
Hoe zzp’er zich verhoudt tot werknemer: 

minder pensioen maar meer vermogen

Een onderzoek naar de opbouw van de 

pensioenvoorziening van zzp’ers in Nederland 

10 september 2020



© 2020 Deloitte The Netherlands

Zzp’ers hebben gemiddeld minder werkgeverspensioen 

opgebouwd dan werknemers (pensioen 2e pijler). 

Tegelijkertijd hebben zzp’ers gemiddeld flink meer vermogen 

opgebouwd dan werknemers. 

Dit resulteert in een tweezijdig beeld: als men het vermogen 

niet meetelt voor de oudedagvoorziening dan staan 

werknemers er beter voor dan zzp’ers. Dit beeld kantelt als 

het vermogen wordt opgeteld bij het gespaarde pensioen: 

dan staan zzp’ers er gemiddeld beter voor. Hierbij gaan we 

ervan uit dat zzp’ers en werknemers gemiddeld een gelijke 

AOW-uitkering (pensioen 1e pijler) ontvangen tijdens hun 

pensioen.

Voor gemiddelde werknemers vlak voor de pensioenleeftijd 

geldt dat zij tijdens hun pensioen op een inkomen van 62% 

(excl. vermogen) / 80% (incl. vermogen) van hun laatst 

verdiende maandinkomen kunnen rekenen. Een gemiddelde 

zzp’er van vlak voor de pensioenleeftijd is op koers om 

tijdens zijn pensioen maandelijks te kunnen leven van 51% 

(excl. vermogen) / 95% (incl. vermogen) van zijn of haar 

laatstverdiende maandinkomen.

Als vuistregel wordt in dit onderzoek aangehouden dat men 

kan spreken van een goede oudedagvoorziening als tijdens 

het pensioen maandelijks kan worden geleefd van minimaal 

70% van het laatst ontvangen maandsalaris. Lees hierover 

meer op pagina 3 van dit rapport.

De zzp’er bestaat niet

Dit onderzoek toont ook aan dat de groep zzp’ers zo diffuus 

is dat het eigenlijk geen hout snijdt om te spreken van ‘een 

gemiddelde zzp’er’. Het beeld verschilt dusdanig per sector 

dat in dit onderzoek ook een uitsplitsing is gemaakt op 

sectorniveau. 

Een onderzoek naar de opbouw van de pensioenvoorziening van zzp’ers in Nederland 

Hoe zzp’er zich verhoudt tot werknemer: minder pensioen maar meer vermogen

VermogenPensioenopbouw (1e en 2e pijler)

Gemiddelde zzp’er kan rekenen op een hoger maandelijks pensioen dan werknemer

Als percentage van het laatst verdiende maandinkomen

62%

51% 95%

80%

70%

Gemiddelde zzp’er

Gemiddelde werknemer

NB: De totalen kunnen in dit rapport afwijkingen vertonen door afronding.

1Onderzoek naar pensioenvoorziening van zzp’ers in Nederland



© 2020 Deloitte The Netherlands

Uit het dossier zzp van het CBS blijkt dat steeds meer 

Nederlanders zzp’er worden. Nergens in Europa groeit het 

aandeel zzp’ers sneller dan in Nederland. Tegelijkertijd blijkt 

dat een steeds kleiner deel van de zzp'ers geld opzij zet voor 

hun pensioen: 90% betaalt geen lijfrentepremies. Wanneer 

zzp’ers gevraagd wordt waarom ze geen pensioenvoorziening 

hebben geeft 54% aan het niet te kunnen betalen. 

Achtergrond en onderzoeksvraag

Relevantie van dit onderzoek

Bovenstaande inzichten hebben geleid tot de hoofdvraag 

van dit onderzoek: 

Nu blijkt dat zzp’ers nauwelijks sparen voor hun pensioen 

(op fiscaal gefaciliteerde wijze), hebben ze dan andere 

middelen om aan te wenden tijdens hun pensioen? 

Denk aan: eerdere pensioenrechten, vermogen, of een 

partner die wel voor het pensioen heeft gespaard en waarop 

de zzp’er kan terugvallen.

Met andere woorden: compenseren zzp’ers het verminderde 

pensioensparen en kunnen zij op andere wijze voorzien in 

hun oude dag?

