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Wie de kranten openslaat of de radio 

of de tv aanzet moet vaak denken dat 

de komende decennia in vergrijzend

Nederland zware tijden zullen aanbreken.

Kort gezegd is de boodschap veelal: de

vergrijzing komt er aan en dus leidt dat

tot hogere kosten of premies voor burgers.

Met even veel gemak wordt door anderen

echter weer gesteld dat het wel meevalt

met de vergrijzing.Wie heeft er gelijk? Is

de angst voor vergrijzing nu overdreven

of niet?

Doemprofeten zijn van alle tijden maar de vergrijzing van de bevolking oefent een
bijzondere aantrekkingskracht uit op doemdenkende economen en beleidsmakers.
In de berichtgeving en in opiniestukken zijn de hyperbolen niet van de lucht: “De
demografische tijdbom tikt!”, “Het pensioenvermogen is verdampt!”, “Als we niets
doen gaat de AOW failliet” en meer van dat soort rampberichten. Economen ver-
worden op zo’n moment tot handelaren in vergrijzingsangst. Recentelijk heeft de
Raad van Economisch Adviseurs (REA) een advies naar de Tweede Kamer gestuurd
waarin dit soort angst wordt gerelativeerd. Kern van de boodschap van dat advies is
dat de wortels van veel voorspelde gevolgen voor een klein deel zijn toe te schrijven
aan bevolkingsvergrijzing en voor het grootste deel op het conto van menselijk han-
delen moeten worden geschreven. De toekomstige economische gevolgen zijn ech-
ter allerminst zeker juist omdat de menselijke factor zo onvoorspelbaar is. Om de
valkuilen van het debat beter te begrijpen is het goed om bij de basis te beginnen.

Het basale vergrijzingsverhaal

De ‘feiten’ van vergrijzing zijn redelijk bekend. De belangrijkste oorzaak is de ouder
wordende babyboom van na de Tweede Wereldoorlog. Verder zullen bevolking en
beroepsbevolking in de komende decennia langzamer groeien dan we de laatste
paar decennia gewend zijn geweest en in veel gevallen zullen bevolkingen zelfs
krimpen. Belangrijke drijvende krachten achter deze trend zijn de daling van het
kindertal en vooral de toegenomen levensverwachting. De lagere bevolkingsgroei
gaat gepaard met een drastische verandering van de leeftijdsstructuur van de bevol-
king. In Nederland zal de mediane leeftijd, dit is de leeftijd waarbij de helft van de
bevolking ouder en de andere helft jonger is, de komende 50 jaar stijgen van 38 jaar
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Valkuilen van het vergrijzingsdebat
HARRY VAN DALEN



KIEZEN VOOR KINDEREN

CDA
• Kinderopvang: ouders moeten zelf kun-

nen bepalen hoe ze hun kinderopvang

willen regelen en krijgen daar meer geld

voor.

• Levensloopregeling: wie via de levens-

loopregeling iets van zijn inkomen opzij

legt, krijgt van de overheid bij ouder-

schapsverlof een extra bijdrage. 

• Kinderbijslag: extra geld voor kinderbij-

slag, die inkomensonafhankelijk blijft,

en voor de inkomensafhankelijke kinder-

toeslag.

• Schoolboeken: schoolboeken in het

voortgezet onderwijs worden gratis voor

ouders.

• Arbeid en zorg: mensen moeten hun ge-

zin en baan beter met elkaar kunnen

combineren. Wie het werk onderbreekt

voor gezin of opleiding moet dat kun-

nen doen zonder dat dit uitdraait op

groot verlies aan inkomen. 
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in 2000 naar 45 jaar in 2050. Voor een groot
aantal Europese landen is die verandering veel
groter: in Italië bijvoorbeeld zal de mediane
leeftijd in diezelfde periode stijgen van 40 naar
53 jaar. Het aantal 65-plussers zal in die periode
ook fundamenteel wijzigen. Figuur 1 toont dat
de zogenaamde grijze druk (aantal 65-plussers
als percentage van de potentiële beroepsbevol-
king, de 15-64-jarigen) de komende 50 jaar aan-
zienlijk zal stijgen. 

Grijze druk een probleem?

Waarom is deze stijging zo belangrijk? Vaak
wordt de volgende logica aangehouden: oude-
ren moeten worden ondersteund door jongeren,
dus meer ouderen betekent ook meer druk op de
beroepsbevolking. Op dit simpele antwoord valt
het nodige af te dingen en wel om drie redenen. 
Allereerst wordt de vergrijzing zoals wij die
kennen niet alleen veroorzaakt door een groei
van het aantal ouderen maar veel meer door een
daling van het aantal kinderen, en de onder-
steuning van kinderen legt ook een druk op de
beroepsbevolking (15-64 jaar). Als we de druk
van groen (aantal 0-14-jarigen) en grijs (aantal
65-plussers) op de beroepbevolking optellen is

