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Hoofdstuk 11 Samenvatting en conclusies 
 

11.1 Inleiding 
 

Dit afsluitende hoofdstuk heef tot doelstelling de antwoorden op de onderzoeksvraag en de daaraan 

gekoppelde deelvragen samen te vatten en de conclusies weer te geven. Het hoofdstuk is systematisch 

vormgegeven en volgt de opzet van dit proefschrift. Het proefschrift beoogt de context van de pensi-

oenpositie van zelfstandigen te duiden. Deze context moet niet alleen worden gevonden binnen de 

kaders van het pensioenstelsel, maar ook daarbuiten. Ik heb geconstateerd dat het pensioen van zelf-

standigen belangrijke maatschappelijke relevantie heeft en raakvlakken heeft met een aantal andere 

rechtsgebieden, zoals het arbeids-, de sociaalzekerheids-, het belastingrecht en het Europese recht. 

Ook in deze rechtsgebieden genereert de positie van zelfstandigen de nodige vraagstukken. In dit 

proefschrift staat echter de positie van de zelfstandige in het pensioenrecht centraal.  

 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 11.2 ziet op de opzet en de onderzoeksvraag van 

dit proefschrift. Paragraaf 11.3 behelst een samenvatting van het onderzoek en de conclusies van de 

negen deelvragen. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 11.4 afgesloten met een slotbeschouwing. 

 

11.2 Onderzoeksvraag  
 

Onderzoekvraag  

Het proefschrift ziet op de pensioenrechtelijke regulering van het aanvullend pensioen van zelfstandi-

gen in het Nederlandse pensioenstelsel. In de kern bevat het proefschrift een studie naar de juridische 

vormgeving van de toegang van zelfstandigen tot aanvullende pensioenregelingen in de tweede pijler. 

Het proefschrift heeft tot doelstelling te onderzoeken hoe deze toegang is geregeld, hoe dit kan wor-

den verbeterd en welke aanpassingen in wet- en regelgeving daarvoor nodig zijn. 

 

Inventarisatie 

Het onderzoek behelst enerzijds een inventarisatie van de huidige juridische mogelijkheden van de 

toegang van zelfstandigen tot pensioen. De focus van deze inventarisatie ziet op de toegang op het 

aanvullend pensioen (tweede pijler) en de wijze waarop dit is juridisch is vormgegeven. Vanuit een 

historisch perspectief ben ik ingegaan op de totstandkoming en inrichting van het pensioenstelsel en 

op het huidig wettelijk kader van aanvullende pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen.  

 

Verbetermaatregelen 

Anderzijds is het onderzoek gericht op een analyse van de maatregelen die de toegang tot het aanvul-

lend pensioen kunnen verbeteren. Ik heb hiertoe drie typen maatregelen onderzocht, te weten (1) 

maatregelen die de pensioendeelname stimuleren, (2) maatregelen die het huidige wettelijk aanvul-

lend pensioenkader versterken en (3) maatregelen die zien op de invoering van een wettelijke pensi-

oenplicht.  
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11.3 Het onderzoek 
 

11.3.1 Algemeen 

 

De onderzoeksvraag is onderverdeeld in negen deelvragen die in deze paragraaf in samenvattende zin 

worden beantwoord. Deze paragraaf volgt de hoofdstukindeling van het proefschrift om recht te doen 

aan de opzet van dit proefschrift. 

 

11.3.2 Zelfstandige 

 

Eerste deelvraag 

In hoofdstuk twee ben ik ingegaan op de eerste deelvraag. Dit betreft de vraag hoe in dit proefschrift 

het begrip zelfstandige voor de toegang tot pensioen moet worden gedefinieerd? 

 

Maatschappelijke en sociaaleconomische context 

Om de beantwoording van deze vraag in een breder perspectief te plaatsen, ben ik eerst ingegaan op 

de sociaaleconomische context van het begrip zelfstandige. Ik concludeer dat dit begrip vanwege de 

hoge diversiteit moeilijk kan worden ingekaderd. Waar 25 jaar nog werd gesproken over het begrip 

freelancer, circuleren tegenwoordig meerdere duidingen zoals klassieke en nieuwe zelfstandigen, on-

dernemers, zzp’ers, zmp’ers en schijnzelfstandigen. Ik constateer dat er (zeker) in het laatste decen-

nium een sterke behoefte is ontstaan om de groep zelfstandigen te categoriseren. Gevolg hiervan is 

dat meerdere begripsomschrijvingen worden gehanteerd die allemaal zijn te herleiden tot het begrip 

zelfstandige. Een grote groep zelfstandigen verricht als zzp’er vaak dezelfde arbeid als een werknemer 

of deed eerder als werknemer hetzelfde werk. Hierdoor is het klassieke onderscheid tussen de onder-

nemer en de werknemer vervaagd. Het verrichten van arbeid als werknemer heeft voor een grote 

groep werkenden plaatsgemaakt voor het voor eigen rekening en risico voeren van een onderneming 

uit hoofde waarvan arbeid wordt verricht. Het buiten de arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid 

is echter van alle tijden. Toch is de omvangrijke verschuiving van de arbeid in dienstband naar zelfstan-

dige arbeid in de laatste decennia een fenomeen geworden, dat kenmerkend is voor de Nederlandse 

geflexibiliseerde arbeidsmarkt. 

 

Een nadere onderverdeling in verschillende categorieën en typologieën van zelfstandigen doet mijns 

inziens niet ter zake, wanneer het begrip zelfstandige voor de toegang tot pensioen moet worden om-

schreven. Zo zijn er geen goede gronden om de toegang van zmp’ers anders vorm te geven dan van 

zzp’ers. Het wel of niet hebben van personeel, maakt de positie van de zelfstandige niet anders. Ook 

is er geen reden om onderscheid te maken tussen klassieke en nieuwe zelfstandigen. Al deze groepen 

zelfstandigen verrichten als zelfstandig ondernemer arbeid, nemen voor eigen rekening en risico deel 

aan het economisch verkeer en hebben een eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft het te gene-

ren inkomen. Daarnaast is de onderverdeling tussen ‘echte’ zelfstandigen en schijnzelfstandigen voor 

de pensioentoegang niet van belang en wel om de volgende reden. De schijnzelfstandige kan worden 

gekwalificeerd als de zelfstandige die (eigenlijk) een werknemer behoort te zijn en ook als zodanig 

behandeld behoort te worden. Wanneer een schijnzelfstandige als een werknemer moet worden ge-

kwalificeerd, dan loopt zijn toegang tot pensioen via de toegangspoort van het werknemerschap. 
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Wanneer hij echter geen werknemer is, dan is hij een ‘echte’ zelfstandige en loopt zijn pensioentoe-

gang via een andere toegangspoort, namelijk van die van de zelfstandige. De vraag die vervolgens res-

teert, is hoe het begrip zelfstandige in juridische zin moet worden omschreven.  

 

Juridische context 

Ik heb geconstateerd dat er geen – eenduidige – juridische definitie van het begrip zelfstandige be-

staat. Veelal is het de van toepassing zijnde rechtsfiguur in een bepaalde wet, waaraan in het dagelijks 

spraakgebruik het begrip zelfstandige (of zzp’er) wordt gekoppeld.  

 

Ik heb het begrip zelfstandige in een aantal voor het pensioenrecht relevante rechtsgebieden onder-

zocht. Dit betreft het arbeidsrecht, het sociaalzekerheidsrecht, het (inkomsten)belastingrecht en het 

Europees recht. Tevens ben ik ingegaan op het begrip zelfstandige in de pensioenrechtelijke context.  

 

Om met het pensioenrecht te beginnen, kom ik tot de conclusie dat dit rechtsgebied geen begripsom-

schrijving van de zelfstandige kent. In de Pw wordt in het kader van vrijwillige voortzetting van de 

pensioenregeling gesproken over degene die winst uit onderneming geniet als bedoeld in art. 3.8 Wet 

IB 2001, zijnde de IB-ondernemer. Tevens wordt in art. 3 lid 2 Pw gesproken over de persoon die als 

zelfstandige onder de werkingssfeer valt van een door een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds 

uitgevoerde pensioenregeling. De Pw noch de wetsgeschiedenis kent een nadere uitleg van het begrip 

zelfstandige. Ook de Wet Bpf 2000 kent dit begrip niet. In de context van deze wet wordt gesproken 

over het ruimere begrip ‘personen die in een andere hoedanigheid dan werknemer werkzaam zijn’. Uit 

de wetsgeschiedenis van de Wet Bpf 2000 volgt dat dit begrip ook ziet op zelfstandigen. De WVB kent 

evenmin het begrip zelfstandige. In de WVB is de zelfstandig werkende beroepsgenoot de centrale 

rechtsfiguur. De term ‘zelfstandig werkend’ is niet ingevuld, maar bedoeld wordt ‘anders dan in loon-

dienst’. De juridische grondslag op basis waarvan als zelfstandig werkende beroepsgenoot wordt ge-

werkt, is verder niet relevant. Bepalend is dat het zelfstandige beroep wordt uitgeoefend. 

 

Ook het arbeidsrecht kent het begrip zelfstandige niet. Arbeidsrechtelijk gezien werkt een zelfstandige 

op basis van een opdracht- of aannemingsovereenkomst. Doorslaggevend verschil met een arbeids-

overeenkomst is het ontbreken van een gezagsverhouding (gezagscriterium). Over de aanwezigheid 

van een gezagsverhouding zijn talloze juridische procedures gevoerd. Voor de vraag of sprake is van 

een arbeidsovereenkomst moet volgens vaste jurisprudentie worden uitgegaan van een holistische 

benadering, op basis waarvan alle relevante feiten en omstandigheden in hun onderlinge verband 

moeten worden gezien. Vanwege deze benadering is het in de praktijk voorafgaand aan de arbeidsre-

latie vaak lastig om te bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een volledig oordeel kan in 

feite pas achteraf worden gegeven als alle relevante feiten en omstandigheden bekend zijn. Dit wekt 

rechtsonzekerheid bij het aangaan van de arbeidsrelatie in de hand. 

 

In het sociaalzekerheidsrecht is voor de toegang tot werknemersverzekeringen bepalend of de wer-

kende in privaat- (of publiek)rechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Met een privaatrechtelijke 

dienstbetrekking wordt gedoeld op de arbeidsovereenkomst. Ik heb gezien dat het sociaalzekerheids-

recht enkele specifieke regelingen voor zelfstandigen kent, zoals de IOAZ en de ZEZ. In beide regelingen 

worden zelfstandigen aangemerkt als IB-ondernemers in de zin van de Wet IB 2001. Hetzelfde geldt 

voor de WAZ die in 2004 is beëindigd.  
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In Wet IB 2001 is de IB-ondernemer (ex art. 3.4 Wet IB 2001) het rechtssubject dat het dichtst bij het 

begrip zelfstandige staat. Hieronder wordt verstaan een belastingplichtige voor wiens rekening een 

onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende 

die onderneming. Belangrijk element is dat de IB-ondernemer ondernemersrisico loopt.  

 

In het Europees recht bestaat evenmin een omschrijving van het begrip zelfstandige. De omschrijving 

die het HvJ EU hanteert, betreft een negatie van het werknemersbegrip. Ook in Europeesrechtelijke 

zin heeft het gezagscriterium een belangrijke betekenis bij de beoordeling van de vraag of al dan sprake 

is van een arbeidsovereenkomst. Voorts hecht het HvJ EU waarde aan het zelfstandige marktgedrag in 

het economische verkeer en de economische onafhankelijkheid van de opdrachtgever. Wanneer de 

werkende geen eigen financiële en commerciële risico’s draagt, dan is dat een indicatie voor een ar-

beidsovereenkomst. In het FNV KIEM-arrest uit 2014 heeft het HvJ EU het begrip schijnzelfstandigheid 

geïntroduceerd. Hiervan is volgens het HvJ EU – kort gezegd – sprake wanneer de situatie vergelijkbaar 

is met die van werknemers. Het FNV KIEM-arrest laat een aantal vragen onbeantwoord. Ten eerste de 

vraag hoe het begrip schijnzelfstandige nu (precies) moet worden ingevuld. Ten tweede de vraag of 

met het begrip schijnzelfstandige – naast de werknemer en de ‘echte’ zelfstandige – een nieuwe cate-

gorie werkenden wordt geïntroduceerd of dat een schijnzelfstandige als werknemer moet worden ge-

kwalificeerd. In de arbeidsrechtelijke literatuur verschillen de visies op dit punt. Ik concludeer zelf dat 

het erop lijkt dat het HvJ EU een nieuwe categorie werkenden heeft geïntroduceerd. Dit past echter 

niet in de bestaande structuur van het Europees recht. 

 

Afbakening 

Sinds de opkomst van de zzp’er is de afbakening tussen een werknemer en een zelfstandige complexer 

geworden. Oorzaak daarvan is gelegen in het gegeven dat de aard en wijze van de arbeid die (groepen 

van) zelfstandigen verrichten, vaak niet of nauwelijks verschilt van de arbeid die door werknemers 

wordt verricht. Net als werknemers biedt een grote groep zelfstandigen enkel zijn arbeid aan opdracht-

gevers aan. In economische zin bestaat veelal een vergelijkbare afhankelijkheids- en ondergeschikt-

heidspositie ten opzichte van hun opdrachtgever als werknemers ten opzichte van hun werkgever. 