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp/hoofdcategorieen/vraag-en-antwoord

Steeds kleiner deel van zzp’ers 

spaart voor hun pensioen

Nog geen 10% betaalt 

lijfrentepremies

Zzp’ers zeggen: we kunnen 

het niet betalen

Slechts 8% zegt terug te 

kunnen vallen op partner

Steeds meer Nederlanders 

worden zzp’er

Nergens in Europa wint de zzp’er 

sneller terrein dan in NL

13,3%

9,6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Percentage zzp’ers dat lijfrentepremies betaalt

54%

31%

20%

15%

8%

Kan het niet betalen

Nog niet aan toegekomen

Pensioen is nog ver weg

Andere reden

Mijn partner heeft een goed pensioen

Redenen voor zzp'ers om geen pensioenvoorziening te hebben (2019)

+3,7%

+1,2%

+0,5%

-0,1%

-0,7%

Verandering aandeel zzp'ers tussen 2008 en 2018 in de EU

Nederland

Frankrijk

België

EU-28

Duitsland
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Onderzoeksvragen

Om aan de hoofdvraag te beantwoorden (compenseren 

zzp’ers het verminderde pensioensparen en kunnen zij op 

andere wijze voorzien in hun oude dag?) is dit onderzoek 

primair ingedeeld in drie onderzoeksvragen.

Compenseren zzp’ers het verminderde pensioensparen en kunnen zij op andere wijze 

voorzien in hun oude dag?

Hebben zzp’ers…

Eerdere pensioenaanspraken 

opgedaan bij eerdere 

arbeidsrelatie(s) bij werkgever(s)?

Privé- of 

bedrijfsvermogen? 

Een partner met pensioen door 

(eerdere) arbeidsrelatie(s) bij 

werkgever(s)?

Dit grootschalige onderzoek is uitgevoerd op basis van een 

unieke combinatie van datasets. Met de gebruikte CBS-

microdata kan (geanonimiseerd) op persoonsniveau worden 

geanalyseerd hoe zzp’ers ervoor staan voor wat betreft hun 

oudedagvoorziening. Voor de data-analyse zijn datasets 

gekoppeld die inzicht bieden in pensioenaanspraken, 

inkomen en premies, banen en lonen, persoonskenmerken en 

vermogen.

Vuistregel voor een goede oude dag 

Voor het vaststellen van een ‘goede’ oudedagvoorziening 

bestaat een aantal vuistregels. Zo werd jarenlang de 

vuistregel gehanteerd dat men kan spreken van een goede 

oudedagvoorziening als tijdens het pensioen maandelijks kan 

worden geleefd van minimaal 70% van het laatst ontvangen 

maandsalaris. Dit onderzoek gaat daar vanuit: als 

streefpercentage voor een goede oudedagvoorziening 

hanteren we dat tijdens het pensioen maandelijks kan 

worden geleefd van in ieder geval 70% van het laatst 

ontvangen maandsalaris. 

Fiscale voetnoot 

Dit onderzoek houdt rekening met de mogelijkheid dat het 

opgebouwd vermogen kan worden ingezet als aanvulling op 

het gespaarde pensioen. De aard van de onderneming van 

zzp’ers en wat er met de onderneming gebeurt tijdens het 

pensioen is van invloed op de financiële ruimte die overblijft 

voor het pensioen van de zzp’er. In dit onderzoek is geen 

rekening gehouden met de wijze waarop de onderneming 

van de zzp'ers wordt opgeheven of overgedragen en de 

fiscale aspecten hieromtrent. Er is gerekend met de aanname 

dat het vermogen gedurende de 15 jaar tussen het 67e

(pensioenleeftijd) en 82e levensjaar (gemiddelde 

levensverwachting in Nederland) wordt ingezet als aanvulling 

op het pensioen. Het vermogen is dus eindig en na die 15 

jaar opgebruikt.

State of the State

Deloitte voerde dit onderzoek uit in het kader van State of 

the State: een actuele data-analyse van ons land op basis van 

open data. Het doel is beleidsmakers en organisaties van 

bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van 

maatschappelijke kwesties als onderwijs, zorg, woningmarkt, 

arbeidsmarkt en (cyber)criminaliteit. 

Een unieke data-analyse
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In beperkte mate. Het verschil tussen zzp’ers en werknemers 

wordt bovendien met elk leeftijdscohort groter. 

