterker geneigd zijn 
meer of evenveel uren per week te blijven 
werken (45%) dan ‘beginners/basisbeleggers’ 
(31%). Deze resultaten zijn verrassend, 
maar misschien is het traditionele beeld van 
pensionering, waarbij het werkzame leven 
volledig tot stilstand komt, niet meer realistisch?

Ook de verwachting dat mensen minden 
zullen uitgeven, blijkt niet op te gaan want 
58% van de respondenten voorziet dat hun 
uitgaven gelijk blijven of stijgen. Dit patroon 
zien we in alle regio’s; misschien omdat 
mensen verwachten dat ze na hun pensioen 
nog op een of andere manier blijven werken.

17% voorziet zelfs dat hun uitgaven na 
hun pensioen zullen stijgen, en 16% van 
de gepensioneerden bevestigt dat dit 
inderdaad kan gebeuren. In dit opzicht is een 
waarschuwing op zijn plaats, want het kan 
betekenen dat ze boven hun stand leven. 

Verwachte uitgaven na pensionering

Het aantal werkuren neemt toe/blijft gelijk 
na pensionering, per kennisniveau

Blijven gelijk

41%

Dalen geleidelijk

40%

Dalen tot bijna niets

2%

Nemen toe

17%

Misschien is het traditionele 
beeld van pensionering, 
waarbij het werkzame leven 
volledig tot stilstand komt, 
niet meer realistisch?

Niveau beleggingskennis*

* Zelf ingeschat

Beginner/basis

Halfgevorderd

Expert/gevorderd

31%

38%

45%
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Waarom met pensioen?

De reden die de respondenten het meeste 
noemen, is het bereiken van de in hun land 
geldende pensioengerechtigde leeftijd 
(32%). Slechts 6% denkt met pensioen te 
gaan omdat ze het streefbedrag voor hun 
pensioenspaarpot bereikt hebben. 

De redenen waarom mensen met pensioen 
verwachten te gaan of zijn gegaan variëren. 
Maar de verwachte redenen om met pensioen 
te gaan, komen over het geheel genomen 
overeen met de werkelijke redenen waarom 
mensen met pensioen zijn gegaan. 

Bovendien gaat dit patroon op voor 
alle regio’s, waarbij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd overal de 
belangrijkste reden was om met pensioen  
te gaan.   

Ook als de resultaten naar kennisniveau 
worden uitgesplitst, is dit in alle groepen de 
meest genoemde reden om met pensioen te 
gaan, waarmee deze als een soort gelijkmake 
lijkt te fungeren.

De 5 belangrijkste redenen om met pensioen te gaan (verwachting en werkelijkheid)

Niet-gepensioneerd Gepensioneerd

Ik bereik/bereikte een bepaalde leeftijd 
(officiële pensioengerechtigde leeftijd)

Ik bereikt/bereikte een bepaalde 
leeftijd (niet de officiële 
pensioengerechtigde leeftijd)

Mijn gezondheid gaat/ging achteruit

Mijn kinderen/van mij afhankelijke 
personen worden/werden 
financieel onafhankelijk

Ik ben/was om fysieke of psychische 
redenen niet meer in staat mijn 
gekozen beroep voort te zetten

36%

14%

19%
18%

13%

13%
9%

8%

9%

39%

denkt dat ze met pensioen gaan 
omdat ze het streefbedrag voor hun 
pensioenspaarpot bereikt hebben

6%
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Duurzaam beleggen: een kans

Duurzame beleggingen zijn een interessante 
oplossing voor zowel mensen die een 
financiële planning voor later maken als 
mensen die al gepensioneerd zijn.

Helaas denkt slechts 38% van de 
gepensioneerden echter dat duurzame 
fondsen meer kans op een hoger rendement 
bieden. Hoewel ze even sterk overtuigd zijn 
van de milieu- en maatschappijvoordelen als 
de niet-gepensioneerden, zeggen ze bijna 
twee keer zo vaak dat duurzame fondsen 
niet aantrekkelijk zijn omdat ze geen hoger 
rendement bieden (18%). Ook vinden ze 
deze fondsen meer dan twee keer zo vaak 
onaantrekkelijk omdat ze niet zouden 
aansluiten bij hun overtuigingen (9%). 

Tegelijkertijd laat het onderzoek ook 
zien dat gepensioneerden niet minder 
om een duurzame wereld geven dan 
niet-gepensioneerden. Ze zijn juist nog 
sterker geneigd hun huishoudelijk afval te 
verminderen of recyclen (72%) dan de niet-
gepensioneerde groep (64%). Ook zeggen ze 
vaker lokaal geproduceerde goederen te kopen 
dan niet-gepensioneerden (58% tegen 56%).

Als het echter gaat om kopen bij bedrijven  
die zich maatschappelijk verantwoord 
gedragen (45%) of beleggen in duurzame 
fondsen (38%), zijn gepensioneerden een  
stuk minder geneigd hiervoor te kiezen dan  
de niet-gepensioneerden.

