Loon en inkomensrisico’s in Nederland en de VS
“Inkomensschokken worden in beide landen grotendeels opgevangen
door sociale zekerheid en het inkomen van de partner, maar niet volledig”
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De dynamiek en omvang van inkomensschokken beïnvloedt de pensioenopbouw van werknemers en het optimale beleggingsbeleid voor het pensioen. In deze studie rapporteren we
de verdeling van inkomensschokken voor mannen in verschillende leeftijds- en inkomensgroepen. Daarnaast onderzoeken we de mate waarin het inkomen van de partner, sociale
zekerheid, en progressieve belastingen een dempend effect hebben op inkomensschokken.
Bevindingen op hoofdlijnen
• Inkomensschokken onder mannen
zijn relatief groot aan het begin en
einde van het werkende leven en in
de hogere en lagere segmenten van de
inkomensverdeling.
• Aan het einde van het werkende leven en
in het lagere segment van de inkomensverdeling zijn negatieve inkomensschokken vaak het gevolg van het lagere aantal
uren dat gewerkt wordt. In het hogere
segment van de inkomensverdeling speelt
een daling van het uurloon een belangrijke rol.
• In Nederland worden negatieve inkomensschokken grotendeels gedempt door
de sociale zekerheid, vroegtijdige pensionering, en progressieve belastingen.
• In de Verenigde Staten is het inkomensrisico veel hoger dan in Nederland. De
verzekering die het partnerinkomen biedt
is hoger, maar verzekering middels de
sociale zekerheid, vroegtijdige pensionering, en progressieve belastingen is
aanzienlijk lager.

Kernboodschap voor de sector
• Deze studie geeft meer inzicht in de verdeling en
aard van het inkomensrisico tijdens de levensloop.
Dit is cruciaal om het optimale beleggingsprofiel
van het pensioen te bepalen.
• Een hogere AOW-leeftijd en versoberde sociale
zekerheid verhogen het inkomensrisico voor
oudere werknemers. Het optimale beleggingsprofiel
is daardoor vlakker over de levensloop.

Figuur: Beschrijft de mate waarin inkomensschokken binnen het
huishouden (standaarddeviatie van veranderingen in het bruto
huishoudinkomen) worden opgevangen door sociale zekerheid en
progressieve belastingen voor werknemers 55+ op verschillende
plaatsen in de inkomensverdeling.

Meer weten? Lees het paper ‘Family and government insurance: Wage, earnings, and
income risks in the Netherlands and the U.S.’
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