Werknemers hebben gemiddeld meer dan tweeënhalf keer 

zo veel pensioen opgebouwd in de tweede pijler (het 

pensioen dat via een werkgever wordt opgebouwd). 

We zien dat de gemiddelde zzp’er zo’n 2.700 euro per jaar 

ontvangt vanuit de tweede pijler na het bereiken van de 

pensioenleeftijd. Dit komt neer op zo’n 225 euro per maand.

Resultaten: de hoofdvragen

Jaar: 2016

€ 71

€ 248

€ 683

€ 1.779

€ 2.086

€ 5.390

€ 3.463

€ 9.285

€ 4.857

€ 14.244

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Pensioenopbouw per leeftijdscohort (2e pijler)

Opgebouwd jaarlijks te ontvangen bruto werkgeverspensioen

€ 2.704

€ 6.890

Zzp'ers

Werknemers

Pensioenopbouw (2e pijler)

Opgebouwd jaarlijks te ontvangen bruto werkgeverspensioen 

Jaar: 2016

Ja, zzp’ers hebben gemiddeld flink meer vermogen (de som 

van bezittingen en schuld) dan werknemers. Meer bezittingen 

en vergelijkbare schuld.

Het blijkt dat de gemiddelde zzp’er flink meer vermogen 

heeft dan de gemiddelde werknemer. De gemiddelde 

schulden liggen niet ver uiteen. Nu ligt in de lijn der 

verwachting dat zzp’ers meer ondernemingsvermogen 

hebben dan werknemers. Wanneer we echter inzoomen op 

de bezittingen zien we dat het verschil in bezittingen niet 

alleen in ondernemingsvermogen zit, maar ook in de eigen 

woning en onroerend goed. In bijlage 3 is een vergelijking 

opgenomen tussen deze verschillende vormen van 

vermogen.

€ 424.635

€ 263.872

Zzp'ers

Werknemers

Vermogen

Bezittingen per huishouden

Jaar: 2016

€ 161.244

€ 151.238

Schulden per huishouden

Zzp’ers

Werknemers

Kunnen zzp’ers aanspraak maken op meer vermogen?

Kunnen zzp’ers rekenen op eerdere pensioenaanspraken?
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In mindere mate dan werknemers.

Kijkend naar het derde en laatste component van de 

onderzoeksvraag, de partner, zien we dat ook de opbouw in 

de tweede pijler van de partner van een zzp’er achterloopt op 

dat van de partner van een werknemer. Uit eerder onderzoek 

van het CBS blijkt dat zzp’ers minder vaak een partner 

hebben met een vaste arbeidsrelatie.

Jaar: 2016

€ 236.009

€ 175.284

€ 342.833

€ 251.103

€ 462.613

€ 311.845

€ 547.888

€ 315.242

€ 682.846

€ 391.675

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Vermogen per leeftijdscohort

Bezittingen per huishouden

€ 120.044

€ 123.578

€ 190.843

€ 191.719

€ 188.533

€ 171.721

€ 141.601

€ 124.086

€ 97.339

€ 116.582

Schulden per huishouden

Zzp’ers

Werknemers

Pensioenopbouw partner (2e pijler)

Jaarlijks door partner te ontvangen bruto werkgeverspensioen 

Jaar: 2016

€ 4.398

€ 3.855

Werknemers

Zzp'ers

Jaar: 2016

Pensioenopbouw partner per leeftijdscohort (2e pijler)

Jaarlijks door partner te ontvangen bruto werkgeverspensioen

€ 110

€ 138

€ 1.122

€ 1.327

€ 3.365

€ 4.126

€ 5.271

€ 6.473

€ 5.633

€ 7.284

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64 Zzp’ers

Werknemers

Kunnen zzp’ers terugvallen op het pensioen van hun partner?
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Het overzicht op deze pagina toont hoe de gemiddelde 

zzp’er zich verhoudt tot de gemiddelde werknemer. Om een 

zo accuraat mogelijke schatting weer te geven van de 

uiteindelijke oudedagvoorziening, toont dit overzicht 

gegevens van het leeftijdscohort dat het dichtst tegen de 

pensioenleeftijd aanzit (55-64).

