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‘Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis’  

Bevindingen op hoofdlijnen
• Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen zzp’ers als het gaat om de mate waarin ze hun spaar-

gedrag hebben aangepast als gevolg van de coronacrisis.

• Zzp’ers werkzaam in sectoren die sterk te lijden hebben gehad van de lockdown hebben gemid-

deld genomen meer negatieve gevolgen ondervonden voor hun spaargedrag.

• Lageropgeleide zzp’ers, zelfstandigen zonder partner en onvrijwillig/noodgedwongen zzp’ers 

hebben eveneens meer negatieve gevolgen ervaren.

• Hoe meer negatieve implicaties zzp’ers voor hun spaargedrag hebben ondervonden door de 

coronacrisis, hoe minder geneigd ze zijn te denken dat ze voldoende financieel voorbereid zijn 

om comfortabel met pensioen te gaan.

Veel maar niet alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn hard geraakt door de co-

ronacrisis. Deze crisis heeft niet alleen impact op de huidige financiële positie van zzp’ers, 

maar heeft mogelijk ook invloed op hun vermogen om zich voor te bereiden op een onze-

kere toekomst. Deze studie onderzoekt de mate waarin zzp’ers negatieve implicaties van de 

coronacrisis hebben ervaren voor hun (pensioen-) sparen. Daarnaast wordt in deze studie 

bekeken of deze financiële tegenvallers zzp’ers het gevoel hebben gegeven dat ze te weinig 

voor hun pensioen sparen. De gegevens zijn begin 2021 verzameld door middel van online 

enquêtes.

Figuur: Percentage zzp’ers dat het maandelijkse spaarbedrag voor pensioen/oudedagsvoorziening heeft zien afnemen vanwege 
de coronacrisis, naar sector. Bron: VARIN-data, 2021.

Kernboodschap voor de sector
• Zzp’ers vormen een zeer uiteenlopende groep wat betreft de impact van de coronacrisis op hun 

spaargedrag.

• Zzp’ers van wie het spaargedrag ernstig is ontregeld door de crisis verwachten dat dit ook op de 

lange termijn gevolgen zal hebben.

Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de 
coronacrisis
“Financiële tegenvallers tijdens de coronacrisis hebben veel zzp’ers het 
gevoel gegeven dat ze niet voldoende voor hun pensioen sparen” 
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