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GeenAOW-plus,maar een basispensioen over het
hele salaris. Zzp’ers zijnwelkomommee te doen
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H
et leek altijd zooverzich-
telijkmetdie pensioen-
voorziening.De eerste
pijler is deAOW.Dat is
een volksverzekeringop
omslagbasis,waarbij de

huidigewerkendenbetalen aande
huidige gepensioneerden.Dehoogte
vanpremie enuitkeringwordt bepaald
via dedemocratische legitimatie.De
tweedepijler zijndewerkgerelateer-
de aanvullendepensioenen, diedoor
werkgevers enwerknemerswordenge-
regeld. Zoals denaamal zegt, zijnhet
aanvullendepensioenen: overhet eer-
ste gedeelte vanhet salaris (de franchi-
se)wordt geenpensioenopgebouwd,
omdatdit al doordeAOWwordt ge-
dekt. Inde tweedepijler gaat het om
kapitaaldekking, oftewel premie-inleg
diewordt belegdopfinanciëlemark-
ten.Waarde eerste pijler gevoelig is
voorhet demografische risico (zijn er
noggenoeg jongeren?) is de tweede
pijler gevoelig voorhet financiële risico
(leverendebeleggingennoggenoeg
op?).Door inbeidepijlers pensioenop
tebouwen, ontstaat eenbalans tussen
beide risico’s.

De laatste jaren zijndie scheidingen
minder scherp. Enerzijds doen vak-
bonden voorstellenoverhet koppelen
vandeAOW-leeftijd aanhet arbeids-
verledenenanderzijdshebbenpolitici,
ambtenaren enpublieke toezichthou-
ders bemoeienismetde aanvullende
pensioenen voorwerknemers.De
zeggenschapwordt daardoor eenon-
derwerpop zich.Dat is ookhet geval
in twee recente voorstellen voor een
‘AOW-plus’, die er verschillenduitzien.

GepensioneerdFNV-pensioenon-
derhandelaarChrisDriessen stelt voor
bovenopdehuidigeAOWnogeen
AOW-plus op te zetten,waarvoorde
premies inkomensgerelateerd zijn.
Allewerkendenmoetenhieraanmee-
doen, ookde zzp’ers.DezeAOW-plus
kan volgensDriessenopomslagbasis
wordengefinancierd, omdat vanaf
2040dedemografische transitie ach-
ter de rug is endebevolkingsopbouw
weer stabiel is.Opdiemanierwordt
de eerste pijler groter en lopenwe in
verhoudingminderfinanciële risico’s.
Opmerkelijk is datDriessendaarbij
ookpleit voor publieke sturing inde
tweedepijler,met oog voorde lange
termijn.

Hoogleraar economieArnoudBoot
pleit voor eenAOW-plus inde tweede
pijler, eveneensmet verplichtedeel-
name voor zzp’ers.Hijwil dat deze via
kapitaaldekkingwordt gefinancierd.
Omongeveernet zoveel zekerheid te
biedenals bij de gewoneAOW, stelt hij

voordat deoverheid garant staat.Ook
stelt hij dat de grote vermogens vande
pensioenfondsenkunnenbijdragen
aan zekerheid vandeAOW-plus-uitke-
ringen.Depremies voordeAOW-plus
moeten in zijn voorstel echter apart
wordenbelegd, buitendepensioen-
fondsenom.Zodoendewordthet
onduidelijkwie er zeggenschapheeft
overwelke geldenenwatdie gedeelte-
lijke garantieswaard zijn als het erop
aankomt.

SVB-PLUS
Beide voorstellen zijnproblematisch.
EenAOW-plus voor allewerkenden,
dus inclusief zzp’ers, zou
logischerwijs door een soort Sociale
Verzekeringsbank-plus (SVB-plus)
wordenuitgevoerd,wantdan zijn
ermaximale schaalvoordelen en
hoeft er bij functiewisselingengeen
waardeoverdracht plaats te vinden.
In geval vankapitaaldekking zoudie
SVB-plusmoetengaanbeleggen,met
fluctuerende resultaten.Dat is vragen
omcontinuepolitiekediscussies.

Daarentegenblijft bij eenAOW-plus
opbasis vanomslaghet demografische
risico voorlopig overeind.Opditmo-
mentwordt eenderde vandeAOW-uit-

gavenuit de algemenemiddelen
gefinancierdomdatdeAOW-premie
tekortschiet.Het duurt nogwel even
voordat premies enuitgavenweer in
balans zijn.

Het lijkt logischer eenbasis-
pensioenregeling te realiserendoor
de franchise af te schaffen, zodat ook
overhet eerste deel vanhet salaris aan-
vullendpensioenwordt opgebouwd.
Dankunnenook laagbetaalden sneller
pensioengaanopbouwen, bovenop
hunAOW.De zeggenschapblijft dan
relatief helder: deAOWblijft een volks-
verzekering enpensioenen zijn van
sociale partners.

Endie zzp’ers?Diehebben inder-
daad vaak een zorgwekkend lage aan-
vullendepensioenopbouw.Econoom
JanTinbergen leerdeons echter dat
je niet tweeproblemenmet één in-
strument kunt oplossen. Voor zzp’ers
moetenwedus iets beters verzinnen
dan verplichtmeedoen in regelingen
waarover zeweinig zeggenschapheb-
ben. Als de tweedepijler echthelemaal
wordt opengesteld voor zzp’ers, kun-
nen zij huneigenpensioenregelingen
opzetten. Eenbasale zzp-pensioen-
regeling zonder franchise voorziet dan
in eenplus ophunAOW.

De hamvraag is of de
huidige betrokkenen
zelf voor
pensioenzekerheid
willen betalen

Dekwetsbaarheid voorfinanciële
risico’s is hiermeenietweggenomen.
Die zullenwemoetenblijvenbalan-
cerenmetdeblootstelling aandemo-
grafische risico. Risico’s verdwijnen
zeldenenmeestal kost het iemand
geldomzekerheid tebieden.Ookde
overheid kan immers geen risicoweg-
toveren.Dehamvraag is of dehuidige
betrokkenen zelf voor zekerheidwil-
lenbetalen.Driessenpleit voorhet
langdurig spreiden van tekorten en
overschotten inpensioenregelingenen
Boot stelt dat deoverheidoverschotten
en tekortenkanuitsmeren inde tijd.
Zowordenniet alleendehuidigebe-
lasting- enpensioenpremiebetalers in
deplannenbetrokken,maar ook toe-
komstige generaties.Die toekomstige
generatieshebbenperdefinitie geen
zeggenschap.

AFSCHAFFING FRANCHISE
Daaromzijnbeide voorstellen voor een
AOW-plus geengoedeoplossing.Het
doel van eenaanvullendbasispensioen
kanbeterwordenbereikt doorde fran-
chise af te schaffen. Zzp’ers kunnen
danook zo’n regelingopzetten, zonder
verplichting. Zo lossendehuidige ge-
neraties zelf hunproblemenop.
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