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Zelena Kasim
Al enige tijd is de pensioensituatie van de zzp'er een punt van aandacht. De SER heeft vorig jaar al een advies uigebracht over de positie van
de zzp'er. Op voorstel van Minster Kamp van Sociale Zaken gaat het kabinet nu ook onderzoek doen naar de pensioensituatie van de
eenpitters.
De pensioensituatie van de zzp'er is een onderwerp waar ik in mijn praktijk regelmatig mee te maken heb. Vaak vragen zzp'ers mij of het pensioen dat is
opgebouwd in loondienst kan worden overgedragen naar de individuele pensioenregeling in de derde pijler. Deze mogelijkheid van waardeoverdracht
bestaat echter niet.
Wettelijk recht
De Pensioenwet geeft werknemers een wettelijk recht op waardeoverdracht als zij wisselen van werkgevers. Een werknemer die verder gaat als zelfstandige wisselt niet van
werkgever en kan de waarde van het pensioen dus niet laten overdragen naar een individuele pensioenregeling in de derde pijler. Het ontbreken van de mogelijkheid om pensioen
over te dragen is mogelijk een belemmering om te beginnen met het opbouwen van pensioen.
Hoewel de zzp'er voldoende mogelijkheden heeft, is het toch met name voor de startende eenpitter lastig om meteen te beginnen met pensioenopbouw. Het heeft immers geen grote
prioriteit. Het is voor de zzp'er belangrijker om snel inkomen te genereren. Vooral in de opstartfase vindt men de kosten voor pensioenopbouw te hoog. Als waardeoverdracht
mogelijk wordt, kan de waarde worden ingebracht in de eigen pensioenregeling van de zelfstandige. Hiermee kan wellicht een belemmering om te beginnen met het opbouwen van
pensioen worden weggenomen. De eerste stap is dan gezet. Waardeoverdracht werkt dan als een extra motivatie werken om pensioen op te bouwen. Daarmee is natuurlijk niet
gezegd of waardeoverdracht ook voordelig is. De zzp'er heeft wel een keuze.
Beter overzicht
Het voordeel van waardeverdracht is dat ook de zzp'er een beter overzicht heeft op de totale hoogte van het pensioen. Het pensioen is dan immers niet verdeeld over verschillende
pensioenuitvoerders. De zelfstandige hoeft ook geen administratie bij te houden van kleine pensioenen die zijn opgebouwd tijdens diverse dienstbetrekkingen.
Het kabinet heeft aangegeven het ondernemerschap graag te willen stimuleren en onnodige belemmeringen voor de zzp'ers weg te nemen. Een ‘wettelijk recht op waardeoverdracht
voor de zzp-er’ is een eerste stap in die richting.
Zelena Kasim is advocaat bij Kasim Legal Advocatuur
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