
 

   
 
Aan de minister van SZW, 
De heer W Koolmees, 
p/a Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Den Haag. 
 

Betreft: onderzoeksrapport: Oudedagsvoorziening; wat wil de zzp’er zelf? 

 

Geachte heer W Koolmees, 

Hiermee ontvangt u van ons het onderzoeksrapport Oudedagsvoorziening; wat wil de zzp’er zelf?,  

uitgevoerd door  Motivaction in opdracht van Stichting ZZP Nederland en PZO (Platform Zelfstandige 

Ondernemers). Tevens ontvangt u ter kennisname de tekst van het persbericht, dat morgenochtend 

om 0900 zal worden verzonden. 

Aanleiding voor het onderzoek onder zelfstandigen is onder meer de discussie tussen sociale 

partners en in de Tweede Kamer over verplichte deelname van zelfstandigen aan 

werknemerspensioenfondsen. De zelfstandigen zelf en hun organisaties zijn daarbij als betrokken 

belanghebbenden niet gehoord. De discussie is gevoerd over hun hoofden heen en is bovendien 

mede gebaseerd op onterechte negatieve beeldvorming.  

In het onderzoek komen de zelfstandigen zelf aan het woord. Zelfstandigen bouwen wel degelijk een 

pensioenvermogen op, maar dan wel op hun eigen manier, die passend is bij hun positie als 

ondernemer. Kernbegrippen zijn daarbij de zeggenschap over het eigen vermogen, flexibiliteit en 

keuzevrijheid. Dat is bij werknemerspensioenfondsen niet aan de orde, waardoor deelname aan deze 

fondsen niet passend is voor ondernemers, zeker niet als men dreigt met een verplichtstelling. 

Het merendeel van de zzp’ers bouwt weliswaar pensioen op, maar 50 % bouwt vermogen op in box 

3, waardoor men niet profiteert van de fiscale voordelen van pensioenopbouw in box 1. Uit eerder 

onderzoek is gebleken, dat veel zelfstandigen niet voldoende op de hoogte zijn van deze 

belastingvoordelen. Meer en betere voorlichting hierover zou de pensioenopbouw van zelfstandigen 

positief kunnen beïnvloeden. Wij vragen u hierin stappen te ondernemen en onze 

voorlichtingscampagne te ondersteunen. 

Wij verzoeken u vriendelijk om de inhoud van dit onderzoeksrapport te betrekken bij de discussie 

over pensioenen. Graag ontvangen wij uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

  

Maarten Post     Denis Maessen 

Voorzitter Stichting ZZP Nederland  Voorzitter Platform Zelfstandige Ondernemers 