De (inkomensonafhankelijke) AOW levert relatief een grotere 

bijdrage aan de pensioenuitkering van de zzp’er. Dit komt 

doordat de gemiddelde zzp’er een lager verzamelinkomen 

heeft dan de gemiddelde werknemer. Ook hebben zzp’ers 

gemiddeld minder werkgeverspensioen opgebouwd. Wel 

hebben zzp’ers significant meer vermogen. Wanneer dit 

vermogen na het bereiken van de pensioenleeftijd 

(maandelijks) als pensioen wordt uitgekeerd, is dit verschil in 

vermogen groot genoeg om het verschil in pensioenopbouw 

te compenseren.

Het is goed mogelijk dat niet al het opgebouwde vermogen 

daadwerkelijk kan worden uitgekeerd als pensioen. Zo zit bij 

een deel van de zzp’ers het opgebouwde vermogen 

gedeeltelijk in de onderneming. En het inzetten van dit 

vermogen voor de oudedagvoorziening brengt fiscale 

gevolgen met zich mee. De gemiddelde zzp’er heeft echter 

dermate veel vermogen opgebouwd, dat zelfs wanneer 

slechts een deel van het vermogen als pensioen wordt 

uitgekeerd de vaak gehanteerde 70%-norm (van het laatst 

verdiende inkomen) behaald kan worden.

Hoe de aanstaande oudedagvoorzieningen van zzp’ers en werknemers zijn opgebouwd

Resultaten: de gemiddelde zzp’er en werknemer (55-64 jaar oud)
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30%

34%

Leeftijdscohort: 55-64 • Jaar: 2016

31%

17%

18%

44%

VermogenPensioenopbouw

(1e en 2e pijler)

62%

51% 95%

80%

70%

Zzp’ers

Werknemers

Opbouw 1e pijler

Geschatte AOW in % van huidig inkomen

Opbouw 2e pijler

Werkgeverspensioen in % van huidig inkomen

Leven van vermogen

In % van huidig inkomen

Oudedagvoorziening totaal

In % van huidig inkomen

Gemiddeld bruto verzamelinkomen per maand

€ 5.774

€ 5.124

Werknemers

Zzp'ers

Leeftijdscohort: 55-64 • Jaar: 2016
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Naast de aangetoonde verschillen tussen zzp’ers en 

werknemers blijken ook grote verschillen te bestaan tussen 

zzp’ers onderling. Er zijn verschillen op het gebied van 

inkomen, vermogen en pensioenopbouw (tweede pijler). Om 

een beeld te geven is hieronder een aantal opvallende 

bedrijfsgroepen uitgelicht. Voor de indeling van 

ondernemingen van zzp’ers wordt de Standaard 

Bedrijfsindeling (SBI-codes) voor ondernemingen van het 

CBS gehanteerd.

‘De zzp’er’ bestaat niet

Resultaten: de verschillen tussen sectoren
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*Geen financiële holdings, alleen concerndiensten binnen eigen concern

Inkomen

Jaar: 2016

4.769

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

4.704

(Dienstverlening voor de) landbouw en jacht

2.800

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

5.200

Holdings, concerndiensten en managementadvisering

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

1.500

Detailhandel (niet in auto’s)

4.100

Gezondheidszorg

1.950

Kunst

2.250

Onderwijs

Pensioenopbouw (2e pijler)

2.050

2.300

8.700

4.900

3.100

2.100

Vermogen

1

4

5

K

994K

1

3

4

K

277K

1

4

5

K

204K

266K

15

9K

180K

183K2.300

Industrieel ontwerp/vormgeving, fotografie, vertaling, overige consultancy 

Verschillen in inkomen, vermogen en pensioenopbouw tussen opvallende groepen zzp’ers

in SBI-codes
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Als streefpercentage voor een goede oudedagvoorziening 

hanteert dit onderzoek dat tijdens het pensioen kan worden 

geleefd van ieder geval 70% van het laatst ontvangen 

maandsalaris. 

Het behaalde percentage verschilt behoorlijk per sector*. Zie 

hieronder de SBI-codes (zzp’ers) of sectoren (werknemers) 

waarbij de te verwachten oudedagvoorziening minder is dan 

70% van het laatste maandsalaris.

Welke groepen kunnen in pensioenproblemen komen?