Deze onduidelijkheid over de kwalificatie van de juridische vorm van de arbeidsrelatie is een hardnek-

kig vraagstuk, dat in de praktijk tot rechtsonzekerheid leidt. Sinds geruime tijd zoekt de wetgever naar 

oplossingen voor dit vraagstuk. Voorstellen om te komen tot een heldere afbakeningssystematiek tus-

sen werknemers en zelfstandigen zijn al in 2000 door de commissie Stevens (werkgroep Harmonisatie 

Ondernemers- en Zelfstandigenbegrip) gedaan. Deze voorstellen stonden aan de wieg van de Wet VAR 

in 2001. Deze wet is in 2005 opgevolgd door de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR. Via een tussen-

stap van het niet aangenomen wetsvoorstel BGL in 2014, is in 2016 de Wet DBA ingevoerd. Ook de 

Wet DBA heeft niet de gewenste duidelijkheid en zekerheid verschaft. Het kabinet Rutte III heeft in het 

regeerakkoord aangekondigd de Wet DBA te vervangen. Op de einddatum van dit proefschrift (1 juni 

2019) is er nog geen nieuw wettelijk kader ingevoerd.1874 Wel zijn de voorontwerpen Wet minimum-

beloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring eind 2019 ter internetconsultatie 

 
1874 Op 28 oktober 2019 zijn de voorontwerpen van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de 

Zelfstandigenverklaring ter internetconsultatie aangeboden. Het voorontwerp Wet minimumbeloning zelfstan-

digen beoogt een minimumtarief van € 16,- per uur voor zelfstandigen in te voeren. In het voorontwerp Wet op 

de Zelfstandigenverklaring wordt een zelfstandigenverklaring voorgesteld voor zelfstandigen die meer dan 

€ 75,- per uur verdienen. Met deze verklaring verkrijgen zelfstandigen zekerheid over hun positie als zelfstan-

dige.  
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aangeboden. Beide voorontwerpen hebben tot een storm van kritiek geleid, omdat onder meer de 

administratieve belasting voor de opdrachtgever en de zelfstandige te hoog zou zijn. Samenvattend 

moet worden opgemerkt dat de wetgever er nog niet in is geslaagd om met werkende en sluitende 

wetgeving te komen.  

 

Bruikbare kwalificatie 

In het onderzoek naar een voor dit proefschrift bruikbare juridische kwalificatie van het begrip zelf-

standige, kom ik uit op het begrip IB-ondernemer ex art. 3.4 Wet IB 2001, zijnde aldus de belasting-

plichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbon-

den voor verbintenissen betreffende die onderneming. Deze kwalificatie sluit mijns inziens het beste 

aan bij die van wat onder een zelfstandige wordt verstaan. Het geeft de meest heldere en duidelijke 

definitie weer van het maatschappelijke begrip zelfstandig ondernemer. Dit is degene die met behulp 

van kapitaal en arbeid voor eigen rekening en risico deelneemt aan het economische verkeer met als 

doel om winst te maken. Of de zelfstandige dat met of zonder personeel doet, heeft dan geen relevan-

tie. Ook niet of de doorgroei van het winstreven het uitgangspunt is en hoe de verhouding tussen de 

arbeidsverrichting en de kapitaalinvesteringsfunctie van het ondernemerschap zich tot elkaar ver-

houdt. 

 

11.3.3 Pensioen 

 

Tweede deelvraag 

De tweede deelvraag betreft de vraag hoe het pensioenbegrip voor zelfstandigen moet worden gede-

finieerd, hoe is hun toegang tot pensioen geregeld en hoe zij pensioen opbouwen. 

 

Historische aspecten 

Voor de beantwoording van deze vraag ben ik eerst ingegaan op enkele historische aspecten. Ik heb 

geconstateerd dat pensioen al vele duizenden jaren oud is. Dat is geen schokkende conclusie. Onge-

acht het tijdperk waarin zij leven, hebben mensen behoefte aan een voorziening wanneer zij wegens 

ouderdom niet meer in een eigen inkomen kunnen voorzien. Het huidige pensioenstelsel is tot stand 

gekomen in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien heeft het stelsel zich ontwikkeld tot 

een verfijnd stelsel, dat ondersteund wordt met een steeds verder uitgedijd pakket aan wet- en regel-

geving. Voorafgaand aan de totstandkoming van het huidige pensioenstelsel is in de periode van het 

interbellum discussie gevoerd over de vraag of zelfstandigen toegang moeten krijgen tot een basis-

pensioenvoorziening. De heersende opvatting was destijds dat een rechtsgrond ontbrak om zelfstan-

digen aan het verplichte sociaalzekerheidsstelsel te laten deelnemen. Met de komst van de AOW en 

de Wet Bpf 1949, hebben zelfstandigen toegang gekregen op een wettelijk basispensioen en een aan-

vullend pensioen op bedrijfstakniveau.  

 

Rechtstheorie 

Vanuit de rechtstheorie is in het verleden discussie gevoerd over de vraag hoe het begrip aanvullend 

pensioen moet worden gedefinieerd en wat het rechtskarakter van aanvullend pensioen is. Ik heb ge-

constateerd dat er in de literatuur consensus over bestaat dat pensioen in ieder geval uit twee ele-

menten dient te bestaan, te weten het vervangingselement en het verzorgingselement. Het vervan-

gingselement ziet op de grond voor de pensioenuitkering, die is gelegen in de arbeidsverrichting. De 
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koppeling van pensioen met arbeid c.q. de arbeidsbeloning is een wezenlijk kenmerk van het pensi-

oenbegrip. Pensioen vervangt het arbeidsinkomen, wanneer men (wegens ouderdom) niet meer in 

staat is c.q. wordt geacht om met arbeid inkomen te genereren. Dit aspect wordt het verzorgingsele-

ment genoemd. Doel is om degenen (ouderen, maar ook arbeidsongeschikten) in een inkomen te voor-

zien wanneer zij door het wegvallen van arbeidsinkomen worden geraakt. Anders dan de AOW heeft 

pensioen niet tot doel om in een levensonderhoud te voorzien, maar om de levensstandaard na pen-

sionering te handhaven. Doel is een adequate voortzetting van het inkomensniveau uit arbeid. Ik heb 

gezien dat in de literatuur een gedeeld beeld over het rechtskarakter van pensioen bestaat, namelijk 

dat het een rechtsfiguur betreft met een eigen karakter en een eigen set aan rechtsregels. Mijn eigen 

visie ten aanzien van het aanvullend pensioenbegrip is, dat pensioen gekoppeld moet zijn aan de ver-

richte arbeid, een arbeidsvervangend karakter heeft en dat de hoogte van het pensioen gerelateerd is 

aan genoten arbeidsinkomen. 

 

Zelfstandigen 

Ik heb een antwoord proberen te vinden op de vraag hoe het aanvullend pensioenbegrip in relatie met 

zelfstandigen moet worden uitgelegd. In de beperkte literatuur die hierover te vinden is, tref ik ver-

schillende visies aan. Enerzijds is er de visie dat pensioen uitsluitend in het kader van de arbeidsover-

eenkomst tot stand kan worden gebracht. Deze visie veronderstelt een exclusieve koppeling van de 

arbeidsovereenkomst met pensioen. Deze koppeling veronderstelt dat uit hoofde van andere arbeids-

relaties – waaronder die met een zelfstandige – geen pensioen tot stand kan worden gebracht. Ander-

zijds is er de visie dat de arbeidsverrichting de grondslag voor pensioen is. In deze visie doet de aard 

van de arbeidsrelatie op basis waarvan arbeid wordt verricht, niet ter zake. Ook zelfstandige arbeid 

kan een grondslag voor pensioen zijn. Op basis van de Wet Bpf 2000 en de WVB kan een zelfstandige 

als bedrijfs- of beroepsgenoot aan een aanvullende pensioenregeling deelnemen. Het is mijns inziens 

dan ook evident dat de opvatting dat aanvullend pensioen uitsluitend op basis van een arbeidsover-

eenkomst kan worden toegekend, te beperkt is. Pensioen kan reeds binnen het huidig wettelijk kader 

ook vanuit andere arbeidsrelaties dan de arbeidsovereenkomst tot stand worden gebracht. 

 

Pensioenwetgeving 

Ik heb onderzocht hoe het pensioenbegrip in een aantal relevante pensioenwetten wordt gedefini-

eerd. Er kan echter geen omlijnde definitie van dit begrip worden gegeven. In de AOW wordt ouder-

domspensioen omschreven als een periodieke uitkering op het niveau van het minimumloon. In de Pw 

is pensioen omschreven als ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaanden-

pensioen, zoals tussen werkgever en werknemer is overeengekomen. De Pw kent behoudens de op-

somming van deze toegelaten pensioensoorten, zelf geen inhoudelijke omschrijving van het begrip 

pensioen. In de wetsgeschiedenis van de Pw is gewezen op de drie constitutieve vereisten van pensi-

oen, te weten de koppeling aan de arbeidsrelatie, het geldelijke vastgesteld zijn van de uitkering en 

het persoonsgebonden karakter van pensioen. Vanwege de directe koppeling met de arbeidsovereen-

komst, kent de Pw geen zelfstandige rechtsbasis voor zelfstandige arbeid. Die rechtsbasis moet worden 

gevonden in de Wet Bpf 2000, die zelf geen definitie van het pensioenbegrip kent. Wanneer een zelf-

standige onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, is de Pw (ge-

deeltelijk) van toepassing. De WVB kent behoudens een opsomming van de pensioensoorten, even-

eens geen inhoudelijke omschrijving van het begrip pensioen.  
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Drie pijlers 

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers met een eigen wettelijk kader. Deze pijlers zijn 

nauw met elkaar verweven, maar iedere pijler kent een andere doelstelling. De AOW voorziet als basis-

voorziening van overheidswege in een inkomen op bestaansminimumniveau voor alle ingezetenen. De 

tweede pijler biedt een aanvulling op de AOW en heeft tot doel een uitkering op het niveau van de 

levenstandaard te verstekken. De tweede pijler ziet voornamelijk op het arbeidsvoorwaardelijk pensi-

oen zoals dat tussen werkgever en werknemer (veelal op collectief niveau) tot stand is gebracht. Voor 

zelfstandigen bestaat alleen een zelfstandige toegang tot de tweede pijler wanneer zij als bedrijfsge-

noten onder de werkingssfeer van een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds of als be-

roepsgenoten onder de werkingssfeer van een beroepspensioenregeling worden gebracht. Vanwege 

het geringe aantal zelfstandigen dat in de tweede pijler deelneemt (circa 5%), heeft de tweede pijler 

voor zelfstandigen in praktische zin weinig betekenis. In de derde pijler kan op individueel niveau (bui-

ten de arbeidsrelatie) een pensioenvoorziening in de vorm van een lijfrentevoorziening worden geslo-

ten. De derde pijler is relevant voor werkenden die geen pensioenopbouw in de tweede pijler hebben 

of dit willen aanvullen. De derde pijler wordt gezien als het sluitstuk van het pensioenstelsel.  

 

Vijf pijlers 

Genoemde drie pijlers vormen de basis van het Nederlandse pensioenstelsel. Er wordt ook regelmatig 

gesproken over een vijf pijlerstelsel. In dit stelsel worden de bestaande drie pijlers aangevuld met een 

vierde en een vijfde pijler. Onder de vierde pijler worden voorzieningen voor de oude dag begrepen 

die buiten het drie pijlerstelsel wordt gespaard, zoals vrije besparingen en beleggingen en het ver-

mogen in de eigen woning. De vermogensopbouw in de vierde pijler is niet fiscaal gefacilieerd. Daar-

naast ontbreekt de bestemmingsgerichtheid, wat wil zeggen dat de besparingen in de vierde pijler ook 

voor andere (bijvoorbeeld voor consumptieve) doeleinden kunnen worden aangewend. De vijfde pijler 

ziet op het vermogen om geheel of gedeeltelijk langer door te werken na de AOW-leeftijd (menselijk 

kapitaal). Het aandeel zelfstandigen onder de werkende AOW-gerechtigden is hoog, omdat vaak als 

zelfstandige wordt doorgewerkt. De vierde en de vijfde pijler kunnen echter niet als een geoormerkte 

pensioenvoorziening worden bestempeld. Dit neemt niet weg dat beide pijlers in een inkomen voor 

de oude dag kunnen voorzien. 

 

Pensioenopbouw 

Kijkend naar de pensioenopbouw van zelfstandigen dan blijkt dat de meeste zelfstandigen die – aan-

vullend op de AOW – voor de oude dag sparen, dit niet in de tweede of de derde pijler doen. Veruit de 

meeste zelfstandigen hebben (in de praktijk) geen toegang tot de tweede pijler en de mogelijkheden 

in de derde pijler blijven vaak onbenut (circa 11% van de zelfstandigen spaart in de derde pijler).  

