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13:45 – 13:55 Opening
Welkom door uw dagvoorzitter Michael Visser

13:55 – 14:20 Prof. dr. Ton Wilthagen
Naar een arbeidsvormneutrale arbeidsmarkt 

14:20 – 14:45  Prof. mr. Inge van Vijfeijken
Belastingneutraliteit

14:45 – 15:10       Prof. dr. Gerry Dietvorst
Vijftig jaar ondernemerspensioen

15:10 – 15:15        Afsluiting 



Twitter @wilthagen

Naar een arbeidsvormneutrale
arbeidsmarkt
Ton Wilthagen



Welcome to the VUCA world !



Wat drijft de verandering op de arbeidsmarkt? 

•Ecologie !



Structurele
tekorten op de 
arbeidsmarkt



En tegelijkertijd
een
inclusietekort

Er is een kleine 1,5 
miljoen mensen die  
ongekend talent 
vertegenwoordigen en
ook zouden willen en
kunnen werken maar 
(nog steeds) niet in 
beeld komen



Wendbaarheid & 
weerbaarheid



Intussen hier te lande: Hollandse spelen



Hoe komen we aan onze laagwaardige flex/zeker mix? 

• Meegaand beleid tav flexibilisering van de arbeid
• Vast contract niet aantrekkelijker gemaakt, eerder meer belast itt idee 

Flex & Zeker deal 1995 (flex als opstapje naar vast) en Wet werk en
zekerheid (meer vaste contracten)

• Weinig inzet/capaciteit op handhaving rafelrand arbeidsmarkt
• Veel creativiteit (50 tinten flex) in flexconstructies – Randstad hier 

geboren – sterk ontwikkelde flexmarkt
• Lange tijd weinig belangstelling vakbeweging voor flex
• Veel banengroei in flexwerk: flex als lage-kostenstrategie
• Kopieergedrag? 



Nederland is internationaal (zeer) bijzonder wat betreft

Vergunningprocedure 
– vooraf – bij ontslag, 

bij 
overheidsorganisatie

Verschil tussen 
(zwaarte) bescherming 

vaste vs tijdelijke 
contracten

Uiterst lange termijn 
doorbetaling loon bij 

ziekte werknemer

‘Zuiver’ ‘risque social’ 
wat betreft hoogte en 

duur uitkering bij 
ziekte en 

arbeidsongeschiktheid

Deelftijdfactor



Verschil bescherming vast en flex



Bruto-arbeidsinkomen flex als % vast (CBS 2014)





Netspar (2021) Een verkenning voor de langere termijn Pensioenperspectief van basisbanen (2022
Toekomst arbeidsmarkt en pensioen te verschijnen)



Werkloosheid, 
inactiviteit

Uittreding

Privé, zorg vrije tijd 

Betaald 
werk

Betaald 
werk

De transitionele 
arbeidsmarkt:

IIIScholing VI

IV

II

Het model van de transitionele arbeidsmarkt (1996-)





Het begrip flexicurity als beleidskader (1998-2007)

• Een geïntegreerde 
beleidsstrategie die er op 
is gericht gelijktijdig en 
bewust de flexibiliteit van 
de arbeidsmarkt, de 
arbeidsorganisatie en de 
arbeidsverhoudingen te 
versterken en tegelijkertijd 
zekerheid – werkzekerheid 
en inkomenszekerheid – te 
bevorderen

• Sinds 2007 EU 
beleidskader



•.2012

Geen tweedeling op de arbeidsmarkt maar verdere emancipatie en 
empowerment van werkende mensen. 

Ook flexwerkers moeten een goede en betaalbare voorziening 
hebben voor scholing, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Ook zij 
moeten kunnen meepraten over de manier waarop het werk wordt 
georganiseerd en beschikken over middelen en mogelijkheden om zelf 
regie te voeren over de eigen loopbaan, inclusief de stap van het huidige 
werk naar ander werk, wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is.

We moeten al met al stimuleren dat mensen werken, maar de vorm waarin 
mensen werken mag geen enorm verschil uitmaken voor essentiële 
arbeidsvoorwaarden en perspectieven. Het gaat dus om gelijke 
behandeling en om arbeidsvormneutrale regelingen en instituties. 

Vooral voor jongeren is dit belangrijk, omdat zij, meer nog dan ouderen, 
in de praktijk te maken hebben met mogelijke nadelen van de manier 
waarop flexibiliteit momenteel is georganiseerd.



