Betreft: Ondersteuning ZZP-pensioen door overheid
Geachte mevrouw Klijnsma,
Bij BrightNL Pensioen (het ‘andere ZZP-pensioeninitiatief’) zijn we blij dat de overheid
maatregelen treft die het voor ZZP’ers aantrekkelijker maken pensioen op te bouwen.
Fijn dat de overheid op deze manier nieuwe pensioeninitiatieven voor zelfstandigen
ondersteunt.
Nu hebben we begrepen dat de overheid een van deze initiatieven, het ZZPpensioeninitiatief van FNV Zelfstandigen, FNV Bouw, PZO en ZZP Nederland, uitgevoerd
door APG/Loyalis, ook op andere manieren ondersteunt. Zo maakt rijksoverheid.nl
melding van de komst van deze pensioenregeling, en ook de website
ondernemersplein.nl (informatiepunt voor ondernemers van de overheid) vermeldt de
komst van deze specifieke pensioenregeling; ‘een beleggingsinstelling zonder
winstoogmerk voert de regeling uit’, zo lezen wij.1 Op ons verzoek ook de regeling van
BrightNL Pensioen aan te kondigen ontvingen wij als reactie dat het FNV-ZZP-PNOinitiatief ‘wordt ondersteund door de staatssecretarissen Weekers van Financiën en
Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ en: ‘Wilt u uw initiatief ook ondersteund
hebben door de betrokken staatssecretarissen? Postadressen vindt u op
www.rijksoverheid.nl’.
Inmiddels hebben we via deze postadressen gevraagd ook ons initiatief te
‘ondersteunen’. We hebben dit verzoek ingediend, omdat we merken dat onze doelgroep
lijkt te denken dat de regeling, uitgevoerd door APG/Loyalis, een overheidsinitiatief is.
Sterker nog: tijdens een recente bijeenkomst voor ZZP’ers, waar zowel BrightNL als
Loyalis een presentatie mocht geven, werd de presentatie van BrightNL op het laatste
moment van het programma geschrapt ‘omdat de voorkeur uitging naar het initiatief dat
door de overheid is geïnitieerd’. Op ons verzoek hebben we tot nu toe nog geen reactie
ontvangen, vandaar deze brief.
Wij vinden het uitstekend dat er meerdere initiatieven zijn die het voor ZZP’ers
aantrekkelijker maken pensioen op te bouwen. Concurrentie is prima. We denken ook
dat er voldoende ruimte is op deze markt voor zowel het initiatief van BrightNL Pensioen
als dat van FNV-ZZP-PZO. Ook zijn we blij met wetswijzigingen vanuit de overheid die
bevorderen dat ZZP’ers pensioen opbouwen. We vragen ons echter wel af hoe het kan
dat de overheid slechts één van deze initiatieven openlijk ondersteunt. De uitvoerder van
dat initiatief is – net als BrightNL Pensioen – een private partij, (APG/Loyalis) en deze
partij heeft hierdoor een concurrentievoordeel ten opzichte van andere aanbieders, zoals
BrightNL Pensioen. Graag horen we daarom van u wat wij moeten doen om ook dezelfde
ondersteuning van uw ministerie te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Karin, Annemieke en Sjaak van BrightNL Pensioen
PS: We nodigen u hierbij tevens alvast van harte uit voor de lancering van BrightNL
Pensioen.
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https://www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/pensioenregeling-zzp/
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