 

Uit diverse onderzoeken blijkt, dat zelfstandigen voornamelijk een aanvullende oudedagsvoorziening 

buiten de tweede en derde pijler hebben getroffen. De AOW wordt veelal aangevuld met de waarde 

van de eigen woning en de overige vrije besparingen en beleggingen in de vierde pijler. Deze voorzie-

ningen hebben echter geen bestemmingsgebonden karakter. Zij kunnen dus ook voor andere beste-

dingsdoelen worden aangewend. Dit heeft het voordeel dat de voorziening flexibel kan worden aan-

gewend, bijvoorbeeld als inkomen in een periode met weinig opdrachten. Dit is gelijktijdig ook een 

nadeel c.q. risico, wanneer een voor de oude dag gespaarde voorziening voor een andere bestemming 

wordt ingezet en er geen andere voorzieningen voor de oude dag voorhanden zijn. Er blijft dan niets 

over om de AOW aan te vullen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer ruim 40% van de onderzochte groep 
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zelfstandigen op basis van de aanwezige voorzieningen binnen en buiten het pensioenstelsel een ver-

vangingsinkomen van 70% van het huidige inkomen niet haalt. Een meerderheid haalt dit dus wel. Ik 

merk op, dat hierin ook voorzieningen zijn meegenomen die geen pensioenbestemmingsgebonden 

karakter hebben en aldus voor andere doeleinden kunnen worden aangewend, met een sluimerend 

pensioentekort als gevolg. 

 

11.3.4 Aanvullend pensioen 

 

Derde deelvraag 

De derde deelvraag ziet op de vraag welke wettelijke mogelijkheden de Pw en de Wet Bpf 2000 aan 

zelfstandigen bieden om aan een aanvullende pensioenregeling in de tweede pijler deel te nemen. 

 

Pw 

De Pw heeft tot doelstelling te waarborgen dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten van deel-

nemers daadwerkelijk wordt geëffectueerd. In de Pw is contractsvrijheid het uitgangspunt en is van 

toepassing wanneer de werkgever en de werknemer een pensioenovereenkomst hebben gesloten. De 

personele werkingssfeer van de Pw betreft de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. In 

de Pw is het bereik van de personele werkingssfeer op twee plaatsen verruimd. Ten eerste kunnen 

categorieën van personen worden aangewezen die voor de toepassing van de Pw met werknemers 

worden gelijkgesteld. Zelfstandigen zijn als zodanig niet aangewezen. Een generieke aanwijzing van 

zelfstandigen is mijns inziens moeilijk realiseerbaar omdat in de praktijk opdrachtgevers en opdracht-

nemers geen afspraken over pensioen maken. Wanneer in het kader van goed opdrachtgeverschap 

opdrachtgevers hiertoe in de toekomst willen overgaan, dan kan aan zelfstandigen door uitbreiding 

van de aanwijzingsbepaling toegang tot de Pw worden verleend, mits deze groep door de minister van 

SZW wordt aangewezen. Ten tweede is de Pw van overeenkomstige toepassing voor (onder meer) 

zelfstandigen die onder de werkingssfeer van een door een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds 

uitgevoerde pensioenregeling. Dit betekent aldus, dat de Pw (op enkele bepalingen na) geldt voor zelf-

standigen die onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. 

 

Voorts is in de Pw geregeld dat een deelnemer die gewezen deelnemer is geworden de pensioenrege-

ling bij een pensioenuitvoerder vrijwillig kan voorzetten, wanneer de pensioenuitvoerder dit aanbiedt. 

Aan deze faciliteit is sinds de invoering van de Pw regelmatig gesleuteld, met als doel om de deelname 

aan de regeling door zelfstandigen te verhogen. In de praktijk wordt door zelfstandigen zeer beperkt 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten. In hoofdstuk 

tien heb ik enkele verbetermaatregelen voorgesteld die vrijwillige voortzetting voor zelfstandigen aan-

trekkelijker maken. 

 

Wet Bpf 2000 

Op grond van de Wet Bpf 2000 kan de deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht worden 

gesteld voor personen die in de betrokken bedrijfstak werkzaam zijn, wanneer dit door het georgani-

seerde bedrijfsleven binnen een bedrijfstak wordt aangevraagd. De Wet Bpf 2000 dient twee belangen. 

Ten eerste is het sociale belang van het op bedrijfstakniveau treffen van een collectieve en solidaire 

pensioenregeling. Het tweede belang bestaat uit het voorkomen van concurrentie binnen de bedrijfs-

tak. De verplichtstelling die op grond van de Wet Bpf 2000 tot stand komt is een belangrijke drager van 
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het Nederlandse aanvullend pensioenstelsel. Dit instrument zorgt ervoor dat circa driekwart van de 

werknemers aan een pensioenregeling deelneemt. De voorloper van de Wet Bpf 2000 – de Wet Bpf 

1949 – is destijds juist versneld tot stand gekomen met als doel om zelfstandigen onder de werkings-

sfeer van een bedrijfstakpensioenfonds (specifiek: voor de landbouwsector) te kunnen brengen. Bij de 

totstandkoming van de Wet Bpf 1949 is over een aantal onderwerpen discussies gevoerd (bijvoorbeeld 

over het verschil tussen een werknemer en een zelfstandige en het verschil in premiedruk tussen beide 

groepen werkenden), die in het huidige pensioendebat over zelfstandigen, niet zouden misstaan. De 

realiteit is dat zeventig jaar na de invoering van de Wet Bpf 1949 het aandeel zelfstandigen dat onder 

de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt, uiterst gering is. Slechts bpf SAG en bpf 

Bouw kennen een verplichtstelling die tevens voor zelfstandigen geldt. 

 

Naar mijn mening heeft de Wet Bpf te veel losse eindjes om op een effectieve wijze grote groepen 

zelfstandigen onder de werkingssfeer van een verplicht geteld bedrijfstakpensioenfonds te brengen. 

Deze knelpunten doen zich onder meer voor bij de toegang van zelfstandigen tot het bedrijfstakpensi-

oenfonds (wijze waarop de representativiteit moet worden beoordeeld), bij de deelname in de pensi-

oenregeling (maatwerk van de pensioenregeling voor zelfstandigen), bij de besturing van fonds en bij 

het ontbreken van de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen. Wanneer deze knelpunten worden op-

gelost, zal het verplichtstellingsinstrument geschikter zijn om zelfstandigen onder de werkingssfeer 

van een bedrijfstakpensioenfonds te brengen. In hoofdstuk tien heb ik hiertoe een aantal verbeter-

maatregelen voorgesteld. 

 

11.3.5 Aanvullend beroepspensioen 

 

Vierde deelvraag 

De vierde deelvraag van dit proefschrift ziet op de vraag, welke wettelijke mogelijkheden de WVB zelf-

standigen biedt om aan een aanvullende beroepspensioenregeling in de tweede pijler deel te nemen.  

 

In 2006 is de WVB ingevoerd, die net als diens voorganger de Wet Bpr uit 1972 een eigen wettelijk 

kader voor de verplichte beroepspensioenregelingen kent. De WVB speelt gezien de beperkte omvang 

van het aantal deelnemers in een beroepspensioenregeling, een bescheiden rol in de tweede pijler. 

Toch voorziet het in een bestaande behoefte onder beroepsbeoefenaren. In de kern regelt de WVB 

dat de minister van SZW beroepsbeoefenaren tot deelname in een beroepspensioenregeling kan ver-

plichten, wanneer een belangrijke meerderheid van die beroepsgenoten – verenigd in de beroepspen-

sioenvereniging – zich daarvoor heeft uitgesproken. Deze beroepspensioenvereniging heeft drie be-

langrijke functies, te weten (1) ten aanzien van het aanvragen, wijzigen en intrekken van de verplicht-

stelling, (2) ten aanzien van de inhoud van de pensioenregeling en (3) de keuze voor de uitvoerder van 

de beroepspensioenregeling. 

 

De beroepspensioenregeling is in overwegende mate voor zelfstandige beroepsgenoten bestemd. On-

der beroepsgenoot wordt verstaan, degene die een bepaalde en duidelijke herkenbare, regelmatige 

maatschappelijke werkzaamheid uitoefent, waarvoor de vereiste kwalificatie is verkregen. Op grond 

van de WVB wordt een verhoudingsvereiste gesteld, dat de verhouding aangeeft tussen het aandeel 

zelfstandige beroepsgenoten en beroepsgenoten in loondienst (verhouding: 55% – 45%). Bij een aantal 

beroepspensioenregelingen wordt vanwege de toename van het aandeel beroepsbeoefenaren in 
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loondienst niet langer aan dit vereiste voldoen. Om te voorkomen dat de verplichtstelling voor deze 

doelgroep moest worden ingetrokken, is in 2018 in de Beleidsregels Toetsingskader Wet verplichte 

beroepspensioenregeling vastgelegd, dat het niet voldoen aan het verhoudingsvereiste niet tot intrek-

king van de verplichtstelling leidt. Dit is echter geen duurzame oplossing. Ik pleit voor een bijstelling 

van het verhoudingsvereiste, waarbij (bijvoorbeeld) minimaal 20 of 25% van het totaal aantal deelne-

mers zelfstandig beroepsbeoefenaar moet zijn. Hiermee wordt gewaarborgd dat een beroepspensi-

oenregeling alleen tot stand kan komen, wanneer hier ook zelfstandige beroepsbeoefenaren bij zijn 

betrokken. Deze betrokkenheid moet zijn gewaarborgd, omdat anders de afbakening met de Wet Bpf 

2000 te veel verwaterd. 

 

Zelfstandigen en beroepspensioen 

Ik heb geconstateerd dat de WVB een gesloten systeem van verplichte aanvullende pensioenopbouw 

kent, in de zin dat aan drie kernvoorwaarden moet zijn voldaan. Dit betreft de verplichte deelname 

voor beroepsgenoten, de instemming van de meerderheid van de beroepsgenoten en de kwalificatie 

als beroepsgroep. Het zijn deze drie kenmerken die ertoe leiden dat de toegang tot de WVB voor de 

meeste zelfstandigen niet open staat. Daarvoor is vereist de zelfstandige deel uitmaakt van een be-

roepsgroep met een duidelijke herkenbare, regelmatige maatschappelijke werkzaamheid, waarvoor 

de vereiste kwalificatie moet zijn verkregen. Veruit de meeste zelfstandigen oefenen geen beroep in 

vorenbedoelde zin uit, maar oefenen een bedrijf uit. Aan het heterogene karakter van de werkzaam-

heden zoals dat op grond van de WVB is vereist, kan veelal niet worden voldaan. Daarnaast betwijfel 

ik of een belangrijke meerderheid van (een gekwalificeerde) groep zelfstandigen zich voor een ver-

plichtstelling zal uitspreken. Ik kom dan ook tot de conclusie dat het wettelijke kader van de WVB geen 

toegang biedt voor zelfstandigen die niet als beroepsgenoot kwalificeren.  
 

11.3.6 Europa 

 

Vijfde deelvraag 

De vijfde deelvraag van dit proefschrift betreft de vraag welke mogelijkheden de Europese wet- en 

regelgeving aan zelfstandigen biedt, om aan een aanvullende pensioenregeling in de tweede pijler deel 

te nemen. 

 

Belang Europees recht 

Het belang van de EU en daarmee het Europees recht is voor de lidstaten in de afgelopen decennia 

toegenomen. Ook op pensioengebied heeft ‘Europa’ zich steeds nadrukkelijker gemanifesteerd. De 

Europese invloed op de nationale pensioenstelsels is echter niet onbegrensd. Het zijn de lidstaten zelf 

die over hun eigen pensioenstelsel gaan. Toch zijn er op Europees niveau harmonisatiemaatregelen 

getroffen die de pensioenstelsels van de lidstaten wel degelijk raken, vanuit de gedachte dat het ge-

meenschappelijk Europees belang prevaleert boven het belang van de nationale lidstaten.  

 

Zelfstandigen in Europa 

Op Europees niveau bedraagt het aandeel zelfstandigen circa 14,5% van de beroepsbevolking (2017). 

Binnen deze groep is het aandeel zzp’ers de laatste decennia gestegen. Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk vormen de uitschieters. Deze stijging alsmede het gegeven dat in de meeste lidstaten de 

toegang tot het sociaalzekerheids- en pensioenstelsel voor zelfstandigen beperkter dan voor 
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werknemers, is de Europese belangstelling voor de sociaaleconomische positie van zzp’ers toegeno-

men. Er zijn in de afgelopen periode verschillende Europese beleidsdocumenten, zoals de Europese 

pijler voor sociale rechten (2017), uitgebracht die hiervoor aandacht van de nationale lidstaten vragen.  

 

Sociale doelstelling naast economische doelstelling 

De EU vormt een eigen rechtsorde die van oudsher een economische doelstelling had, bestaande uit 

de vorming van een open interne markt. De sociale doelstellingen waren oorspronkelijk van onderge-

schikt belang, vanuit de gedachte dat een Europese interne markt (vanzelf) zou leiden tot sociale voor-

uitgang. Deze sociale doelstellingen hebben in de loop der tijd aan belang toegenomen. Onder meer 

is in het kader van de Lissabon Agenda (2000) de economische doelstellingen gekoppeld aan de sociale 

doelstellingen door onder meer het begrip ‘sociale markteconomie’ aan art. 3 lid 2 VEU (doel EU) toe 

te voegen. Ik noem ook de hierboven aangestipte Europese pijler voor sociale rechten, die via een 

aantal beginselen een referentiekader voor de lidstaten biedt op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid. In een van deze beginselen is vastgelegd dat zelfstandigen recht hebben op een passend 

pensioeninkomen.  

