
Onderzoeksverantwoording

Data en onderzoekspopulatie
Voor een onderzoek naar de pensioenzekerheden van zzp’ers heeft CBS Deloitte (tijdelijk en onder toezicht) toegang verleend tot gepseudonimiseerde data van de Nederlandse bevolking op persoonsniveau. Er zijn vijf 
(koppelbare) microdatabestanden gebruikt ten behoeve van dit onderzoek:
• PAS: Pensioenaanspraken (2015-2016)
• INPATAB: Inkomen en premies (2011-2018)
• SPOLISBUS: Banen en lonen (2010-2020)
• GBAPERSOONTAB: Persoonskenmerken (2009-2019)
• VEHTAB: Vermogen van huishoudens (2006-2018)
Gezien de beperkte beschikbaarheid van het microdatabestand met pensioenaanspraken is uiteindelijk besloten de focus te leggen op de periode 2015-2018.

Om de pensioenzekerheden van zzp’ers te kunnen vergelijken met die van andere werkenden zijn twee groepen uit de data gefilterd:
1. Personen die hun inkomen voornamelijk verdienden als werknemer (6.499.054 in 2018)
2. Personen die hun inkomen voornamelijk verdienen als zelfstandige zonder personeel (722.395 in 2018)
Door te kijken naar de werkzaamheden waarmee personen voornamelijk hun inkomen verdienen wordt verhinderd dat personen in beide groepen terecht komen; een persoon kan immers zowel werknemer als zelfstandige 
zonder personeel zijn. Huishoudens/personen zonder waarneembaar vermogen of inkomen zijn buiten beschouwing gelaten.

Deze groepen zijn vervolgens uitgesplitst in zes leeftijdscohorten:
• 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+
• Omdat exacte geboortedatums van personen omwille van privacyredenen niet bekend waren bij de onderzoekers is bij het berekenen van de leeftijd enkel uitgegaan van het geboortejaar. Bij het analyseren van data uit 2018 wordt een 
persoon die is geboren in 1955 een leeftijd toegekend van 2018 – 1955 = 63.

Daarnaast zijn de groepen uitgesplitst per type werk dat ze verrichten: 
1. Bij werknemers is dit gebeurd aan de hand van de sectorcode
2. Bij zzp’ers is dit gebeurd aan de hand van de SBI-code
• Doordat deze indelingen niet perfect op elkaar aansluiten moet voorzichtigheid betracht worden bij het maken van een directe vergelijking tussen groepen werknemers en zzp’ers op basis van sector- en SBI-codes.
• Werknemers en zzp’ers die in meerdere sectoren en/of SBI-codes actief zijn hebben de code toegewezen gekregen waarmee het grootste gedeelte van het inkomen wordt verdiend.

Voor zowel werknemers als zzp’ers is gekeken naar:
1. Inkomen en inkomen van de partner 
2. • Wanneer voor een bepaalde groep (bijv. postbodes tussen de 55 en 64) het gemiddelde inkomen van de partners wordt berekend, worden in deze berekening alleen de postbodes meegenomen die daadwerkelijk een partner 

hebben. Zo wordt voorkomen dat ‘zero values’ het gemiddelde inkomen verminderen en zo het beeld vertroebelen van het inkomen dat de gemiddelde partner van een zzp’er verdiend.
• Persoonlijk primair inkomen, minus de premies inkomensverzekeringen die voor werknemers wel, maar voor zelfstandigen niet verplicht zijn.
• Persoonlijk primair inkomen bevat het bruto-inkomen van een persoon uit arbeid en uit eigen onderneming. Inkomen uit arbeid bestaat uit het brutoloon (inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de 
sociale verzekeringen), tantième en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook loon in natura zoals de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend. Inkomen uit eigen 
onderneming vormt de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en ondernemingsvermogen.
• De premies inkomensverzekeringen die van het persoonlijk primair inkomen zijn afgetrokken omvatten:
- Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van werkgever
- Premie pensioen ten laste van werknemer en werkgever
- Premie WW ten laste van werknemer en werkgever
- Premie ZFW/Zvw ten laste van werknemer en werkgever

3. Vermogen (op huishoudenniveau)
• Doordat vermogen op huishoudenniveau wordt berekend is het vermogen in het leeftijdscohort 15-24 relatief groot. Dit heeft te maken met thuiswonende kinderen; het vermogen van hun ouders telt mee.

