
PENSIOENEN

Verleidenwerkt beter dan
verplichten bij pensioen zzp’ers
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V
eel zzp’ers doen
niet of nauwelijks
aanpensioenop-
bouw.Regelmatig
wordt daaromge-
opperd zedaartoe

te verplichten, zoals vorigeweek
nogdoorhetNibud (FD, 5ok-
tober).Maar latenwedaar eens
meeophouden: een verplichte
pensioenopbouwdruist in tegen
debewuste keuze vandemees-
te zzp’ers omondernemer te
worden.

Begin eerst eensmet eengoede
overheidscampagnedie zzp’ers
wijst ophetfiscale voordeel van
sparen voor je pensioen.Want
het is zeer slecht gesteldmetde
kennis daarover, zobleekuit een
onderzoek vanbureauGfK.Bijna
alle zzp’ers (91%) schattenhet be-
lastingvoordeel vanhet gebruik
vandefiscale jaarruimte te laag
in. Bijna tweederde (63%) vande
zzp’ersweetnietwatfiscale jaar-
ruimte is enonder zzp’ers tussen
25 en35 jaar is dat zelfs 77%.
Als het politiekDenHaag ernst
is, danmoethet eerst defiscale
voordelen vanpensioensparen
voor zzp’ers onderde aandacht
brengen.

Maakhet daarnaast ookmák-
kelijker voor zzp’ers. Koppel pen-
sioensparenbijvoorbeeld aande
omzetaangifte die de zzp’er toch
al elk kwartaal doet.Het stimu-
leert pensioensparenenhaalt de
belangrijkste barrièreswegdie
zzp’ers ervaren rondpensioenop-
bouw.Bij de aangifte omzetbe-

lastingkandanelk kwartaal een
percentage (bijvoorbeeld 10%)
vandeomzet automatischopeen
rekeningwordengezet, bijvoor-
beeldopeen ‘FiscaleOudedag-
rekening’.Opdezemanierwordt
het de zzp’ermakkelijk gemaakt
enhoeft hij niet te berekenenwat
hijmaximaalmag storten.Defis-
cale voordelen zijnbij de aangifte
direct zichtbaar. Zo ismeteen
duidelijk dat pensioen (lijfrente)
eenaantrekkelijke aftrekpost is.
Bovendien volgt debeloningdi-
rect, doordat erminder omzetbe-
lastingbetaaldhoeft teworden.

Tot slot is demogelijkheidhet
vermogeneerder aan te spreken
ookeengoede stimulans.Hier-
voor zoude revisierente (rentebij
afkoop) kunnen vervallen voor
specifiekeomstandigheden.

Sinds 2016 ishetmogelijk lijfren-
te te kunnenaanwenden ingeval
van langdurige arbeidsonge-
schiktheid, zonderdat de revisie-
renteberekendwordt.

Een zzp’er kanechter—naast
arbeidsongeschiktheid—meer
redenenhebben zijn geld eerder
temoetenaanwenden, denkaan
teweinig opdrachten.Het laten
vervallen vande revisierente voor
dergelijke gevallen zal dedrem-
pel verlagengeldopzij te leggen
voor later.Ditwetenwe van feed-
back van zzp’ers uit onze eigen
praktijk.

Betere voorlichtingdoorde
overheid, hetmakkelijkerma-
kenenhet vaker laten vervallen
vande revisierente zullen zzp’ers
sneller ertoe verleiden voorhun
oudedag te zorgen.

Zet bij de aangifte
omzetbelasting
ook een bedrag
op een ‘Fiscale
Oudedagrekening’
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