 

Vrijheid van personen en diensten 

Van de vier vrijheden zijn voor zelfstandigen vooral het vrij verkeer van personen en het vrij verkeer 

van diensten van belang. Ik heb gezien dat op basis van de eerstgenoemde vrijheid zelfstandigen zich 

in een andere lidstaat kunnen vestigen en aldaar aan het economische verkeer van die lidstaat kunnen 

deelnemen. Deze vrijheid ziet ook op het vrij verkeer van werknemers, waardoor werknemers uit de 

ene lidstaat in de andere lidstaat kunnen werken tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werkne-

mers in die lidstaat. Op grond van het vrij verkeer van diensten mogen zelfstandigen geen beperkingen 

ondervinden van dienstverrichting naar een andere lidstaat. 

 

Mededingingsrecht 

Het Europees mededingingsrecht heeft tot doel maatregelen die de vrije markttoegang beperken, weg 

te nemen om een eerlijke mededinging te bevorderen. Het mededingingsrecht is vormgegeven via een 

aantal verbodsbepalingen, waaronder het kartelverbod. 

 

Het kartelverbod beoogt te verhinderen dat door gedragingen van ondernemingen de concurrentie op 

de interne markt wordt verstoord. In dit verband kan de vraag worden gesteld of collectieve afspraken 

over een verplichte deelname van zelfstandigen in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of ver-

plichte beroepspensioenregeling in overeenstemming is met het Europeesrechtelijke kartelverbod. Op 

basis van de Europese en nationale jurisprudentie heb ik dit belangrijke vraagstuk nader geanalyseerd. 

 

Op grond van deze jurisprudentie heb ik geconcludeerd dat een collectieve afspraak over de deelname 

van zelfstandigen in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en verplicht gestelde beroepspen-

sioenregeling niet wegens haar aard en doel buiten het kartelverbod valt. De mededingingsbeperking 

ziet op een kostenfactor, bestaande uit de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. Deze uitvoerings-

kosten zijn echter zodanig laag dat het de vrije mededinging niet merkbaar beïnvloedt, reden waarom 

de verplichte deelname van zelfstandigen niet in strijd is met het kartelverbod. Bovendien heb ik ge-

concludeerd dat wanneer wel sprake zijn van een merkbare beperking, deze beperking onderdeel uit-

maakt van een bestaand stelsel voor de uitoefening van de regelgevende bevoegdheid op sociaal ge-

bied en als rechtvaardigingsgrond kan worden opgeworpen. Voorts heb ik geconcludeerd dat de 



Hoofdstuk 11 Samenvatting en conclusies  

478 
 

algemeenbelangexceptie kan worden ingeroepen wanneer de verplichtstelling zich ook tot zelfstandi-

gen uitstrekt. Ook dan prevaleert de bijzondere sociale taak van algemeen belang van een bedrijfstak-

pensioenfonds. 

 

Europese regelgeving in relatie tot pensioen 

In hoofdstuk zes heb ik voorts enkele relevante Europese verordeningen en richtlijnen besproken. Ik 

ben ingegaan op het voorstel voor een verordening van de Europese Commissie uit 2017 om te komen 

tot een verordening inzake het PEPP als pan-Europees pensioenproduct. Het PEPP moet een vrijwillig 

en individueel persoonlijk pensioenproduct worden, dat aan de bestaande nationale kaders voor per-

soonlijke pensioenregelingen wordt toegevoegd. Het PEPP heeft het karakter van een individueel pen-

sioenproduct in de derde pijler. Aangezien zelfstandigen in de Nederlandse derde pijler reeds uit een 

breed productenassortiment kunnen kiezen, betwijfel ik of het PEPP in Nederland wel meerwaarde 

voor hen zal hebben. 

 

Tevens ben ik ingegaan op de IORP-richtlijn. Op basis van deze richtlijn mogen pensioenuitvoerders in 

de tweede pijler vrijwillige arbeidsgerelateerde pensioenregelingen voor zelfstandigen uitvoeren. De 

Nederlandse wetgever heeft deze mogelijkheid geblokkeerd, door kort gezegd het begrip arbeidsge-

relateerde pensioenregeling uit te leggen als een verplicht gestelde arbeidsgerelateerde pensioenre-

geling. Ik heb geconstateerd dat met een relatief eenvoudige wijziging in de Nederlandse pensioen-

wetgeving, de vrijwillige toegang van zelfstandigen tot pensioenuitvoerders in de tweede pijler kan 

worden gerealiseerd. Ik heb deze wijziging als verbetermaatregel in hoofdstuk tien nader uitgewerkt. 

 

11.3.7 Inventarisatie in drie Europese landen 

 

Zesde deelvraag  

De zesde deelvraag van dit proefschrift ziet op de vraag welke lessen kunnen worden geleerd uit een 

inventarisatie van de pensioentoegang van zelfstandigen in drie Europese landen voor het Neder-

landse pensioenstelsel. 

 

De drie landen die ik heb onderzocht betreft België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Deze 

landen heb ik geselecteerd op basis van het type verzorgingsstaatmodel. België kent het Rijnlandse 

model, Denemarken het Scandinavische model en het Verenigd Koninkrijk het Angelsaksische model.  

 

België 

In België is 13,7% (2017) van de beroepsbevolking als zelfstandige werkzaam.  

 

Het Belgische pensioenstelsel bestaat uit drie pijler. In de eerste pijler kunnen zelfstandigen op grond 

van het zelfstandigenstatuut aanspraak maken op een wettelijk basispensioen (rustpensioen) dat op 

omslagbasis is gefinancierd. In de tweede pijler kunnen zelfstandigen aanspraak maken op een vrijwil-

lig aanvullend pensioen, dat in de WAPZ is vastgelegd. Een zelfstandige kan een keuze maken uit twee 

typen aanvullende pensioenregelingen, te weten de gewone VAPZ, die het karakter heeft van een in-

dividuele pensioenverzekering en de sociale VAPZ, waaraan een aantal solidariteitskenmerken zijn toe-

gevoegd. Een minderheid van de zelfstandigen kiest voor deze laatste variant. In de derde pijler kan 
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een zelfstandige op individuele basis voor pensioen sparen. Er bestaan verschillende mogelijkheden, 

zoals individuele levensverzekeringen, pensioensparen en woonsparen. 

 

Een interessant inzicht voor Nederland is om een vergelijkbare eigen toegang in de tweede pijler in te 

richten, bijvoorbeeld in de vorm van een of meerdere kringen bij een APF. In hoofdstuk tien heb ik dit 

inzicht als verbetermaatregel uitgewerkt. 

  

Denemarken 

In Denemarken is ruim 7,7% (2017) van de beroepsbevolking werkzaam als zelfstandige. 

 

In algemene zin geldt dat zelfstandigen in Denemarken recht hebben op een vergelijkbare sociale be-

scherming als werknemers (universalistisch sociaalzekerheidsmodel). Het Deense pensioenstelsel be-

staat uit drie pijlers. De eerste pijler (basispensioen) bestaat uit een in omslag gefinancierd deel en een 

kapitaal gedekt deel. Zelfstandigen hebben een wettelijk recht op het eerstgenoemde deel. Zij kunnen 

vrijwillig kiezen voor deelname aan het kapitaalgedekt deel van het basispensioen. In Denemarken 

hebben zelfstandigen geen toegang tot de tweede pijler. In deze pijler komen collectieve pensioenre-

gelingen op basis van afspraken tussen sectorale sociale partners tot stand. Wel kunnen zij op vrijwil-

lige basis pensioenproducten afsluiten in de derde pijler. Ik heb gezien dat in 2016 een hervormings-

plan is voorgesteld, dat tot doel had om een systeem van verplicht pensioensparen voor werknemers 

en zelfstandigen in te voeren. Deense zelfstandigen zijn hier echter geen voorstander van. Het plan is 

niet door de Deense overheid overgenomen en uitgesteld. 

 

Het belangrijkste inzicht dat ik uit Denemarken meeneem, is niet zozeer de vormgeving van het pensi-

oenstelsel maar het lage aandeel zelfstandigen. Anders dan Nederland dat een relatief hoog aandeel 

zelfstandigen kent, heeft de pensioenpositie van zelfstandigen in Denemarken geen hoge prioriteit. 

Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de omvang van het aandeel zelfstandigen een rol speelt 

bij de urgentie van het pensioenvraagstuk. Andere interessante inzichten zijn, dat in Denemarken een 

minderheid van de zelfstandigen voor pensioendeelname kiest wanneer dit vrijwillig wordt aangebo-

den en dat een meerderheid van de zelfstandigen buiten het pensioenstelsel een voorziening voor de 

oude dag treft. De pensioenkeuzes van de Deense zelfstandigen verschillen dan ook niet (wezenlijk) 

met die van de Nederlandse zelfstandigen. Ik heb gezien dat Deense zelfstandigen geen voorstander 

zijn van een verplichting tot deelname in een pensioenregeling. 

 

Verenigd Koninkrijk 

In het Verenigd Koninkrijk is de groei van het aantal zelfstandigen ‘booming’. Hun aandeel is in het 

laatste decennium fors toegenomen en bedraagt thans zo’n 15% (2017) van de beroepsbevolking. 

 

Zelfstandigen hebben in het pensioenstelsel van het Vereniging Koninkrijk recht op een basispensioen 

in de eerste pijler, wanneer zij voor de ‘National Assurance’ zijn verzekerd. Zelfstandigen hebben geen 

toegang tot de tweede pijler. Voor een aanvulling op het basispensioen zijn zij aangewezen op de derde 

pijler, waar zij op individuele basis voor pensioen kunnen sparen.  

 

Ik heb gezien dat vanaf 2012 in de tweede pijler een systeem van ‘automatic enrolment’ met opting-

out voor werknemers is ingevoerd. In dit systeem zijn werkgevers verplicht om een pensioenregeling 

aan werknemers aan te bieden. Werknemers kunnen ervoor kiezen om hier niet aan deel te nemen. 
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Een werknemer die ervoor heeft gekozen om niet deel te nemen, wordt na drie jaar opnieuw voor 

deelname aan de pensioenregeling aangemeld, waarna opnieuw kan worden gekozen om niet deel te 

nemen (‘re-enrolment’). Dit systeem geldt niet voor zelfstandigen. Gezien de groei van aandeel zelf-

standigen en de (ten opzichte van werknemers) achterblijvende pensioenopbouw, wordt in het Ver-

enigd Koninkrijk op dit moment een discussie gevoerd om het systeem van ‘automatic enrolment’’ met 

opting-out ook voor zelfstandigen in te voeren. Dit is echter niet eenvoudig vanwege de diversiteit van 

de doelgroep. Ik heb gezien dat de Britse regering samen met de pensioensector een onderzoek heeft 

ingesteld naar duurzame pensioenoplossingen voor zelfstandigen. De inzichten die met het systeem 

van ‘automatic enrolment’ zijn opgedaan, worden hierin meegenomen. Concrete maatregelen die de 

pensioentoegang verbeteren zijn er echter nog niet. Het is voor de verkenning van de verbetermoge-

lijkheden van de pensioentoegang van zelfstandigen in Nederland relevant, om de ontwikkelingen in 

het Verenigd Koninkrijk te blijven volgen. De mogelijkheden van een systeem van automatische pen-

sioendeelname met opting-out in Nederland bespreek ik als verbetermaatregel in hoofdstuk tien. 

 

11.3.8 Ontwikkelingen 

 

Zevende deelvraag  

De zevende deelvraag betreft de vraag welke ontwikkelingen ten grondslag hebben gelegen aan de 

keuzes die ten aanzien van de toegang van zelfstandigen tot het huidige pensioenstelsel zijn gemaakt.  

Op basis van de volgende vier kaders ben ik op deze deelvraag ingegaan. 

 

1. Hoofdlijnen 

Ten eerste ben ik vanuit een historisch perspectief op hoofdlijnen ingegaan op een aantal ontwikke-

lingen dat voor de pensioenpositie van zelfstandigen relevant is geweest. Deze ontwikkelingen heb ik 

in drie tijdperken geordend.1875  

 

Het eerste tijdperk strekt zich uit vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 1950. Ik heb vastgesteld 

dat in die periode discussie werd gevoerd over de vraag of zelfstandigen in het sociaalzekerheidsstelsel 

moesten worden opgenomen. Volgens de wetgever diende een verplichte oudedagsvoorziening (eer-

ste pijler) zich niet uit te strekken tot zelfstandigen. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw kwam er 

meer steun voor de opvatting dat zelfstandigen onder het verplichte sociaalzekerheidsstelsel moesten 

worden gebracht.  