Drie pogingen om een (betere) balans aan te brengen

Flexibiliteit en zekerheid 1999

Werk en zekerheid 2015

Arbeidsmarkt in balans 2020

Nederland van (zelf bedachte) 
voorloper tot uitloper & vastloper



Net vóór de coronacrisis

WRR – Kwaliteit van Werk

Commissie Borstlap – In wat voor land willen we werken?

Wetboek van Werk – Nieuw Arbeidsmarkt Peil

Nederland Kansrijk – Naar een arbeidsmarkttransitie

Platform Toekomst van Arbeid – Investeren in mensen

Etc.



En toen …nieuw sociaal akkoord/advies



De arbeidsmarkt aanharken?:

Drie ‘rijstroken’:

- Vaste contracten
- Uitzendwerk voor ‘ziek & 

piek’
- ‘Echte’ zelfstandigen





Nieuw/Normaal
Arbeidsmarkt
Peil





Belastingneutraliteit
Prof. Mr. Inge van Vijfeijken 



Arbeidsmarkt Pensioenen en Belasting

Belastingneutraliteit



Pensioenen Arbeidsmarkt en Belasting

Belastingneutraliteit



Pensioenen Arbeidsmarkt en 
Belastingneutraliteit ten opzichte van de 

arbeidsvorm

Belastingneutraliteit



Pensioenen Arbeidsmarkt en 
Belastingneutraliteit ten opzichte van de 

arbeidsvorm

Belastingneutraliteit



• Huurders – Eigenwoningbezitters

• IB-ondernemers – DGA’s

• Beleggers in box 3 – Beleggers in box 2

Belastingneutraliteit



• Tot IB 1914: Woning vermogen -> draagkracht -> heffing

• In IB 1914: Huurwaarde (4%) -/- onderhoudskosten; 
hypotheekrente als pers. verplichting aftrekbaar

• In IB 1941: Werkelijke huurwaarde -/- onderhoudskosten, 10% 
afschrijving en kosten van geldlening

• 1971: Invoering huurwaardeforfait: pand deels belegging, deels 
consumptie

Huurder vs Eigenwoningbezitters



• Alleen hoofdverblijf

• Aftrekbeperking
• 30 jaar
• Afbouw tarief

• Aflossingseis

• Bijleenregeling

• Wet Hillen (en de afbouw daarvan)

Huurder vs Eigenwoningbezitters



Ongelijke vermogensverdeling huurders vs eigenaren

Bron: CBS 2021



• Eigen woning defiscaliseren

• Vermogenswinst belasten

Neutraliteit



• Globale evenwicht

• Box 1: winst direct toerekenbaar aan de ondernemer

• Box 2: winst belast met vpb, daarna belast bij uitdeling

Ondernemer vs DGA



IB-ondernemer vs DGA

Bron: CPB Policybrief 2017/12



IB-ondernemer vs DGA

Bron: CPB Policybrief 2017/12



DGA

** 37,87% = 15% vpb en 26,9% ab

Bron: Bouwstenennotitie 2020



Wetsvoorstel excessief lenen

LoonDividend Geldlening/
rekening-courant



• Schuld aan BV > € 500.000 = excessief = dividend

Wetsvoorstel excessief lenen

LoonDividend Geldlening/
rekening-courant



• Schuld aan BV > € 500.000 = excessief = dividend

• Regeerakkoord: € 700.000

Wetsvoorstel excessief lenen

LoonDividend Geldlening/
rekening-courant



• Rechtsvormneutraal heffen. 

• Civielrechtelijke werkelijkheid loslaten

• Eigen fiscale werkelijkheid creëren

Neutraliteit



• Spaargeld BV

• Verschillende heffingsgrondslagen

• Verschillende ‘genietingssystemen’

• Bouwstenennotitie: box 2 aantrekkelijk alternatief voor box 3

Beleggers in box 3 vs beleggers in box 2



Vermogen € 1.000.000 rendement 2% = € 20.000

Beleggen in box 2 of in box 3



Vermogen € 1.000.000 rendement 2% = € 20.000

Beleggen in box 2 of in box 3

Box 2
Winst € 20.000

-/- Vpb €   3.000 (15%)
€ 17.000

-/- AB €   4.573 (26,9%)

Netto € 12.427



Vermogen € 1.000.000 rendement 2% = € 20.000

Beleggen in box 2 of in box 3

Box 2
Winst € 20.000

-/- Vpb €   3.000 (15%)
€ 17.000

-/- AB €   4.573 (26,9%)

Netto € 12.427

Box 3
Vermogen € 1.000.000
-/- heffingvrije €    101.300
Grondslag €    898.700
Rendement €      37.761
Heffing 31% € 11.706

Netto € 8.294



• Box 2 alleen voor ondernemingsvermogen

• Net als doorschuifregeling/BOR SW

• Rechtsvormneutraliteit ten opzichte van IB-ondernemer

• Rechtsvormneutraliteit ten opzichte van belegger in box 3

Neutraliteit



Dank voor uw aandacht 

Vragen?



