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Stellingen behorende bij het proefschrift
Essays on Pensions and Savings

van
Eelco Zandberg

1. Vrije besparingen van hoger opgeleiden in Nederland zijn, zowel in absolute als relatieve
zin, groter dan van lager opgeleiden (Hoofdstuk 2).

2. In tegenstelling tot lager opgeleiden, teren Nederlandse hoger opgeleiden na pensionering
in op hun spaargeld (Hoofdstuk 2).

3. De herverdeling van inkomen die wordt bereikt door het Social Security systeem in de
Verenigde Staten wordt grotendeels teniet gedaan door het denivellerende effect van de
tweede pijler (Hoofdstuk 3).

4. De Health and Retirement Study bevat geen gegevens over de staat waarin een huishouden
woont. Hierdoor is het moeilijk om het effect van de vervangingsratio op het spaargedrag
van Amerikaanse huishoudens precies in te schatten (Hoofdstuk 4).

5. Amerikaanse huishoudens met een hoge vervangingsratio hebben een zeer vlak vermo-
gensprofiel over hun levenscyclus (Hoofdstuk 4).

6. De uitkomst in de literatuur dat de overgang van een omslagstelsel naar een kapi-
taaldekkingsstelsel tot hogere economische groei leidt, zou best eens de reflectie kunnen
zijn van het feit dat arme landen sneller groeien dan rijke landen (Hoofdstuk 5).

7. Hoewel vrouwenemancipatie in algemene zin veel goeds heeft voortgebracht, is het een
ramp voor onderzoekers die met huishouddata werken. Maximaal één werkende per
huishouden zou dit soort onderzoek significant vereenvoudigen. Het is namelijk niet
duidelijk of een huishouden gezien kan worden als een economische eenheid.

8. Eén van de oorzaken van de financiële crisis van 2008 was dat banken te veel risico
namen. De prikkels in de academische wereld zijn inmiddels echter zo vormgegeven dat
onderzoekers juist te weinig risico nemen.

9. Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht
(Rik Vanwalleghem).
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