 

In de periode 1950 tot 2000 (tweede tijdperk) is het huidige Nederlandse sociaalzekerheids- en pensi-

oenstelsel tot ontwikkeling gekomen. Voor zelfstandigen betekende dit dat onder meer dat zij onder 

het systeem van het wettelijk basispensioen (AOW) zijn komen te vallen. De komst van de Wet Bpf 

1949 heeft ertoe geleid dat zelfstandigen onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds 

kunnen worden gebracht. De Wet Bpr heeft het in 1972 mogelijk gemaakt dat zelfstandige beroeps-

beoefenaren aan een verplichte aanvullende beroepspensioenregeling kunnen deelnemen. In 1973 is 

de FOR ingevoerd, met als doelstelling de pensioendeelname onder zelfstandigen te verbeteren. De 

FOR is echter geen ‘echte’ pensioen- c.q. oudedagsvoorziening. Het is een fiscale reserve, die de vorm 

 
1875 De invoering van het nieuwe pensioencontract zal gepaard gaan met nieuwe wetgeving die straks het 

vierde tijdperk zal inluiden. 
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heeft van een uitgestelde belastingheffing. Zelf ben ik van mening dat de afstand tussen reserverings-

functie en de pensioenspaarfunctie van de FOR te groot is, waardoor de zelfstandige aan deze laatste 

functie vaak niet toekomt. De FOR is daardoor onvoldoende doelmatig, reden waarom ik ervoor pleit 

om de FOR te heroverwegen.  

 

In de periode vanaf 2000 (derde tijdperk) heeft de wetgever een aantal pensioenwetten gemoder-

niseerd. De Wet Bpf 1949, de PSW en de Wet Bpr zijn vervangen door respectievelijk de Wet Bpf 2000, 

de Pw en de WVB. Deze nieuwe wetten zijn in een moderner jasje gestoken en kennen op diverse 

terreinen stringentere wettelijke eisen en voorwaarden. De wetten hebben eraan bijgedragen dat de 

regeldichtheid van de civielrechtelijke pensioenwetgeving fors is toegenomen. 

 

2. Breder perspectief 

Ten tweede ben ik vanuit een breder perspectief ingegaan op de positie van zelfstandigen in het Ne-

derlandse sociaaleconomisch institutioneel bestel. 

 

Ik heb vastgesteld dat de groei van het aantal zelfstandigen in de laatste decennia is veroorzaakt door 

een aantal factoren. Een belangrijke oorzaak wordt toegedicht aan het stimuleringsbeleid van de over-

heid sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ik heb gezien dat de sociaaleconomische positie van 

zelfstandigen de laatste decennia verworden is tot een politiek en maatschappelijk thema van formaat. 

Het is als onderdeel van de discussie over de (hervorming van de) institutionele vormgeving van de 

arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt van de overheid.  

 

De positie van de zelfstandige moet worden geplaatst tegen de achtergrond van de geflexibiliseerde 

arbeidsmarkt. De beweging waarbij het aantal vaste banen afneemt en het aantal flexibele banen toe-

neemt, is in het laatste decennium steeds zichtbaarder geworden. Het kabinet Rutte III beoogt deze 

beweging tot stilstand te brengen door vast werk minder vast en flexibel werk minder flexibel te ma-

ken, onder meer door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans, die per 1 januari 2020 gedeeltelijk 

in werking treedt. Deze wet behelst echter geen maatregelen voor zelfstandigen. 

 

Ik heb geconstateerd dat op het gebied van de sociale zekerheid discussie wordt gevoerd over de so-

ciale risico’s die zelfstandigen lopen. Vraag die in dit kader speelt is of de sociale bescherming van 

zelfstandigen niet moet worden uitgebreid, onder meer op het gebied van het arbeidsongeschiktheids-

risico. Een grote groep is voor dit risico onverzekerd. In 1998 is ter afdekking van het arbeidsonge-

schiktheidsrisico de WAZ ingevoerd, met als argument dat een publieke afdekking noodzakelijk was. 

In 2004 is de WAZ weer afgeschaft, omdat een publieke verzekering voor zelfstandig ondernemers niet 

noodzakelijk werd geacht. Na afschaffing van de WAZ dienen zelfstandigen zelf een arbeidsongeschikt-

heidsvoorziening af te sluiten. Veel zelfstandigen kiezen hier onder meer vanwege het hoge prijs-

kaartje niet voor. Sinds 2006 kunnen zelfstandigen deelnemen in een broodfonds, zijnde een vrijwillig 

‘fonds’ waarin zelfstandigen op basis van onderlinge schenkingen elkaars arbeidsongeschiktheidsrisico 

afdekken. Sinds de oprichting stijgt het aantal broodfondsen razendsnel. Een broodfonds biedt echter 

vanwege het vrijwillige karakter geen structurele oplossing. Een herinvoering van een verplichte ar-

beidsongeschiktheidsverzekering in de eerste pijler biedt die oplossing wel en is mijns inziens noodza-

kelijk omdat de gevolgen van arbeidsongeschiktheid te groot zijn om dit niet af te dekken. In het kader 

van het pensioenakkoord van 5 juni 2019 zijn tussen het kabinet en sociale partners afspraken gemaakt 

over de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De vorm 
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en inhoud van deze verplichte regeling is op de einddatum van dit proefschrift (1 juni 2019) nog niet 

bekend. 

 

Ik heb gezien dat op fiscaal terrein discussie bestaat over het verschil in (inkomsten)belastingdruk tus-

sen zelfstandigen en werknemers. De zelfstandigenaftrek wordt als belangrijkste boosdoener gezien 

die werknemers het zelfstandig ondernemerschap intrekt. Een belangrijk kritiekpunt op de zelfstandi-

genaftrek is dat het belastingvoordeel ertoe leidt dat zelfstandige arbeid tegen een lager tarief kan 

worden aangeboden dan arbeid in loondienst. Mijns inziens is er voldoende aanleiding om de huidige 

regeling van de zelfstandigenaftrek te heroverwegen en te bezien wat de effecten van mogelijke aan-

passingen zijn. In de Miljoenennota 2020 heeft het kabinet aangekondigd de zelfstandigenaftrek ge-

leidelijk te verlagen naar € 5.000,- in 2028. Een interessante optie is om de zelfstandigenaftrek te kop-

pelen aan pensioenopbouw. In hoofdstuk tien heb ik deze optie als verbetermaatregel voorgesteld.  

 

3. Toekomst pensioenstelsel 

Ten derde ben ik ingegaan op de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. Er is een aantal 

factoren dat aanleiding heeft gegeven om op nationaal niveau discussie te voeren over de houdbaar-

heid van het Nederlandse pensioenstelsel en de vraag te stellen welke maatregelen moeten worden 

doorgevoerd om het stelsel toekomstbestendiger te maken. Ik heb gezien dat deze discussie voorna-

melijk betrekking heeft op de vormgeving van het pensioencontract in de tweede pijler. Er is echter 

geen dan wel in onvoldoende mate fundamentele discussie gevoerd over de institutionele inrichting 

van het stelsel als zodanig. De vraag hoe het pensioenstelsel tegen de achtergrond van de verande-

rende arbeidsmarkt op institutioneel niveau moet worden vormgegeven, is achterwege gebleven. Ik 

meen dat de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel ook op het institutionele kader van 

de toegang tot pensioen (van zelfstandigen) had moeten zien.  

 

Op 5 juni 2019 is tussen het kabinet Rutte III en sociale partners eindelijk na een jaar of tien discussie, 

een pensioenakkoord overeengekomen. In de kern ziet dit pensioenakkoord op de introductie van een 

nieuwe pensioencontractsvorm, waarbij de tijdsevenredige opbouw wordt vervangen door degres-

sieve opbouw en pensioenaanspraken expliciet voorwaardelijk worden gemaakt. 

  

4. Pensioenontwikkelingen zelfstandigen  

Ten vierde ben ik ingegaan op de actuele pensioenontwikkelingen rondom zelfstandigen.  

 

In het kader van het ‘Pensioenakkoord 2013’ zijn maatregelen doorgevoerd, die tot doel hebben de 

pensioenpositie van zelfstandigen te verbeteren. Onder meer is in PW geregeld dat het opgebouwde 

lijfrentekapitaal buiten de vermogenstoets van de bijstand blijft. De maatregelen hebben mijns inziens 

een te hoog flankerend karakter en hebben dan ook onvoldoende impact op de daadwerkelijke verbe-

tering van de pensioenpositie van zelfstandigen.  

 

De zorg over het pensioen van zelfstandigen heeft in de derde pijler geleid tot nieuwe lijfrenteaanbie-

ders die lijfrenteproducten aan zelfstandigen aanbieden. Zo is in 2015 het ZZP Pensioen en Brightpen-

sioen naar de markt gebracht. Deze aanbieders richten zich specifiek op zelfstandigen en beogen met 

specifieke maatwerkproducten aan een oudedagsvoorziening te helpen. De deelname van zelfstandi-

gen aan deze nieuwe derde pijlerproducten blijft achter bij de verwachtingen van de aanbieders. 
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Dit verbaast mij niets, getuige de geringe belangstelling voor vergelijkbare derde pijlerproducten die 

in de tweede helft van de jaren 2000 op de markt zijn gebracht. 

  

Anders dan in de derde pijler is het verhoudingsgewijs rustig gebleven in de tweede pijler, in de zin dat 

geen nieuwe groepen zelfstandigen onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds zijn ge-

bracht. Het is zeventig jaar geleden dat dit voor het laatst heeft plaatsgevonden en dat terwijl het 

wettelijk kader van het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds juist tot stand is gebracht om zelf-

standigen een collectief pensioen op bedrijfstakniveau te bieden. Ik zie het als een gemiste kans dat 

sociale partners in de diverse sectoren deze mogelijkheid in de afgelopen zeventig jaar hebben laten 

liggen. Het is echter nog niet te laat. Mijn oproep aan sociale partners is dan ook om samen met zelf-

standigen(organisaties) deze handschoen alsnog op te pakken.  

 

De rapporten die door de SER en het ministerie van SZW in de periode 2014-2016 over de toekomst 

van het pensioenstelsel zijn uitgebracht, bieden onvoldoende concrete aanknopingspunten over de 

richting van de verbetering van de pensioentoegang van zelfstandigen. Wel heb ik een verschuiving in 

het denken over de pensioentoegang van zelfstandigen waargenomen. Waar in het rapport ‘Pensioen 

van zelfstandigen’ van het ministerie van SZW uit 2013 de tweede pijler voor zelfstandigen een ‘no go 

area’ was, bieden de afspraken die in het pensioenakkoord van 5 juni 2019 over zelfstandigen zijn 

gemaakt, perspectieven om deze ‘no go area’ open te stellen voor zelfstandigen. In het akkoord is 

namelijk afgesproken dat het kabinet gaat bezien hoe zelfstandigen kunnen aansluiten bij de pensi-

oenregeling in de sector of onderneming waar zij werkzaam zijn. Daarnaast neemt het kabinet het SER-

advies van 5 juni 2019 ter harte om sociale partners en zelfstandigenorganisaties onderzoek te laten 

doen hoe pensioendeelname op basis van ‘auto enrolment’, variabele inleg en/of verplichtstelling kan 

worden gerealiseerd. In hoofdstuk tien heb ik een aantal verbetermaatregelen aan een juridische ana-

lyse onderworpen, welke analyse bijdraagt aan het verdere onderzoek naar de verbetering van de toe-

gang van zelfstandigen tot de tweede pijler.   

 

11.3.9 Positionering in acht topics 

 

Achtste deelvraag 

De achtste deelvraag ziet op de vraag welke topics betekenis hebben voor de positionering van het 

pensioen van zelfstandigen in het pensioenstelsel. 

 

De relevantie van deze vraag is als volgt. De vraag op welke wijze de toegang tot het aanvullend pen-

sioen kan worden verbeterd, ziet op meerdere deelaspecten (topics) die betrekking hebben voor de 

pensioenpositie van zelfstandigen. Deze topics hebben een eigen zelfstandige betekenis, maar dienen 

in de zoektocht naar een aanvullende pensioenoplossing in hun onderlinge verband te worden be-

schouwd. Het betreft de volgende acht topics. 

 

AOW 

De AOW wordt gezien als het fundament van het Nederlandse pensioengebouw.1876 Het is een basis-

voorziening waar iedere ingezetene recht op heeft. Voor de AOW bestaat in Nederland een breed 

 
1876 Toekomst Pensioenstelsel, SER, Advies 15/01, februari 2015, p. 111. 
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draagvlak. De AOW is de laatste jaren in beweging. Een belangrijke ontwikkeling is de verhoging van 

de AOW-leeftijd, wat veel discussie oplevert. Daarnaast zijn andere voorstellen met betrekking tot het 

uitkeringsniveau van de AOW. Onder meer is voorgesteld om de AOW-uitkering generiek voor eenie-

der te verhogen of de AOW arbeidsinkomensgeneriek te maken. In het laatste geval is dan sprake van 

een arbeidsinkomensgerelateerd basispensioen. De koppeling met het minimuminkomen wordt in 

beide voorstellen losgelaten, waardoor het karakter van volksverzekering wordt losgelaten. Ik zie dit 

als een zwaarwegend nadeel. 

