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Het begint met een idee

WAAROM STELSELHERZIENING?
Ruwe evaluatie huidige stelsel
Voornamelijk CDC-regelingen

▪

Sterktes
>
>
>

▪

Toereikend (met grote spreiding)
Risicodeling (binnen en tussen generaties)
Lage uitvoeringskosten (administratie, vermogensbeheer)

Zwaktes
>
>
>
>

Nominaal CDC is niet inflatiebestendig
Herverdeling is niet transparant
Regelingen passen niet bij moderne arbeidsmarktpatronen (bv. zzp)
Beperkte keuzevrijheid; standaardbenadering
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WAAROM STELSELHERZIENING?
Vier trends die het huidige systeem ondermijnen:
▪

Demografische transitie
>

▪

Afnemende rendementen op financiële markten
>

▪

Terug naar het gemiddelde? Welk gemiddelde?

Veranderende arbeidsmarkt
>

▪

Dubbele vergrijzing, ontgroening

Transitionele loopbanen, flex-/tijdelijke contracten, zzp’ers

Maatschappelijke veranderingen
>

Individualisering, solidariteit, keuzevrijheid, tijdhorizon

Diverse rapporten (1994-) en maatschappelijk debat (2014)
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NAAR EEN DUURZAME REGELING
Prototype ontwikkeld binnen de SER
▪

Accumulatie: persoonlijke pensioenvermogen
>

▪

Decumulatie: collectief pensioenvermogen
>

▪
▪
▪
▪

levenscyclusbeleggen
Doorgaan met risicodragend beleggen

Delen van beleggingsrisico
Delen van micro-langlevenrisico
Delen van macro-langlevenrisico
Strikte regels m.b.t. de buffer
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NAAR EEN DUURZAME REGELING
Buffer-regels maken het contract meer compleet
▪ Buffer >0
>

▪

Rendementen boven xe percentiel van verwachte
rendementen  in de buffer (bv. x=95)
>

▪

Zonder obligaties, want die hebben eigen demping (bv. lage rente  hoge
rendementen  niets naar buffer)

Rendementen onder ye percentiel van verwachte
rendementen  uit de buffer (bv. y=5)
>

▪
▪

Automatisch afstempelen i.p.v. beslissing over ultimum remedium

Het is dus een symmetrische buffer, in tegenstelling tot CDC

Buffer is eigendom van collectief  geen waardeoverdracht
Buffer <M% van ∑ individuele vermogens (bv. M=20)
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NAAR EEN DUURZAME REGELING
Waarom is dit prototype-plan duurzamer?
▪

Eerlijk: minder intergenerationele solidariteit
>

▪

Realistisch: financiële resultaten bepalen uitkomsten
>

▪

Arbeidsmarktmobiliteit wordt makkelijker

Modern: aansluiting bij maatschappelijke trends
>

▪

Maar buffer dempt de volatiliteit

Flexibel: individuele vermogens
>

▪

levenscyclusbeleggen

Duidelijkheid over “de deal”

Transparant: heldere regels
>
>

Makkelijker uit te leggen
Vergroot vertrouwen
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HOE KOMEN WE ER?
Transitie
▪

Gecompliceerd, bv. afschaffen doorsneesystematiek
>

▪

Compensatie middelste cohorten nodig

Dubbele transitie: bovenstaand + conversie naar PPV’s
>

Hierdoor betaalbaarheid beter, maar meer risico (weinig buffer)

Juridische aspecten, bv. verplichtstelling
Uitwerking verschilt per pensioenfonds
▪ Simultane overgang (‘big bang’) onmogelijk  overgangsfase
nodig
▪
▪

Allemaal lastig, maar niet prohibitief
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HOE KOMEN WE ER?
En wat nu?
▪

Sociale partners
>
>

▪

Kabinetsformatie
>
>

▪

Ondersteuning door SER, Pensioenfederatie, CPB, etc.
Geen overeenstemming… tot op heden
Beperkte consensus tussen formerende partijen
Nieuw kabinet zal toch iets willen doen…

Ondertussen gaan de trends door
>
>

Overleven van de soort blijft uitdaging
Europa komt er aan (bv. PEPP, PEOC)
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KAN DE ZZP’ER NU EINDELIJK MET PENSIOEN?
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DE ZZP’ER BESTAAT NIET
Vrijwillige zzp’er (de ondernemer)
• Wil alleen vrijwillig meedoen aan pensioen
• Vervangingsratio op peil houden
Onvrijwillige zzp’er (de voormalige werknemer)
• Verplichte regelingen acceptabel
• Vervangingsratio is redelijk gunstig (lage opleiding)
• Probleem zit in zzp-tarief
Intrinsieke zzp’er (solistisch beroep)
• Heterogene groep (‘van fotograaf tot commissaris’)
• Meestal niets opgebouwd in 2e of 3e pijler
• Ook hier probleem met zzp-tarief
(Bron: Van der Lecq en Oerlemans, 2009)
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DATA AAN ELKAAR KNOPEN
▪

Veel definities, maar weinig harde data
>

▪
▪
▪
▪

Indeling volgens de VAR: wuo, dga, row
De IB-ondernemer
Huishouden of individu?
Pure versus hybride zzp’ers
>

▪

Voorbeelden: zelfstandigen met en zonder personeel, eigen arbeid en/of
handel, gebruik makend van zelfstandigenaftrek, dga’s, hobby-zzp’ers,
resultaatgenieters

Inkomsten uit zelfstandig ondernemen naast inkomsten uit dienstverband,
uitkering, resultaat

En dan uitkomen bij vrijwillig/onvrijwillig/intrinsiek ☺
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SPAREN ZELFSTANDIGEN?
Verwachte mediane bruto vervangingsratio in eerste vier
pensioenpijlers, inclusief lagere woonlasten bij afgelost huis

Bron: Knoef (2016)
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KLOOF BEOOGD↔VERWACHT PENSIOENINKOMEN
Beoogd pensioeninkomen zelfstandigen is hoog
Verwacht pensioeninkomen bij 58% zelfstandigen lager dan
beoogd inkomen o.b.v. eerste 3 pensioenpijlers
Na inzetten 4e pijler inclusief netto woningwaarde nog bij 3
op de 10 kloof t.o.v. eigen pensioenbehoefte
Omvang resterend tekort:

Bron: AFM (2015) o.b.v. Knoef en Kools (2015)
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OPLOSSINGEN IN HUIDIGE TWEEDE PIJLER?
BPF
▪ Niet voor intrinsieke zzp’ers
▪ Slechts voor 10 jaar fiscaal gefaciliteerd
▪ Wn+wg-premie: prohibitief hoog
PPI
▪ Alleen iDC-regeling
▪ Mag nog niet voor zzp-ers
BrPF
▪ Voor en door zzp’ers (‘beroepsgenoot’)
▪ Flexibele premie: nacalculatie obv omzet
APF 
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ZZP’ERS COLLECTIEF IN TWEEDE PIJLER?
SER prototype als inspiratiebron
▪ Persoonlijk pensioenvermogen (‘potje’)
▪ Beleggingsrisico: buffermechanisme
▪ Macro langlevenrisico: ruilcontract (niet LAM)
Amenderen:
▪ Auto enrollment met opt-out
APF:
▪ Meerdere collectiviteitskringen
▪ Bv. beroepen, sectoren, 3 typen
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Vragen & discussie
s.g.vander.lecq@vu.nl
@sgvdl
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