University of Groningen

Essays on pensions and savings
Zandberg, Eelco

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2015
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Zandberg, E. (2015). Essays on pensions and savings. University of Groningen, SOM research school.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverneamendment.
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 29-11-2022

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 vermogensproﬁel over hun levenscyclus (Hoofdstuk 4).
6. De uitkomst in de literatuur dat de overgang van een omslagstelsel naar een kapitaaldekkingsstelsel 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).

1