Resultaten: de verschillen tussen sectoren
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24%

20%

41%

45%

42%

46%

47%

Gezondheidszorg

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van…

Overige financiële dienstverlening

Beveiliging en opsporing

Vervoer over water

Sanering en overig afvalbeheer

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

Te verwachten maandelijks pensioen van SBI-codes (zzp’ers) met in totaal minder dan 70%

als percentage van het laatst ontvangen maandinkomen

69%

69%

67%

62%

53%

53%

40%

52%

49%

54%

53%

55%

53%

49%

45%

42%

Groothandel 1

Zakelijke dienstverlening 2

Tabakverwerkende industrie

Algemene industrie

Havenclassificeerders

Havenbedrijven

Telecommunicatie

Baggerbedrijf

Visserij

69%

68%

68%

67%

66%

65%

63%

60%

59%

Leeftijdscohort: 55-64 • Jaar: 2016

*In bijlage 1 en 2 is het volledige overzicht van de behaalde 

percentages per sector en SBI-code opgenomen.

Te verwachten maandelijks pensioen van sectoren (werknemers) met in totaal minder dan 70%

als percentage van het laatst ontvangen maandinkomen

VermogenPensioenopbouw

(1e en 2e pijler)

Leeftijdscohort: 55-64 • Jaar: 2016 VermogenPensioenopbouw

(1e en 2e pijler)
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Het is niet mogelijk om SBI-codes (zzp’ers) en sectoren 

(werknemers) een-op-een met elkaar te vergelijken. Om toch 

een idee te krijgen van de verschillen tussen zzp'ers en 

werknemers is een aantal SBI-codes en sectoren naast elkaar 

gelegd die inhoudelijk in sterke mate met elkaar 

overeenkomen.

Welke groepen kunnen in pensioenproblemen komen?

Resultaten: de verschillen tussen sectoren
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68%

44%

Agrarisch bedrijf (premiegroep los)

Landbouw, jacht en dienstverlening…

Te verwachten maandelijks pensioen 

als percentage van het laatst ontvangen maandinkomen

70%

63%

Vervoer posterijen

Post en koeriers 84%

87%

195%

97%

66%

67%

Detailhandel

Detailhandel (niet in auto's) 113%

88%

20%

42%Visserij

Visserij en… 40%

59%

Leeftijdscohort: 55-64 • Jaar: 2016

VermogenPensioenopbouw 
(1e en 2e pijler)

Zzp’ers

Werknemers
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Bijlagen
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Welke groepen kunnen in pensioenproblemen komen?

Bijlage 1: Zzp’ers per SBI-code

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers

Vervaardiging van dranken

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

Loterijen en kansspelen

Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)

Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Detailhandel (niet in auto’s)

Logiesverstrekking

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Luchtvaart

Vervaardiging van kleding

Verhuur en lease van auto’s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Vervaardiging van overige transportmiddelen

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Reparatie van computers en consumentenartikelen

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Veterinaire dienstverlening

Vervaardiging van meubels

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Vervaardiging van chemische producten

Eet- en drinkgelegenheden

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Telecommunicatie

Vervaardiging van textiel

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Kunst

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)

Opslag en dienstverlening voor vervoer

Sport en recreatie

Uitgeverijen

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

Facility management, reiniging en landschapsverzorging

Afvalwaterinzameling en -behandeling

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Reclame en marktonderzoek

Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Verhuur van en handel in onroerend goed

Post en koeriers

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Reparatie en installatie van machines en apparaten

Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Onderwijs

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

Speur- en ontwikkelingswerk

Overige zakelijke dienstverlening

Extraterritoriale organisaties en lichamen

Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

Vervaardiging van overige goederen

Vervaardiging van elektrische apparatuur

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Vervoer over land

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Vervaardiging van overige machines en apparaten

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

Gezondheidszorg

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Overige financiële dienstverlening

Beveiliging en opsporing

Vervoer over water

Sanering en overig afvalbeheer

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

VermogenPensioenopbouw (1e en 2e pijler)

100%

Vervaardiging van dranken

Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers

Vervaardiging van kleding

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

Detailhandel (niet in auto’s)

Reparatie van computers en consumentenartikelen

Telecommunicatie

Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

Eet- en drinkgelegenheden

Vervaardiging van textiel

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

Post en koeriers

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Luchtvaart

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Vervaardiging van meubels

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

Vervaardiging van chemische producten

Loterijen en kansspelen

Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

Facility management, reiniging en landschapsverzorging

Verhuur en lease van auto’s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

Vervaardiging van overige transportmiddelen

Kunst

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Sport en recreatie

Uitgeverijen

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

Afvalwaterinzameling en -behandeling

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Reclame en marktonderzoek

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

Onderwijs

Logiesverstrekking

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

Overige zakelijke dienstverlening

Vervoer over land

Veterinaire dienstverlening

Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

Vervaardiging van elektrische apparatuur

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)