 

Verantwoordelijkheid en zeggenschap 

Een ander topic dat ik heb uitgelicht betreft de verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over pensi-

oen. Ik heb vastgesteld dat de verantwoordelijkheid voor pensioen in Nederland samenhangt met de 

verdeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de samenleving, die is toebedeeld aan de 

overheid, sociale partners en het individu. De sociaaleconomische verantwoordelijkheidsverdeling is 

geënt op het corporatisme, waarin het maatschappelijk middenveld medeverantwoordelijkheid 

draagt. Op pensioengebied is het de overheid die verantwoordelijk is voor de AOW, sociale partners 

voor het aanvullend pensioen en het individu een eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn inkomen 

voor en na pensionering. Voor zelfstandigen weegt deze eigen verantwoordelijkheid voor het pensi-

oeninkomen zwaarder dan voor werknemers. Voor de meeste werknemers wordt het pensioen op 

collectief niveau geregeld. De eigen verantwoordelijkheid van zelfstandigen leidt ertoe dat zijzelf een 

pensioenvoorziening moeten treffen.  

 

Met betrekking tot de zeggenschap over het pensioen, heb ik gezien dat zelfstandigen (meer) zeggen-

schap over de spaar- en uitkeringsvorm alsmede over de hoogte van hun pensioen hebben dan werk-

nemers. Deze zeggenschap komt tegemoet aan de eigen pensioenverantwoordelijkheid van de zelf-

standige. Om – op welke manier dan ook – een pensioen- c.q. een oudedagsvoorziening op te bouwen, 

is het wel van belang dat zelfstandigen deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk nemen. Mijn conclu-

sie is dat ondernemerschap ook een pensioenverantwoordelijkheid met zich meebrengt, die in de 

praktijk vaak niet wordt genomen. 

 

Vrijwillig of verplicht 

De vraag of zelfstandigen op vrijwillige of op verplichte basis aan een pensioenregeling moeten deel-

nemen, is een van de belangrijkste – zo niet het belangrijkste – discussiepunt in de zoektocht naar de 

verbetermogelijkheden van de pensioentoegang voor zelfstandigen. Dit is echter geen nieuw vraag-

stuk. Het speelde al bij de totstandkoming van het Nederlandse sociaalzekerheidsstelsel aan het begin 

van de vorige eeuw.  

 

In het Nederlandse aanvullende pensioenstelsel is pensioenvrijheid het uitgangspunt. Tussen de jaren 

zestig en begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft de STAR onderzoek gedaan naar de invoering 

van een wettelijke pensioenplicht voor werknemers in Nederland. Het toenmalige kabinet Lubbers III 

heeft in 1991 afgezien van de invoering van een wettelijke pensioenplicht, omdat de maatregel dis-

proportioneel zou zijn. Zelfstandigen zijn overigens in het onderzoek van de STAR buiten beschouwing 

gebleven. Dit is een blinde vlek geweest, omdat hierdoor geen inzicht is verkregen in de pensioenop-

bouw onder zelfstandigen.1877 Dit kan worden verklaard door het geringe aantal zelfstandigen destijds. 

 
1877 P. Brusse, Polderen over het pensioenstelsel, NETSPAR, Design Paper 75, april 2017, p. 28. 
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Tegenwoordig wordt de pensioenopbouw onder zelfstandigen vaker bij onderzoek naar witte vlekken 

meegenomen.1878 

 

Ik heb gezien dat evenveel argumenten kunnen worden aangevoerd die voor als tegen een verplichte 

pensioendeelname pleiten. Belangrijkste argument dat tegen een pensioenverplichting pleit is dat het 

niet past bij de vrijheid van het ondernemerschap. Belangrijkste argument dat voor een pensioenver-

plichting pleit is dat het uitstelgedrag voorkomt. Zelf hecht ik belang aan de beperking van de maat-

schappelijke gevolgen wanneer een groot deel van de zelfstandigen geen of te weinig pensioen op-

bouwt. Mijns inziens moet worden voorkomen dat de overheid en dus de maatschappij hiervoor moet 

opkomen. Wanneer de maatschappij (in de vorm van voorzieningen en/of subsidies) moet gaan bij-

springen, dan komt de stap waarbij de ondernemersvrijheid moet wijken voor een pensioenverplich-

ting dichterbij. Hoe dit dan kan worden vormgegeven, heb ik in hoofdstuk tien besproken.  

 

Zicht op het menselijk gedrag 

Waar in het verleden werd gedacht dat de mens op economisch en financieel gebied rationeel handelt, 

volgt uit gedragseconomisch onderzoek dat mensen minder rationeel handelen dan werd veronder-

steld. De mens is helemaal geen ‘homo economicus’. Ik heb gezien dat de gedragseconomische weten-

schap steeds vaker wordt ingezet bij beleidskeuzes. Via keuzearchitectuur kan menselijk gedrag wor-

den beïnvloed. Ook de pensioensector heeft de gedragseconomische invloeden op het menselijk ge-

drag ontdekt. Deze invloeden worden ingezet om het pensioenbewustzijn te vergroten.  

 

Ik ben voorstander om gedragseconomische inzichten aan te wenden bij de verbetering van de pensi-

oendeelname van zelfstandigen. Er kunnen vanuit de keuzearchitectuur meerdere instrumenten wor-

den ingezet, bijvoorbeeld via ‘framing’, ‘commitment mechanisms’ en wijziging van standaardeuzes. 

Ook biedt de in de gedragseconomie geprezen mogelijkheid van opting-out interessante toepassings-

mogelijkheden. In hoofdstuk tien heb ik deze opties als verbetermaatregel nader uitgewerkt.  

 

Solidair en collectief 

Beide begrippen zijn de belangrijke dragers van het aanvullend pensioenstelsel. Solidariteit kan bij ver-

plichte pensioenregelingen niet zonder collectiviteit tot stand komen. Vrijwillige pensioendeelname 

gaat niet (goed) samen met solidariteit en collectiviteit.  

 

Voor solidariteit is een saamhorigheidsgevoel en onderlinge lotsverbondenheid als gevolg van een ge-

deeld identiteit en belang. Een veel gehoord argument is dat zelfstandigen niet solidair kunnen of wil-

len zijn. Uit de eigen verantwoordelijkheid van het zelfstandig ondernemerschap zou voortvloeien dat 

zelfstandigen zich meer thuis voelen bij individuele pensioenregelingen dan bij solidaire en collectieve 

pensioenregelingen. Ik vraag mij af of deze stelling wel met de werkelijkheid in overeenstemming is. 

Het succes van de broodfondsen toont mijns inziens aan, dat zelfstandigen wel degelijk (met elkaar) 

solidair kunnen zijn en in een collectiviteit een regeling tot stand kunnen brengen. Ik heb in dit proef-

schrift geconstateerd dat de solidariteit binnen het pensioenstelsel is gekoppeld aan de juridische 

grondslag van de arbeidsrelatie. Ik heb de vraag opgeworpen of de feitelijke solidariteitsbereidheid 

stopt bij de grens van de arbeidsovereenkomst en niet verder reikt. Mijns inziens hoeft dat niet ‘a 

priori’ het geval te zijn.  

 
1878 Kamerstukken II 2018/19, 32 043, 427. 
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Fiscale behandeling 

Het IB- en LB-Witteveenkader zien op de fiscale behandeling van pensioen in de tweede pijler. Voor 

de fiscale behandeling van pensioen in de derde pijler (nauwkeuriger geformuleerd: van het lijfrente-

regime), geldt in de Wet IB 2001 een eigen fiscaal kader. De fiscale regels voor de tweede en de derde 

pijler hebben weliswaar beiden tot doelstelling de mogelijkheid te bieden tot een fiscaal gefacilieerde 

pensioenopbouw, maar de kaders voor beide pijler zijn zowel in de opbouwfase als in uitkeringsfase 

niet aan elkaar gelijk. In de fiscale literatuur is gepleit om de verschillen tussen beide pijlers op te 

heffen, teneinde een transparanter, eenvoudiger en rechtvaardiger fiscaal pensioenstelsel tot stand te 

brengen. Ik onderschrijf dit pleidooi. Voor iedere werkende wordt dan een gelijke fiscale behandeling 

van oudedagsvoorzieningen gerealiseerd. De juridische grondslag op basis waarop arbeid wordt ver-

richt, heeft dan geen invloed op de fiscale behandeling. In dit verband is in de literatuur gepleit voor 

de invoering van een arbeidsvormneutraal pensioenkader. In hoofdstuk tien ben ik ingegaan op de 

vraag of een dergelijk kader de pensioendeelname van zelfstandigen kan verbeteren. 

 

Pensioen als eigendomsrecht 

Volgens rechtspraak is pensioen een eigendomsrecht in de zin van het Eerste Protocol bij het EVRM. 

Het eigendomsrecht geeft iedere natuurlijke persoon het recht op het ongestoorde genot van zijn ei-

gendom. Het eigendomsrecht is niet onbeperkt. Het kan worden aangetast wanneer daartoe een legi-

tieme doelstelling bestaat, dat een algemeen gerechtvaardigd belang dient en dit algemeen belang 

zwaarder weegt dan het individueel belang. De nationale overheid heeft een ruime beoordelingsmarge 

om maatregelen te treffen die het individueel eigendomsrecht aantasten. 

 

Een vraag is de invoering van een wettelijke pensioenverplichting voor zelfstandigen leidt tot een be-

perking of aantasting van het eigendomsrecht. Een dergelijke eigendomsbeperking – meer specifiek: 

eigendomsregulering – is alleen legitiem wanneer een gerechtvaardigde sociale en maatschappelijke 

noodzaak daartoe kan worden aangetoond. Ik heb geconcludeerd dat deze noodzaak op voorhand niet 

kan worden aangetoond. Hiervoor dient eerst economisch onderzoek naar de maatschappelijke ri-

sico’s van de beperkte pensioenopbouw onder zelfstandigen te worden gedaan. 

 

Taakafbakening 

Op basis van de taakafbakeningsregels wordt in het kader van marktevenwicht het werkterrein van 

pensioenfondsen afgebakend van dat van verzekeraars in de vrije derde pijlermarkt. De taakafbake-

ning is van groot belang voor een heldere en duidelijke ordening van de pensioenmarkt. Voor zelfstan-

digen brengen de taakafbakeningsregels beperkingen met zich mee voor de deelname van zelfstandi-

gen aan een aanvullende pensioenregeling in de tweede pijler. Het is thans niet toegestaan dat zelf-

standigen zich op vrijwillige basis bij een bedrijfstakpensioenfonds kunnen aansluiten. Wel kunnen 

zelfstandigen de pensioenregeling waar zij eerder als werknemer aan deelnamen, vrijwillig voortzetten 

indien de pensioenuitvoerder deze mogelijkheid biedt. Voor vrijwillige voortzetting zijn de taakafba-

keningsregels rekbaar gebleken. Dit biedt perspectief voor de pensioenopbouwmogelijkheden van 

zelfstandigen in de tweede pijler, vanuit de overweging dat de taakafbakening dienstbaar moet zijn 

aan de mogelijkheden van werkenden om pensioen op te bouwen. In hoofdstuk tien heb ik als verbe-

termaatregel voorgesteld om zelfstandigen de mogelijkheid te bieden om vrijwillig bij een pensioen-

uitvoerder in de tweede pijler te laten aansluiten. 
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11.3.10 Verbetermaatregelen toegang aanvullend pensioen  

 

Negende deelvraag 

De negende en laatste deelvraag van dit proefschrift betreft de vraag, hoe de toegang van zelfstandi-

gen tot het aanvullend pensioen kan worden verbeterd en welke aanpassingen in wet- en regelgeving 

daarvoor nodig zijn.  

 

‘No brainer’ 

Ik heb geconcludeerd dat er overtuigende argumenten zijn om de pensioentoegang van zelfstandigen 

te verbeteren Een substantieel deel van de zelfstandigen spaart namelijk niet of onvoldoende voor de 

oude dag en van de zelfstandigen die hier wel voor sparen, doet de meerderheid dit buiten het pensi-

oenstelsel. De pensioenbestemming van een voorziening die buiten het pensioenstelsel is opgebouwd 

ontbreekt, waardoor deze voor andere doeleinden kan worden aangewend. Risico hiervan is dat na 

pensionering een adequaat inkomen niet meer voorhanden is. De verbetering van de pensioentoegang 

moet ertoe leiden dat meer zelfstandigen voor pensioen gaan sparen. Naast het individuele belang van 

de zelfstandigen is er ook maatschappelijk belang. Wanneer zelfstandigen voor pensioen sparen ont-

staat een beter ‘level playing field’ met werknemer en wordt een ‘race to the bottom’ op pensioenge-

bied voorkomen.  

 

Er kunnen verschillende verbetermaatregelen worden ingevoerd. In hoofdstuk tien heb ik drie typen 

verbetermaatregelen onderzocht, bestaande uit (1) stimuleringsmaatregelen, (2) maatregelen die het 

huidige wettelijk kader versterken en (3) de invoering van een wettelijke pensioenplicht. Elke maat-

regel kent zijn eigen doelmatig- en doeltreffendheid en leidt tot andere juridische implicaties. Voor 

welke maatregel moet worden gekozen is uiteindelijk een politieke afweging.  

 

1. Stimuleringsmaatregelen 

Stimuleringsmaatregelen hebben tot doel de pensioendeelname van zelfstandigen te stimuleren, zon-

der dat het wettelijk aanvullend pensioenkader wordt gewijzigd.  

