
Meer weten?  Lees het paper ‘De vraag naar pensioenproducten: de rol van flexibele opname 
en administratieve lasten’

Bevindingen op hoofdlijnen
• Zelfstandigen zijn bereid om 

8% van hun pensioenuitkering 

op te geven in ruil voor lagere 

administratieve lasten.

• Ze zijn ook bereid om tot 

14% van hun pensioen op te 

geven, zodat ze geld kunnen 

opnemen als ze krap bij kas 

zitten of om hun hypotheek af 

te lossen.

• Werknemers in loondienst zijn 

daarentegen slechts bereid om 

4% op te geven voor flexibele 

pensioenproducten en zijn 

niet bereid om te betalen voor 

lagere administratieve lasten.

Ongeveer 40% van alle zelfstandigen in Nederland spaart te weinig voor zijn pensioen.     

Hoewel zelfstandigen relatief veel spaargeld en woningvermogen hebben, bouwen ze relatief 

weinig op in pensioenproducten. 48% van de zelfstandigen weet niet wat de fiscale jaar-

ruimte betekent en dat kan hen ervan weerhouden om te investeren in pensioenproducten. 

Zouden producten met meer mogelijkheden voor pensioenopname en lagere administratieve 

lasten zelfstandigen kunnen stimuleren om meer geld opzij te leggen voor hun pensioen?

Figuur: Bereidheid om te betalen voor lagere administratieve lasten en meer 
flexibiliteit

Kernboodschap voor de sector
• Administratieve lasten en de illiquiditeit van pensioen vormen een aanzienlijke drempel voor ZZP’er 

om pensioen op te bouwen.

• De vraag naar fiscaal aantrekkelijke pensioenproducten met meer flexibiliteit en lagere administra-

tieve lasten is hoger onder zelfstandigen dan onder werknemers in loondienst.

• Pensioenbesparingen zouden gestimuleerd kunnen worden met een basisbedrag dat belastingvrij 

ingelegd mag worden. Dit is vooral gunstig voor mensen met een laag inkomen, die dan geen 

berekening meer hoeven maken.

De vraag naar pensioenproducten: de rol van 
flexibele opname en administratieve lasten
“Huidige pensioenproducten niet flexibel genoeg voor veel zelfstandigen” 

Pim Koopmans, Marike Knoef en Max van Lent – Universiteit Leiden
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