Waarom duurzame fondsen aantrekkelijk kunnen zijn

De manieren waarop mensen vaak bijdragen 
aan een duurzamere wereld

Niet-gepensioneerda

Niet-gepensioneerd

Gepensioneerd

Gepensioneerd

Ik verminder of recycle mijn 
huishoudelijk afval

Ja, vanwege mijn 
maatschappelijke 

overtuigingen

Nee, omdat ze 
niet aansluiten 

bij mijn 
overtuigingen

Nee, omdat 
ze geen hoger 

rendement 
bieden

Ja, omdat ze 
meer kans bieden 

op een hoger 
rendement

Ja, vanwege 
hun bredere 

milieu-impact

Ik houd rekening met mijn 
koolstofvoetafdruk bij mijn beslissingen 
over vervoer en energieverbruik thuis

Ik gebruik geen wegwerpplastic

Ik koop van bedrijven met een 
goede reputatie wat betreft 
maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ik koop lokaal geproduceerde goederen 
in plaats van producten die over grotere 
afstanden worden aangevoerd

64%
72%

56%
58%

53%
49%

53%

51%

50%

45%

48%
38%

47%
42%

44%
41%

21%
14%

Ik verkies duurzame beleggingsfondsen 
boven fondsen die geen rekening 
houden met duurzaamheidsfactoren

Ik mijd bedrijven die bekend 
staan om controverses / zich niet 
maatschappelijk verantwoord gedragen

Bij al mijn voedingskeuzes houd 
ik rekening met de milieu-impact 
(bv. vegan / lokale producent)

Ik koop tweedehands kleding

33% 47% 43%
10% 4%

30% 46% 38%
18% 9%
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Dit wordt misschien verklaard door een gebrek 
aan kennis, want gepensioneerden zijn minder 
geneigd hun adviseur vaak om informatie 
over duurzaam beleggen te vragen dan niet-
gepensioneerde mensen (18% tegen 26%).  
Een forse minderheid van de gepensioneerden 
(32%) vraagt nooit om informatie over 
duurzaam beleggen.

Dit gaat andersom echter ook op, want terwijl 
41% van de gepensioneerden beweert dat 
hun financieel adviseur soms met hen over 
duurzaam beleggen spreekt als zij daarom 
vragen, zegt ook 14% dat hun financieel 
adviseur nooit met hen over duurzaam 
beleggen spreekt: meer dan twee keer zo  
vaak als niet-gepensioneerden (6%). 

Vragen mensen hun financieel adviseur  
om informatie over duurzaam beleggen?

Gepensioneerd

26%

22%

41%

11%

Vaak, bijna in elk gesprek met mijn 
financieel adviseur vraag ik om 

informatie over duurzaam beleggen

Niet-gepensioneerd

Ik vraag nooit informatie 
over duurzaam beleggen

Soms, af en toe vraag ik om 
informatie over duurzaam beleggen

N.v.t. – ik heb geen financieel adviseur

18%

32%

36%

15%

Vaak, bijna in elk gesprek met mijn 
financieel adviseur vraag ik om 

informatie over duurzaam beleggen

Ik vraag nooit informatie 
over duurzaam beleggen

Soms, af en toe vraag ik om 
informatie over duurzaam beleggen

N.v.t. – ik heb geen financieel adviseur

Gepensioneerden zijn twee keer zo vaak als 
niet-gepensioneerden geneigd te zeggen dat hun 
financieel adviseur het nooit met hen over duurzaam 
beleggen heeft

2×

Gepensioneerden 
zijn minder 
dan niet-
gepensioneerden 
geneigd hun 
adviseur vaak 
om informatie 
over duurzaam 
beleggen te vragen
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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 wisselkoersschommelingen kan de 
waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen. In 
opdracht van Schroders voerde Raconteur tussen 30 april 
en 15 juni 2020 een onafhankelijk online onderzoek uit 
onder 23.450 mensen uit 32 locaties in alle delen van de 
wereld. “Mensen” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als 
mensen die van plan zijn om in de komende 12 maanden 
ten minste EUR 10.000 (of het equivalent daarvan) te 
beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun 
portefeuille hebben aangebracht.

Belangrijke informatie:  
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het 
materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging 
om een financieel instrument of effect te kopen of te 
verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. 
De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, 
beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet 
afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige 
ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, 
juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt 
als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht 
betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid 
wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders 

is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of 
meningen. 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 zijn geen betrouwbare 
leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van 
aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen 
zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het 
oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
 
Dit document geeft de meningen en opvattingen van 
Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw 
persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt 
raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, 
vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw 
persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang 
hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag 
verkrijgbaar.
 
Uitgegeven door Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg. Registratienummer No. B 37.799. Ten behoeve 
van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden 
opgenomen of beluisterd.

Belangrijkste lessen

Hoewel de uitkomsten van het onderzoek 
optimistisch stemmen, omdat beleggers in 
alle leeftijds- en kennisgroepen even sterk 
gemotiveerd zijn om voor hun pensioen  
te sparen, laten ze ook zien dat mensen  
overal ter wereld nog onzeker zijn of ze  
wel genoeg sparen. 

Hoe bezorgd mensen zijn, hangt voor een 
groot deel af van waar ze wonen, en hoewel 
er voldoende informatie beschikbaar zou 
moeten zijn, begrijpen ze nog steeds niet welke 
pensioenkeuzes ze hebben.  

Het is dan ook van belang duidelijker 
te communiceren over alles wat met 
pensioenplanning samenhangt, en daarbij 
is een belangrijke rol weggelegd voor 
overheden en financiële instellingen. Ook de 
informatieverstrekking over duurzaam beleggen 
als mogelijkheid om pensioen op te bouwen, 
kan een stuk verbeterd worden zodat dit voor 
meer mensen een haalbare oplossing wordt.
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