 

Ik heb verschillende stimuleringsmaatregelen bekeken. Zo kunnen vanuit de gedragseconomie ver-

schillende instrumenten worden ingezet om het pensioenspaargedrag van de zelfstandigen te verbe-

teren. Een pensioenrekentool kan eraan bijdragen dat het pensioenbewustzijn van zelfstandigen wordt 

verhoogd en dat hen een handelingsperspectief wordt geboden. Ook kan de pensioendeelname via 

een betere ‘framing’ van de pensioeninformatie, via ‘commitment mechanisms’ en via standaardpro-

ducten worden gestimuleerd. Ook buiten de gedragseconomie kunnen maatregelen worden getroffen 

die de pensioendeelname stimuleren. Dit kan onder meer door de koppeling van de zelfstandigenaf-

trek aan pensioenopbouw, door de invoering van een arbeidsvormneutraal pensioenkader, waarin de 

fiscale verschillen tussen de tweede en derde pijler worden opgeheven en kan een fiscaal gefacilieerde 

vrijwillige Zelfstandigenrekening wettelijk worden mogelijk gemaakt, waarmee zelfstandigen hun ei-

gen sociale voorzieningen kunnen regelen. 

 

Ik heb de vraag gesteld of deze maatregelen wel voldoende effectief zijn om zelfstandigen te bewegen 

een pensioenvoorziening te treffen. Mijn verwachting is dat de maatregelen slechts een beperkt deel 

van de zelfstandigen zal aanzetten om voor pensioen te gaan sparen. 
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2. Versterking wettelijk kader 

Het tweede type maatregelen dat ik heb onderzocht, betreft maatregelen die het huidige wettelijk 

aanvullend pensioenkader versterken teneinde de tweede pijler toegankelijker voor zelfstandigen te 

maken. De maatregelen zien op de verbetering van de regeling vrijwillige voorzetting, het openstellen 

van de mogelijkheid voor zelfstandigen om bij een pensioenuitvoerder in de tweede pijler vrijwillig aan 

te sluiten en het doorvoeren van maatregelen die de verplichte deelneming van zelfstandigen in een 

verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds versterken.  

 

Beide eerste maatregelen hebben een vrijwillig karakter. Ten aanzien van de verbetering van de mo-

gelijkheid van vrijwillige voortzetting heb ik onder meer voorgesteld de aanvraagtermijn te verlengen 

en de mogelijkheid tot voortzetting zonder termijnbeperking te bieden zodat de zelfstandige tot pen-

sioendatum de pensioenregeling kan voortzetten. Deze verbetermaatregelen zijn relatief eenvoudig 

door te voeren. Ik heb gezien dat het grond van de IORP-richtlijn is toegestaan, dat zelfstandigen zich 

vrijwillig bij een pensioenuitvoerder in de tweede pijler kunnen aansluiten. Voorts heb ik geconclu-

deerd dat het Europees mededingingsrecht zich niet tegen deze vrijwillige aansluitmogelijkheid bij een 

verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds verzet, zolang het fonds zijn eigen marktpositie niet mis-

bruikt door zelfstandigen tegen oneerlijke voorwaarden vrijwillige aansluiting aan te bieden. Ik heb 

voorts geconcludeerd dat de taakafbakening beide eerste maatregelen in de weg staat. Ik meen dat 

het belang om zelfstandigen betere toegangsmogelijkheden tot de tweede pijler te bieden, zwaarder 

weegt dan het belang van het huidige kader van de taakafbakening. Beide maatregelen hebben een 

vrijwillig karakter, waardoor zelfstandigen hun keuzevrijheid behouden. Het is echter vanwege deze 

keuzevrijheid de vraag of de maatregelen wel voldoende effectief zullen zijn. Het beperkte aantal zelf-

standigen dat de pensioenregeling vrijwillig voortzet (nationaal breed 650 zelfstandigen) stemt niet 

erg hoopvol.  

 

Het doorvoeren van maatregelen die de toegang en deelneming van zelfstandigen in een verplicht 

gesteld bedrijfstakpensioenfonds verbeteren, kan dan effectiever zijn. De maatregelen hebben betrek-

king op de verduidelijking van de representativiteitsbeoordeling ten aanzien van zelfstandigen, de mo-

gelijkheid om zelfstandigen via de opdrachtgever toegang tot het bedrijfstakpensioenfonds te bieden, 

het bieden van maatwerkoplossingen voor zelfstandigen in het fonds en zelfstandigen een mogelijk-

heid tot vrijstelling te bieden. Deze voorgestelde maatregelen kunnen helpen de toegang tot het be-

drijfstakpensioenfonds aantrekkelijker te maken. Doorslaggevend is echter dat sociale partners én zelf-

standigen(organisaties) in de bedrijfstakken de intrinsieke wens en motivatie omarmen om zelfstandi-

gen onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds te brengen.  

 

3. Invoering wettelijke pensioenplicht 

Het derde type maatregelen dat ik heb onderzocht, betreft de invoering van een wettelijke pensioen-

plicht voor zelfstandigen. Dit type maatregelen leidt tot een fundamentele koerswijziging ten aanzien 

van de eigen pensioenverantwoordelijkheid van de zelfstandige en het uitgangspunt van het Neder-

landse pensioenstelsel. Dit stelsel is gebaseerd op pensioencontractsvrijheid. In de Wet Arbeidsmarkt 

in balans heeft de wetgever het uitgangspunt van contractsvrijheid op pensioengebied doorbroken, 

door payrollwerknemers een wettelijk recht op pensioen jegens hun payrollwerkgever te verschaffen. 

Een volgende stap kan die van een invoering van een pensioenplicht voor zelfstandigen zijn. Belangrijk 

voordeel van een dergelijke pensioenplicht is dat alle pensioenconcurrentie tussen zelfstandigen én 

met werknemers wordt uitgeschakeld. Belangrijk nadeel daarentegen is dat een wettelijke verplichting 
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tot pensioensparen zich niet goed met het vrije ondernemerschap verhoudt, zeker niet wanneer deze 

verplichting niet voor andere werkenden geldt. Vermoedelijk zullen veel zelfstandigen geen voorstan-

der van een dergelijke pensioenspaarplicht zijn. De invoering van een wettelijke pensioenplicht voor 

alle werkenden zou uit maatschappelijk oogpunt gerechtvaardigder zijn. De focus van het derde type 

maatregelen ligt niet op een wettelijke pensioenplicht voor alle werkenden, maar voor zelfstandigen. 

Ik heb drie varianten onderzocht. De juridische grondslag van deze varianten kan worden vastgelegd 

in een nieuw in te voeren wettelijk kader, dat ik ‘Wet verplicht pensioensparen zelfstandigen’ heb 

genoemd. 

 

De eerste variant betreft een wettelijke pensioenplicht zonder keuzevrijheid. In deze variant is de zelf-

standige gehouden om aan een door de overheid vastgestelde pensioenregeling deel te nemen die bij 

een door de overheid aangewezen uitvoerder is ondergebracht. De zelfstandige heeft een deze variant 

geen enkele keuzevrijheid ten aanzien van de pensioenregeling en de uitvoerder. Een gevolg van deze 

variant is dat de zelfstandige iedere vorm van zeggenschap verliest, wat als klemmend kan worden 

ervaren.  

 

In de tweede variant heeft de zelfstandigen weliswaar ook de verplichting voor pensioen te sparen, 

maar hij kan de pensioenregeling en de uitvoerder zelf kiezen. In deze variant bepaalt de overheid dat 

een bepaald percentage van de winst voor ouderdomspensioen (en partnerpensioen) moet worden 

gespaard. De facto leidt deze variant voor zelfstandigen tot een verplichting om een pensioenregeling 

en uitvoerder te kiezen. Dit kan tot keuzestress leiden, met als gevolg dat verkeerde keuzes worden 

gemaakt.  

 

De laatste variant die ik heb onderzocht combineert een pensioenverplichting met keuzevrijheid. Deze 

variant die door verschillende partijen als een interessante optie is bestempeld, gaat uit van een pen-

sioenplicht met de mogelijkheid om voor opting-out te kiezen. Pensioendeelname is het uitgangspunt, 

tenzij de zelfstandige er actief voor kiest om niet deel te nemen. Voordeel van dit systeem is dat de 

meeste mensen niet voor opting-out kiezen, zo blijkt uit onderzoek. Ik meen dat een opting-outmoge-

lijkheid beter in een systeem van een wettelijke pensioenplicht zonder keuzevrijheid past, dan in een 

systeem met keuzevrijheid, omdat er dan kort gezegd te veel te kiezen valt. Een pensioensysteem met 

opting-out bestaat in Nederland nu niet. Ik pleit ervoor om de mogelijkheden van dit systeem verder 

te onderzoeken, omdat het ‘the best of both worlds’ in zich kan dragen: pensioensparen en keuzevrij-

heid. 

 

11.4 Slotbeschouwing 
 

11.4.1 De kern van het vraagstuk 

 

Hoe het pensioen is, kan en moet worden geregeld 

In deze laatste paragraaf sta ik mij toe dit proefschrift af te sluiten met een aantal beschouwingen over 

het pensioen van zelfstandigen. Met dit proefschrift bied ik vanuit een juridische optiek op een syste-

matische wijze inzicht in de aspecten die een rol spelen bij de toegang van zelfstandigen tot het aan-

vullend pensioen. Ik ben ingegaan op de vraag hoe de positie van zelfstandigen thans is geregeld, wat 
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daarvan de achtergronden en beweegredenen zijn, alsmede op de vraag hoe dit beter kan worden 

geregeld. Doelstelling van deze studie is een antwoord te vinden op de vraag hoe de toegang tot pen-

sioen van zelfstandigen in een toekomstbestendig pensioenstelsel moet worden geregeld. 

 

Drie kernthema’s 

De pensioentoegang van zelfstandigen betreft een complex vraagstuk met de nodige juridische, econo-

mische en maatschappelijke aspecten. Wanneer ik al deze deelaspecten die rondom het pensioen van 

zelfstandigen spelen naar de essentie van het vraagstuk moet terugbrengen, dan kom ik uit op de 

maatschappelijke kernthema’s bescherming, vrijheid en verantwoordelijkheid. Wie heeft welke be-

scherming nodig, waarvoor en hoe kan die bescherming het beste worden geboden, zodanig dat het 

de individuele (ondernemers)vrijheid niet beklemt? Het vraagstuk speelt zich af in het spanningsveld 

tussen enerzijds de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid en anderzijds het algemene belang 

van een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die spanning moet worden opgezocht om 

te achterhalen wat een evenwichtige, verantwoorde en gerechtvaardigde balans is. Die balans moet 

worden gevonden in het gedeelde belang van de individuele en maatschappelijke verantwoordelijk-

heid. Het is deze balans die een antwoord op de vraag geeft hoe het pensioen van zelfstandigen het 

beste kan worden geregeld.  

 

De drie genoemde kernthema’s bescherming, vrijheid en verantwoordelijkheid houden nauw verband 

met de bovenliggende vraag hoe de maatschappij in Nederland moet worden vormgegeven. Meer 

specifiek, hoe in Nederland de instituties op het gebied van arbeid en pensioen moeten worden inge-

richt en beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en de arbeidsmarkt als on-

derdeel van die samenleving.  

 

Verzorgingsstaat 

Op een meer abstracter niveau hangen de drie kernthema’s samen met de vraag in welke verzorgings-

staat we in Nederland willen leven. Het begrip verzorgingsstaat wordt van oudsher omschreven als 

een maatschappijvorm, die gekenmerkt wordt door een op democratische leest geschoeid systeem 

van overheidszorg, dat waarborgen biedt voor het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen. 

Deze overheidszorg kan zich uiten in overheidsbescherming. Het bestaat uit een breed scala aan be-

schermingsdoelstellingen, zoals sociale bescherming, arbeidsbescherming en pensioenbescherming. 

Ik kom op deze drie doelstellingen onderstaand terug. 

 

11.4.2 Bescherming 

 

Sociale bescherming 

De overheid heeft een grondwettelijke taak om haar burgers bestaanszekerheid te bieden. De sociale 

zekerheid is het hart van de Nederlandse verzorgingsstaat. Onder meer biedt het een sociaal vangnet 

aan basisinkomenszekerheid voor degenen die met arbeid niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien. 

De verzekering van aantal sociale risico’s is aan het werknemerschap gekoppeld uit het oogpunt van 

ongelijkheidscompensatie. De werknemer werkt onder het gezag van zijn werkgever en dient om die 

reden tegen een aantal risico ’s te worden beschermd (zoals het werkloosheidsrisico). De zelfstandige 

heeft een gelijkwaardige positie ten opzichte van de opdrachtgever en is voor de risico’s die aan het 
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ondernemerschap gekoppeld zijn, zelf verantwoordelijk. Toch verricht hij vaak dezelfde arbeid als een 

werknemer, maar dan in een andere juridische hoedanigheid. 