50 jaar ondernemerspensioen
Prof. dr. Gerry Dietvorst

Eindelijk op weg naar een Arbeidsvorm 
Neutraal Pensioenkader



Wat was er in 1970?

• Stamrechtvrijstelling
• Fiscale oudedagsreserve
• Beroepspensioenregelingen
• Bedrijfstakspensioenregelingen
• Lijfrentepremieaftrek f 5.000
• Oudedagsvrijstelling (1981-1992)



Stamrechtvrijstelling

• Bedoeld om bedrijfsoverdracht in familieverband fiscaal te 
begeleiden

• Vanaf BH 1992 opgenomen in lijfrenteregime
• Grofmazig en bedragen niet actuarieel onderbouwd
• Past bedrijfsopvolger nog als contractpartner?



Fiscale oudedagsreserve

• Commissie Van Soest
• Twee doelstellingen: oudedagsvoorziening en financiering 

onderneming
• Bestaansrecht regelmatig ter discussie 
• Waarom niet gelijk behandeld als pensioen in eigen beheer? 



Oudedagsvrijstelling

• Vrijstelling in de Wet op de Vermogensbelasting 1964
• Voor ieder die geen pensioen of lijfrente had, maar wel ander 

vermogen dat dezelfde functie had
• Hoge en lage vrijstelling 
• Vrijstelling functioneerde goed 



Wat is er nu?

• Stakingslijfrente
• Fiscale oudedagsreserve
• Beroepspensioenregelingen
• Verplichte bedrijfstakpensioenfonds
• Vrijwillige voortzetting
• (netto) Lijfrente



Lijfrente

• Lijfrente en pensioen vanaf 1992 naar elkaar toe gegroeid maar 
verschillen blijven

• Doel en strekking gelijk
• ANP logische stap: iedereen gelijke fiscale regels 

oudedagsvoorziening ongeacht wijze waarop men werkt



Zoektocht naar pensioenoplossingen zelfstandigen

• AOW-plus, kapitaalgedekt
• ZZP-Beroepspensioenfonds, vrijwillig of opt-out
• Zorgverzekeringsmodel
• Inlener stort pensioenopslag in fonds
• Arbeidsvorm Neutraal Pensioenkader

Ingrijpende systeemaanpassingen



Laaghangend fruit

• Geen systeemaanpassing
• Instapmodel: herintroductie toetsvrije aftrek/ beperkt natuurlijk 

maximum
• Moderniseer de stakingslijfrente
• Actieve rol belastingdienst
• Herintroductie oudedagsvrijstelling
• Lijfrente en pensioen bij scheiding gelijk



Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

• Introductie ANP: fiscale ruimte pensioen en lijfrente gelijk
• Netto-lijfrente: RvS schrappen
• FOR: RvS schrappen
• Experimenteerruimte tweede pijler zelfstandigen

• Conclusie: deels heel tevreden wat betreft ondernemerspensioen



Afsluiting



Bewijs van deelname 

Deelnamebewijs ten behoeve van PE-punten
Graag mailen naar

CCP@tilburguniversity.edu



Save the date:
PwC Pensioenlezing 2022 #2
Donderdag 1 december 2022 



Zorgen voor Morgen:
Een symbiose van Arbeidsmarkt, 
Pensioenen en Belasting

prof. mr. dr. Bastiaan Starink



Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

1. De arbeidsmarkt: flexibel, vast of beide?
2. Een oververhitte arbeidsmarkt

66





Ontwikkelingen in het pensioenstelsel

1. De knelpunten in het huidige stelsel
• Garanties bestaan niet
• De doorsneesystematiek knelt
• De witte vlek is te groot

2. Van uitkerings- naar premieovereenkomst
3. Afschaffing doorsneesystematiek en bijbehorende keuzes
4. Verkleinen witte vlek en een arbeidsvormneutraal 

pensioenkader
5. Idee voor een uniforme kapitaalgedekte basisregeling

68





It is not the strongest of the species that survives, 
nor the most intelligent that survives.

It is the one that is most adaptable to change.

70



Enkele woorden van dank

71



Prof. mr. Jan de Louter (1847-1932)

72



Dank voor uw aandacht
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