4. Pensioenopbouw in de 2e pijler (alleen beschikbaar voor 2015 en 2016) en pensioenopbouw in de 2e pijler van de partner
• Data over pensioenaanspraken in de 2e pijler is enkel beschikbaar voor personen tot de pensioenleeftijd; pensioenaansprakendata voor het leeftijdscohort 65+ is derhalve buiten beschouwing gelaten.
• Wanneer voor een bepaalde groep (bijv. postbodes tussen de 55 en 64) de gemiddelde pensioenaanspraken van de partners worden berekend, worden in deze berekening alleen de postbodes meegenomen die daadwerkelijk een 
partner hebben. Zo wordt voorkomen dat ‘zero values’ het gemiddelde partnerpensioen verminderen en zo het beeld vertroebelen van het pensioen dat de gemiddelde partner van een zzp’er heeft opgebouwd.

Schatting pensioensituatie
Om een schatting te maken van de uiteindelijke pensioensituatie is gekeken naar het inkomen, vermogen en de pensioenopbouw (2e pijler) van het leeftijdscohort 55-64. De schatting van het maandelijkse bedrag dat een 
groep na het bereiken van de pensioenleeftijd op huishoudenniveau ontvangt is opgebouwd uit drie componenten:
1. AOW-toeslag: een voor iedere groep vaststaand bedrag van € 1.740 per maand (op basis van € 870 volledige (bruto) AOW-toeslag per maand per persoon)
2. Uitkeren van vermogen: bedrag per maand, verkregen door het gemiddelde vermogen van huishoudens in een groep te delen door 15 (jaar) en vervolgens door 12 (maanden)

• Bij deze berekening wordt uitgegaan van een gemiddelde resterende levensverwachting van 15 jaar na de pensioenleeftijd.
• Bij deze berekening wordt de assumptie gemaakt dat het vermogen fiscaalvrij uitgekeerd kan worden. Dit is in de praktijk niet zo, aangezien het vermogen bijv. in de onderneming, de eigen woning of in onroerend goed zit.

3. Pensioenuitkering (2e pijler): pensioenuitkering per maand (afhankelijk van gemiddelde pensioenopbouw in groep)

Voorbeeld
In 2016 waren er 586 zzp’ers met de SBI-code Post en koeriers in het leeftijdscohort 55-64. Deze zzp’ers hadden gemiddeld een inkomen van € 2.171 per maand. De partners van deze zzp’ers hadden gemiddeld een inkomen 
van € 1.412 per maand. Hiermee komt het gemiddelde (bruto) verzamelinkomen van deze groep op € 3.582 per maand. Om geen pensioengat te laten ontstaan, moeten ze na de pensioenleeftijd minstens € 2.507 per maand 
ontvangen (70% van € 3.582). Het gemiddelde vermogen van deze zzp’ers en hun partners bedraagt € 135.599.

1. Deze groep zzp’ers ontvangt later gemiddeld € 3.200 per jaar vanuit hun opbouw in de 2e pijler. Voor hun partners is dit € 2.882. Derhalve ontvangt deze groep gemiddeld € 6.082 per jaar (€ 507 per maand) na de 
pensioenleeftijd. 

2. Er vanuit gaande dat de groep de volledige AOW-toeslag uitgekeerd krijgt komt hier ca. € 1.740 per maand bovenop, wat samen resulteert in € 2.247 per maand.
3. Als het vermogen van € 135.599 verspreid over 15 jaar maandelijks wordt opgenomen resulteert dit in een bedrag van € 753 per maand. 

Onder de streep ontvangt deze groep na de pensioenleeftijd dus € 507 + €  1.740 + € 753 = € 3.000 per maand, wat neerkomt op 84% van het laatstverdiende inkomen.
Wanneer dezelfde berekening wordt gemaakt voor de 9.700 werknemers met de sectorcode Vervoer posterijen in het leeftijdscohort 55-64 resulteert dit in 87% van het laatstverdiende inkomen.


