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D
insdag lanceerde
zzp-organisatie
Zelfstandigen
Bouweenplan
waarmeeook
zzp’ers een fatsoen-

lijk pensioenmoetenkunnen
opbouwen. Inhet huidige stelsel,
en trouwensook indehervor-
mingsvoorstellen vandeSoci-
aal-EconomischeRaad (SER),
vallen zij buitendeboot.Het plan
komt eropneerdatmensendoor
extraAOW-premie tebetalen, een
hogereAOWkrijgen zodra zede
pensioengerechtigde leeftijdbe-
reiken.DieAOWkent geen risico,
het is een zekereuitkering.

Is extra sparen voor eenhogere
AOWdeoplossing voordehuidi-
gepensioenimpasse?Latenwe
vooropstellendat er eindelijk een
suggestiewordt gedaandie een
werkelijk probleemprobeert op
te lossen—hetbuitendeboot
vallen van zzp’ers—endie zich
onttrekt aande verlammende
patstelling inpensioenland.Ook
hebbende initiatiefnemers gelijk
dat het bieden vanenige zeker-
heid vangroot belang is, juist
voorde eerste laag vanhet pensi-
oen, de zogenoemdeAOW-plus.

Deze voorzet vraagt echter om
eenuitwerking, endie zal toch
echt tot een versterking vanhet
pensioenstelselmoeten leiden.
Want eenpensioenstelsel dat
slecht is toegerust opde steeds
flexibelere arbeidsmarkt, endie
de groeiendegroep zelfstandigen
buitenspel laat staan, is nietmeer
vandeze tijd.Het pensioenstelsel
(metdoorsneepremie et cetera)
paste bij een traditionele arbeids-
marktwaarmensenhun leven
langgestaagdeelnamen, liefst
nogbij dezelfdewerkgever. En
van zekerheden is ookal geen
sprakemeer, zie deonrust rond
het al danniet indexeren.

Zekerheden inde eerste laag
vandepensioenopbouwzijn
wenselijk, enpassenbij de steeds
dynamischeremaatschappij,
waarinmeer enmeer zelfred-
zaamheid vanmensenwordt
verwacht.De realiteit is dat er
vanuitDenHaag steeds sterker
wordt ingezet op eigen verant-
woordelijkheid. Baanzekerheid
enontslagbescherming staanop
de tocht, eigen verantwoordelijk-
heid voorhet regelen van zorg
neemt toe, et cetera.

Deze eigen verantwoordelijk-
heid vraagt omhet zelf kunnen
dragen van risico’s enhier komt
zekerheid indebasispensioenop-

Initiators AOW-plus verdienen steun:
verzekerd basispensioen is de oplossing
Zekerheden passen bij steeds dynamischermaatschappij, gericht op zelfredzaamheid

Basispensioen valt
zo in te richten dat
het risico voor de
overheid beperkt is

bouwkijken.Dergelijke zeker-
heidmaakt zelfredzaamheidmo-
gelijk.Dat betekent echter ook
dathet vrijwillig kunnen inkopen
vanAOWeen te vrijblijvendeop-
lossing is.

Dat staat nog los vande risi-
co’s die deoverheid loopt bij een
gegarandeerde extraAOW-uitke-
ring, ietswaarhet FDeerder deze
week in een commentaar voor
waarschuwde.Gezienonze goede
uitgangssituatie voorwat betreft
opgebouwdepensioenrechten en
-reserveringen (kapitaaldekking)
kunnenwe zekerheden regelen
inhet pensioenstelsel zelf (de zo-
genaamde tweedepijler).

Het pensioenstelsel is te groot
omals geheelmet zekerheden
te omgeven.Maarhet is goed
mogelijk inde eerste laag inde

pensioenopbouw (bovenopde
AOW) zekerheid te verschaffen en
dezemee te laten lopenmet in-
flatie ofwelvaart.Dit deel vande
pensioenopbouwmoetworden
afgezonderd.

Kapitaalopbouw (in tegen-
stelling tot het omslagsysteem
vandeAOW)blijft dusook voor
dit deel het uitgangspunt.De
overheidkanhierwel enig achter-
vangrisicoop zichnemenomdie
zekerheid tebieden.Dit kunnen
weons veroorloven. Enige risi-
codeling via deoverheid is ook
volstrekt logisch engangbaar. Zij
kanoverschotten en tekortenuit-
smerenover de tijd. Als pensioen-
fondsendat zelfmoetendoen,
moeten ze enormepotten extra
geld aanhouden.Macro-econo-
misch is dat geengoed idee,want
depensioenpotten zijn al enorm.

Hetbovenstaandebetekent in
wezendat debasispensioenop-
bouweennationale voorziening
wordtwaar allewerkendenaan
meedoen, dusook zzp’ers.Het
betekent dat sociale partners een
stukje vanhun invloedophet
pensioen verliezen (het basis-

deel),maardaartegenover staat
dat deoverheidhiervoor enige
achtervangop zichneemt. Voor
de samenleving als geheel zijn er
alleen voordelen.Wekrijgen een
evenwichtig systeemmetbehoud
van zekerhedenwaarnodig (de
basispensioenopbouw) endek-
king voorwerknemers én zzp’ers.

Aaneenhervorming vanhet
pensioenstelsel valt dusniet te
ontkomen.De voorstellen vande
SERomzekerheid los te laten,
waardoor alle risico’s bij depen-
sioengerechtigdenkomen te lig-
gen, zijn echtermaatschappelijk
onwenselijk. Indebasispensi-
oenopbouw iswel degelijk zeker-
heidmogelijk.Daarbovenopkan
voorde SER-voorstellenworden
gekozen.Hopelijk is dit hetmo-
mentwaaropde sociale partners
enministerWouterKoolmees
vanSociale Zakendeoogkleppen
afdoenennaarwerkelijke oplos-
singengaan zoeken.
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