
Ja, ik bouw pensioen op in mijn BV 
Ja, ik ontvang al pensioen uit mijn BV
Nee 

Heeft u pensioen in eigen beheer?   

Over welk pensioenvraagstuk maakt u zich momenteel het meeste zorgen? 

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. 
Wat gaat u doen met uw bestaande pensioen in eigen beheer? 
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Wat is de belangrijkste manier waarop u momenteel pensioen 
opbouwt/heeft opgebouwd?  
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Wat wordt in de toekomst uw belangrijkste manier van pensioen opbouwen? 
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Waar ga ik pensioen opbouwen?
Hoe hoog is mijn totale pensioen?

Hoe hoog moet mijn totale pensioen zijn?
Hoeveel kost een goed pensioen?

Kunnen mijn partner/kinderen onbezorgd verder leven na mijn overlijden?
Hoe zit het met mijn pensioenuitkering als ik arbeidsongeschikt word?

Anders
Ik maak me op pensioengebied nergens zorgen over
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Goed idee 
Slecht idee 
Maakt mij niet uit 

Wat vindt u er van dat pensioen in 
eigen beheer wordt afgeschaft?    18%
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Ja
Nee
Ik heb geen (ex-)partner

Heeft u uw (ex-)partner betrokken bij de 
keuze voor een bepaalde pensioenopbouw? 
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42%
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Ja
Nee
Ik heb geen mede-aandeelhouder 

Heeft u uw mede-aandeelhouder 
betrokken bij het proces? 24%

48%
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Waarom vinden tegenstanders afschaffing van pensioen 
in eigen beheer een slecht idee?
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Ik weet niet hoe dan pensioen op te bouwen
Bij mijn overlijden blijven partner/kinderen onverzorgd achter

De extra fiscale aftrekpost verdwijnt
Er is minder pensioengeld in de BV te houden

Het pensioen is nodig om van te leven
Anders
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Naar wie zou u gaan voor pensioenadvies? 
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