Opslag en dienstverlening voor vervoer

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

Sanering en overig afvalbeheer

Reparatie en installatie van machines en apparaten

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Beveiliging en opsporing

Speur- en ontwikkelingswerk

Vervaardiging van overige goederen

Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

Overige financiële dienstverlening

Vervaardiging van overige machines en apparaten

Gezondheidszorg

Verhuur van en handel in onroerend goed

Extraterritoriale organisaties en lichamen

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Vervoer over water

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

100%

In deze grafieken wordt per SBI-code (zzp’ers) het 

maandelijks te verwachten pensioen weergegeven, als 

percentage van het laatst ontvangen maandinkomen. De 

grafiek aan de linkerzijde is gesorteerd op de omvang van de 

totale oudedagvoorziening, inclusief vermogen. De grafiek 

aan de rechterzijde is gesorteerd op de omvang van de 

pensioenopbouw in de 1e en 2e pijler.

Als streefpercentage voor een goede oudedagvoorziening 

hanteren we dat tijdens het pensioen maandelijks kan 

worden geleefd van in ieder geval 70% van het laatst 

ontvangen maandinkomen. Dit streefpercentage, ook wel de 

70%-norm genoemd, wordt weergegeven aan de hand van 

de witte verticale lijn.

SBI-codes waarbij de 70%-norm gemiddeld niet behaald 

wordt zijn uitgelicht aan de hand van een witte kleur. Deze 

SBI-codes zijn:

• Gezondheidszorg (69%)

• Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 

(69%)

• Overige financiële dienstverlening (67%)

• Beveiliging en opsporing (62%)

• Vervoer over water (53%)

• Sanering en overig afvalbeheer (53%)

• Visserij en kweken van vis en schaaldieren (40%)
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Stukadoorsbedrijf