 

Arbeidsrechtelijke bescherming 

Het behoeft geen verder betoog dat de arbeidsmarkt in de laatste decennia steeds verder is geflexibi-

liseerd. De opkomst van de zelfstandige is daarvan thans de belangrijkste exponent. De flexibilisering 

heeft tot gevolg dat de onzekerheid op de arbeidsmarkt is toegenomen. Deze onzekerheid die onder 

meer tot uiting komt in een inkomensonzekerheid, wordt door degenen die uit positieve overweging 

voor het zelfstandig ondernemerschap hebben gekozen vanuit de wens om zelf inkomen te generen, 

juist omarmd. Voor degenen die eerder uit negatieve overwegingen zelfstandig ondernemer zijn ge-

worden, staat deze onzekerheid verder af van wat zij wensen. 

 

Door deze laatste groep meer zekerheden te bieden op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming, 

kan de disbalans van de doorgeschoten flexibele arbeidsmarkt tot gezondere proporties worden te-

ruggebracht. In essentie leidt dit ertoe dat aan een groep werkenden meer arbeidsrechtelijke bescher-

ming moet worden geboden. Of deze groep – door wijziging van het wettelijk kader – als werknemers 

moeten worden aangewend of anderszins onder het bereik van de arbeidsrechtelijke bescherming 

moeten worden gebracht, is een arbeidsrechtelijk vraagstuk dat het bereik van dit proefschrift te bui-

ten gaat. Wel merk ik op dat de aanwezigheid van de groep schijnzelfstandigen de discussie over het 

pensioen van zelfstandigen vertroebelt. De discussie over schijnzelfstandigen gaat in eerste instantie 

over de vraag of en hoe deze groep als werknemers kunnen worden aangemerkt. 

 

Pensioenbescherming 

De toegang tot pensioen houdt mede verband met de beschermingsdoelstelling van pensioen. Deze 

doelstelling houdt in, dat de pensioendeelname wordt geborgd zodat over een pensioeninkomen na 

pensionering kan worden beschikt. Vraag is ten behoeve van welke werkende deze beschermingsdoel-

stelling moet worden ingeroepen. Ik richt mij hierbij op het aanvullend pensioen dat de basisuitkering 

van de AOW aanvult. Dit aanvullend pensioen heeft een andere functie dan de AOW (bestaanszeker-

heid). Pensioenopbouw ziet op het behoud van de levensstandaard na pensionering.  

 

De beschermingsdoelstelling heeft in het Nederlandse pensioenstelsel een interessante vormgeving. 

Het aanvullend pensioenstelsel heeft namelijk pensioenvrijheid als uitgangpunt. Een werknemer heeft 

de vrijheid om al dan niet met een werkgever een pensioenovereenkomst te sluiten. Verplicht is hij 

hiertoe in principe niet en van overheidsdwang om een pensioenovereenkomst te sluiten is geen 

sprake. Het aanvullend pensioen heeft een privaatrechtelijk karakter dat wordt beheerst door het 

overeenkomstenrecht, waarin contractsvrijheid het belangrijkste uitgangspunt is. 

 

Ondanks deze contractsvrijheid nemen veruit de meeste werknemers vanwege de grote (en kleine) 

verplichtstelling via hun arbeidsverhouding met hun werkgever deel aan een pensioenregeling. Pensi-

oenpaternalisme speelt hierbij een doorslaggevende rol. In de huidige context is de organisatie daar-

van in handen van sociale partners en de facilitering in handen van de overheid. Naast het motief van 

het algemeen macro-economisch belang van het behoud van de levenstandaard na pensionering, 

speelt tevens het motief van het individuele micro-economische belang van de pensioendeelnemer. 

Dit laatste belang beoogt te voorkomen dat hij er – er al dan niet bewust – voor kan kiezen om geen 

pensioen op te bouwen. Pensioenpaternalisme staat weleens in een negatief daglicht, maar niet kan 
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worden ontkend dat het veel werknemers ervan weerhoudt om geen pensioen op te bouwen, moch-

ten zij daartoe de gelegenheid hebben.  

 

Het aanvullend pensioenstelsel kent aldus een beschermingsdoelstelling. De juridische grondslag van 

de wijze waarop arbeid wordt verricht, bepaalt in de praktijk wie wordt beschermd tegen het ontbre-

ken van pensioendeelname c.q. -opbouw. Het wettelijk kader (Wet Bpf 2000) biedt voor zelfstandigen 

dezelfde bescherming als voor werknemers. Toch wordt hier in de praktijk hier maar sporadisch ge-

bruik van gemaakt. De huidige systematiek werkt gewoonweg onvoldoende.  

 

Vraag die openstaat, is of het huidige pensioenbeschermingsbereik in termen van dekking moet wor-

den uitgebreid dan wel anders moet worden vormgegeven. Geredeneerd vanuit zowel een algemeen 

belang als een individueel belang moet deze vraag positief worden beantwoord, wanneer het voorko-

men dat een grote groep werkenden op pensioendatum over onvoldoende pensioeninkomen beschikt, 

als doelstelling wordt nagestreefd. 

 

11.4.3 Vrijheid  

 

Pensioenvrijheid 

Het Nederlandse aanvullende pensioenstelsel heeft aldus pensioenvrijheid als uitgangspunt. Voor zelf-

standigen biedt dit de ruimte om hun inkomen voor de oude dag binnen of buiten het pensioenstelsel 

naar eigen inzichten vorm te geven.   

 

Ondernemersvrijheid 

In algemene zin ervaren zelfstandigen vrijheid als een groot – zo niet het hoogste – goed. Het wordt 

vaak als belangrijkste reden aangevoerd om als zelfstandig ondernemer werkzaam te willen zijn. Vrij-

heid geeft ruimte voor ondernemerschap. Het biedt ruimte om te mislukken of te slagen. Vrijheid is 

nodig om als ondernemer actief (en innovatief) te kunnen zijn en op autonome basis te kunnen han-

delen en initiatieven te ontplooien. Vrijheid biedt tevens ruimte om te kunnen kiezen of juist om niet 

te kiezen. Vrijheid impliceert een vrije wil en een vrije keuze. Het vrijheidsstreven brengt met zich mee 

dat veel zelfstandigen deelname aan verplichte (collectieve) arrangementen afwijzen. Het zou het on-

dernemerschap beteugelen en de ruimte om te groeien. Vrijheid betekent ook nergens toe gedwongen 

willen worden. Het leidt tot afwijzing van overheidsbemoeienis en overheidsbescherming.  

 

Pensioenpaternalisme 

Pensioenpaternalisme is een gedachtegoed dat niet bij de vrijheid van het ondernemerschap zou pas-

sen. Een redenering die met de nodige regelmaat wordt gevolgd. Ik wil in dit verband op de volgende 

twee aspecten wijzen. Ten eerste dient pensioenpaternalisme ook een eigen belang, namelijk het in-

dividuele belang om over een inkomen voor de oude dag te beschikken. Ten tweede gaat paternalisme 

niet alleen over de eigen individuele vrijheid. Het gaat ook over de vrijheid van anderen. Wanneer de 

vrijheid van de een ertoe leidt dat anderen in hun vrijheid worden beperkt, dan geeft dit een gerecht-

vaardigde aanleiding voor paternalisme. De vrijheid om niet voor pensioen te sparen, kan ertoe leiden 

dat een beroep op overheidssteun moet worden gedaan waarvoor de samenleving vanuit een ge-

deelde verantwoordelijkheid moet opkomen. Zoals ik in dit proefschrift heb aangegeven ontbreken 
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harde – en wetenschappelijk onderbouwde – cijfers over de economische effecten voor de samenle-

ving. Het is zaak om die effecten helder in beeld te krijgen. 

 

11.4.4 Verantwoordelijkheid 

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

Vrijheid is een belangrijke waarde in onze rechtstaat. Wie vrij is, kiest zelf en is voor die keuze verant-

woordelijk. Vrijheid leidt aldus tot verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, zowel voor de dingen 

die het individu doet als voor de dingen die het individu nalaat. Vrijheid leidt enerzijds tot het nemen 

van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderzijds tot het afleggen van verantwoordelijk aan de 

groep of samenleving waartoe het individu behoort. Verantwoordelijkheid leidt ertoe dat hij de gevol-

gen van een keuze niet op een ander kan dan wel zou moeten kunnen afwentelen. Absolute vrijheid is 

een samenleving een utopie. Zo vraagt de samenleving dat zijn bewoners belasting betalen, verkeers-

regels naleven en kinderen aan leerplicht zijn onderworpen, zijnde zaken die het algemeen belang van 

de samenleving dienen. Wat die zaken zijn, wordt door de samenleving zelf bepaald. Vrijheid heeft 

derhalve altijd een relatief karakter. 

 

Zoals gezegd leidt vrijheid tot verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid veronderstelt dat het indi-

vidu in rationele zin in staat is om voor zichzelf weloverwogen en verantwoorde keuzes te maken. Het 

ultimum is dat dit ook geldt voor risico’s die hij niet of niet goed kan overzien of een te complex ka-

rakter hebben, zoals op het gebied van pensioen. Mede vanwege het langetermijnperspectief van pen-

sioen speelt daarnaast vaak uitstelgedrag een rol. De invulling van de eigen verantwoordelijkheid kan 

er dan toe leiden dat keuzes niet worden gemaakt of worden uitgesteld en dat terwijl pensioensparen 

juist een lange investeringsperiode vergt. Vanwege deze redenen kijk ik er zelf niet van op dat een 

grote groep zelfstandigen niet of onvoldoende voor pensioen spaart en dit steeds voor zich uitschuift. 

Pensioen is een onderwerp bij uitstek waarvan ieder rationeel mens wel weet dat het zich niet vanzelf 

bij elkaar spaart. Er zit een hiaat tussen de ratio en het feitelijk handelen. Dit is overigens geen contro-

verse die zich uitsluitend bij zelfstandigen afspeelt. Mijn stelling is dat dit bij alle werkenden speelt, 

wanneer zij de vrijheid hebben om niet voor pensioen te sparen. Verschil is echter dat zelfstandigen 

vanwege de eigen verantwoordelijkheid anders dan de meeste werknemers, er wel mee worden ge-

confronteerd.  

 

Geen controverse 

Over de afweging tussen het individuele belang van de eigen pensioenverantwoordelijkheid en het 

algemene maatschappelijke belang van een pensioendeelname voor alle werkenden, wil ik het vol-

gende opmerken. Wanneer vanuit de controverse tussen beide belangen wordt geredeneerd, dan zal 

het belang dat het zwaarste weegt de doorslag geven. Er is dan altijd een belang dat het onderspit 

delft. Wanneer echter vanuit de gezamenlijke doelstelling van beide belangen wordt gekeken, dan kom 

ik tot conclusie dat beide belangen dezelfde doelstelling nastreven, namelijk het belang van pensioen-

sparen. Dit belang dient namelijk zowel het individuele als het algemene belang. De veronderstelde 

controverse is vanuit dit perspectief dan ook niet aan de orde. Het is vervolgens zaak om vanuit een 

gedeeld belang te bezien hoe het sparen voor pensioen het beste kan worden vormgegeven. 
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11.4.5 Pensioen van zelfstandigen: bescherming, vrijheid, verantwoordelijkheid 

 

Mijns inziens hebben de thema’s bescherming, vrijheid, verantwoordelijkheid doorslaggevende bete-

kenis voor de vraag hoe de toegang tot het pensioen van zelfstandigen moet worden geregeld. 

 

Hierbij dient een zorgvuldig evenwicht worden gevonden tussen het individuele belang van de zelf-

standige om zelf zijn eigen keuzes te maken en het algemeen belang dat gebaat is bij een brede pen-

sioendekking onder de beroepsbevolking. Beide belangen dienen echter hetzelfde doel, namelijk de 

zorg voor de oude dag. Het is mijn overtuiging dat deze zorg primair een individuele verantwoordelijk-

heid van de werkende mens zelf is. Deze verantwoordelijk wordt echter door een grote groep zelfstan-

digen niet of in onvoldoende mate genomen. Dat is niet zo vreemd. Pensioen is immers niet (altijd) 

‘top of mind’. Het is vaak nog ver weg, complex en duur. Allemaal argumenten voor het individu om er 

niet mee bezig te zijn. Mijns inziens moeten we dit nu eenmaal accepteren. Het is dan zaak dat de 

zelfstandige wordt geholpen om een pensioen voor zich te regelen en hem ervoor te behoeden dat 

zijn oude dag verwordt tot een behoeftige oude dag. Dat is niet alleen in zijn eigen belang, maar tevens 

in het belang van de samenleving. Tot deze bescherming kan hij worden gedwongen, wanneer dit van-

uit een individueel en maatschappelijk belang wordt ingegeven. Zeventig jaar geleden is hiervoor van-

uit een sectoraal belang het verplichtstellingsinstrument van de Wet Bpf 2000 in het leven geroepen, 

wat na enkele moderniseringslagen ook tegenwoordig kan worden ingezet om dit algemeen én indivi-

dueel belang te dienen. De zelfstandige kan ook via een zachte vorm van bescherming tot pensioens-

paren worden aangezet door hem een opting-outmogelijkheid te bieden, zodat hij uiteindelijk zijn keu-

zevrijheid niet hoeft prijs te geven. Maar zelfs dan geldt, dat deze vrijheid hem niet ontslaat van de 

verantwoordelijkheid om voor zijn eigen oude dag te zorgen.  