Steenhouwersbedrijf

Slagersbedrijven

Schildersbedrijf Premiegroep los

Reiniging

Taxi- en ambulancevervoer

Uitleenbedrijven

Timmerindustrie

Horeca algemeen Premiegroep los

Werk en (re)Integratie

Vervoer NS

Vervoer posterijen

Horeca catering

Bakkerijen

Openbaar vervoer

Railbouw

Dakdekkersbedrijf

Overheid, overige instellingen

Agrarisch bedrijf Premiegroep los

Meubel- en orgelbouwindustrie

Besloten busvervoer

Detailhandel

Gezondheid, geestelijke en maatsch bel

Bouwbedrijf Premiegroep los

Metaal- en technische bedrijven

Grafische industrie excl fotografen

Grootwinkelbedrijf

Overig personenvervoer land en lucht

Overheid, defensie

Overheid,rijk,politie,rechterlijke macht

Suikerverwerkende industrie

Overheid,prov,gemeenten,waterschappen

Overheid, openbare nutsbedrijven

Groothandel in hout en houtbereiding

Hout, borstel en emballage-industrie

Bewakingsondernemingen

Overig goederenvervoer land en lucht

Slagers overig

Steen-,cement-,glas- en keramische ind

Overheid, onderwijs en wetenschappen

Metaalindustrie

Overige takken van bedrijf en beroep

Mortelbedrijf

Koopvaardij

Textielindustrie

Vervoer KLM

Zuivelindustrie

Culturele instellingen Premiegroep los

Voedingsindustrie

Elektronische industrie

Binnenscheepvaart

Chemise industrie

Havenclassificeerders

Banken

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

Tabakverwerkende industrie

Havenbedrijven

Algemene industrie

Uitgeverij

Groothandel 1

Zakelijke dienstverlening 3

Zakelijke dienstverlening 1

Groothandel 2

Zakelijke dienstverlening 2

Telecommunicatie

Baggerbedrijf

Visserij

Slagersbedrijven

Timmerindustrie

Agrarisch bedrijf Premiegroep los

Schildersbedrijf Premiegroep los

Stukadoorsbedrijf

Uitleenbedrijven

Taxi- en ambulancevervoer

Horeca algemeen Premiegroep los

Steenhouwersbedrijf

Bakkerijen

Detailhandel

Meubel- en orgelbouwindustrie

Bouwbedrijf Premiegroep los

Vervoer posterijen

Reiniging

Groothandel in hout en houtbereiding

Gezondheid, geestelijke en maatsch bel

Metaal- en technische bedrijven

Besloten busvervoer

Dakdekkersbedrijf

Horeca catering

Railbouw

Overheid, overige instellingen

Werk en (re)Integratie

Vervoer NS

Overheid,prov,gemeenten,waterschappen

Openbaar vervoer

Overheid, onderwijs en wetenschappen

Hout, borstel en emballage-industrie

Overheid, openbare nutsbedrijven

Overig personenvervoer land en lucht

Overheid,rijk,politie,rechterlijke macht

Slagers overig

Grootwinkelbedrijf

Grafische industrie excl fotografen

Mortelbedrijf

Culturele instellingen Premiegroep los

Overig goederenvervoer land en lucht

Overheid, defensie

Suikerverwerkende industrie

Metaalindustrie

Steen-,cement-,glas- en keramische ind

Overige takken van bedrijf en beroep

Zuivelindustrie

Vervoer KLM

Textielindustrie

Elektronische industrie

Voedingsindustrie

Zakelijke dienstverlening 1

Binnenscheepvaart

Koopvaardij

Banken

Bewakingsondernemingen

Chemise industrie

Zakelijke dienstverlening 3

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

Uitgeverij

Groothandel 2

Groothandel 1

Zakelijke dienstverlening 2

Tabakverwerkende industrie

Algemene industrie

Havenclassificeerders

Havenbedrijven

Telecommunicatie

Baggerbedrijf

Visserij

Welke groepen kunnen in pensioenproblemen komen?

Bijlage 2: Werknemers per sector

100% 100%

In deze grafieken wordt per sectorcode (werknemers) het 

maandelijks te verwachten pensioen weergegeven, als 

percentage van het laatst ontvangen maandinkomen. De 

grafiek aan de linkerzijde is gesorteerd op de omvang van de 

totale oudedagvoorziening, inclusief vermogen. De grafiek 

aan de rechterzijde is gesorteerd op de omvang van de 

pensioenopbouw in de 1e en 2e pijler.

Als streefpercentage voor een goede oudedagvoorziening 

hanteren we dat tijdens het pensioen maandelijks kan 

worden geleefd van in ieder geval 70% van het laatst 

ontvangen maandinkomen. Dit streefpercentage, ook wel de 

70%-norm genoemd, wordt weergegeven aan de hand van 

de witte verticale lijn.

Sectorcodes waarbij de 70%-norm gemiddeld niet behaald 

wordt zijn uitgelicht aan de hand van een witte kleur. Deze 

sectorcodes zijn:

• Groothandel 1 (69%)

• Zakelijke dienstverlening 2 (68%)

• Tabaksverwerkende industrie (68%)

• Algemene industrie (67%)

• Havenclassificeerders (66%)

• Havenbedrijven (65%)

• Telecommunicatie (63%)

• Baggerbedrijf (60%)

• Visserij (59%)

70%70%

VermogenPensioenopbouw (1e en 2e pijler) Leeftijdscohort: 55-64 • Jaar: 2016
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Bijlage 3: Eigen woning, overig onroerend goed en ondernemingsvermogen

€ 22.114

€ 11.529

€ 31.334

€ 14.762

€ 44.779

€ 18.607

€ 59.991

€ 19.182

€ 79.049

€ 35.684

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Overig onroerend goed per huishouden

Zzp’ers Werknemers

Jaar: 2016

€ 41.428

€ 4.845

€ 54.902

€ 3.703

€ 83.285

€ 4.442

€ 121.399

€ 3.641

€ 186.768

€ 2.616

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Ondernemingsvermogen per huishouden

Zzp’ers Werknemers

Jaar: 2016

€ 126.419

€ 122.766

€ 193.061

€ 183.985

€ 234.626

€ 209.737

€ 242.369

€ 204.964

€ 244.112

€ 201.671

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Vermogen per leeftijdscohort
Eigen woning per huishouden

Zzp’ers Werknemers

Jaar: 2016

In deze grafieken is, per leeftijdscohort, het verschil getoond 

tussen de eigen woning, overig onroerend goed en 

ondernemingsvermogen (per huishouden) van zzp’ers en 

werknemers.
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