de vergrijzingsdruk vanuit historisch perspec-
tief niet uniek (zie figuur 2). 
In 1965 lag de totale druk op een aanzienlijk
hoger niveau dan vandaag en zelfs nog hoger
dan het waarschijnlijke hoogtepunt van de ver-
grijzing rond 2040. 
De tweede reden is dat een groot aantal oude-
ren niet noodzakelijk een probleem vormt om-
dat ouderen in toenemende mate gezonder zijn
en ook nog op hoge leeftijd de capaciteit bezit-
ten om te werken. Het eenvoudigweg tellen van
ouderen die een willekeurige leeftijdsgrens heb-
ben gepasseerd en angstige persberichten de
wereld in slingeren miskent deze verborgen
waarde van ouderen.
De derde reden waarom de grijze druk niet hét
grote probleem is komt neer op een kwantitatief
oordeel over wat nu precies een catastrofale ont-
wikkeling is. Volgens de economen Bloom en
Williamson leidt de vergrijzing van de beroeps-
bevolking in de komende decennia in Europa tot
een vertraging van de potentiële economische
groei van 0,3 à 0,5 procentpunten per jaar. Dat 
is een ongemakkelijke wetenschap, maar zeker
niet verontrustend als er nog vele andere bron-
nen van groei zijn, die naar omvang in het verle-
den ook veel belangrijker zijn geweest.

Het draait om de instituties

Een stijging van het aantal ouderen is dus niet op
zichzelf een rampzalige ontwikkeling. De achil-
leshiel van de vergrijzing is veeleer de institutio-
nele context waarbinnen de vergrijzing zich af-
speelt. Hoe worden bijvoorbeeld publieke voor-
zieningen gefinancierd en op welke wijze speelt
leeftijd een rol in formele en informele regels
binnen organisaties, welke normen gelden op de
arbeidsmarkt en binnen gezinnen over verdeling
van werk en vrije tijd. Indien deze instituties
zich niet aanpassen aan de tijd en de gevolgen
van vergrijzing vergroten in plaats van verklei-
nen dan heeft een samenleving een probleem.
In de meeste westerse landen worden ouderen
financieel ondersteund door de overheid en de
publieke sector in Nederland steekt zo in elkaar
dat het netto profijt van de overheid ten goede
komt aan ouderen, met andere woorden: er wordt
meer geld overgedragen aan ouderen dan ze aan
belasting betalen. Dit hoeft niet overal en altijd
zo geregeld te zijn – ouderen kunnen steunen
op hun kinderen of hebben eigen vermogen –
maar in de praktijk is dit de realiteit in de
meeste westerse landen. Sociale zekerheids- en
pensioenprogramma’s stellen beleidsmakers
echter voor twee problemen. Allereerst zijn 
deze programma’s uiterst effectief geweest in
het ontwikkelen van perverse prikkels: mensen
leven langer en gezonder maar werken niet lan-
ger door doch treden juist vroeger uit, waardoor
de financieringsproblemen van publieke rege-
lingen alleen maar worden verergerd. Ten twee-
de wordt dit soort programma’s gefinancierd uit
belastingen of premies en wanneer die stijgen
zullen zij het arbeidsaanbod negatief beïnvloe-
den: meer of langer werken loont niet en in het
meest extreme geval trekt men zich helemaal
terug van de arbeidsmarkt. De grootste gevaren
schuilen kortom niet in de vergrijzing op zich
maar veeleer in de wijze waarop instituties wor-

Bron: UN (2004).
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Figuur 2.  Grijze en groene druk in Nederland, 1900-2050
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demodata
De kans op alleenstaand moederschap is het grootst

onder Antilliaanse/Arubaanse en Surinaamse vrou-

wen. Op 40-jarige leeftijd is ruim 40 procent van de

Antilliaanse/Arubaanse vrouwen alleenstaande moe-

der. Van de Surinaamse moeders staat op deze leeftijd

ongeveer een derde alleen. Onder autochtone vrou-

wen is dit een twaalfde. Onder Surinamers bestaat bij-

na de helft van alle huishoudens met kinderen uit een-

ouderhuishoudens, onder Antillianen/Arubanen is dat

zelfs meer dan de helft (WPRB-rapport 2006). 

Het kindertal van de tweede generatie allochtonen ver-

schilt maar weinig van dat van autochtone vrouwen.

Zij lijken in dit opzicht meer op autochtonen dan op

hun moeders (WPRB-rapport 2006). 

Vooral wanneer het grootste deel van de naoorlogse

geboortegolf komt te overlijden, in de jaren twintig en

dertig, zal het aantal sterfgevallen sterk stijgen. In 2050

zullen naar verwachting 225.000 personen overlijden,

88.000 meer dan in 2005. De levensverwachting bij de

geboorte van zowel mannen als vrouwen zal deson-

danks verder stijgen: voor mannen tussen 2005 en

2050 van 76,7 naar 79,6 jaar en voor vrouwen van 81,2

naar 82,6 jaar (WPRB-rapport 2006). 
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den vormgegeven en hoe menselijk gedrag rea-
geert op prikkels en regels. Op dit punt aange-
komen zijn de onzekerheden groot omdat veel
gevolgtrekkingen steunen op menselijk hande-
len en technologische ontwikkelingen. Vergrij-
zing is een onontkoombaar, redelijk voorspel-
baar demografisch, bijna mechanistisch proces.
De gevolgen zijn echter allerminst voorspel-
baar.

Valkuilen op een rijtje

In het nadenken over de gevolgen van de ver-
grijzing kan in drie valkuilen worden getrapt.

Valkuil 1: slecht boekhouden
De economische wetenschap steunt voor een
belangrijk deel op boekhouden. In dat licht is
het begrijpelijk dat economen als eerste reactie
op het verschijnsel vergrijzing roepen dat er
draconische maatregelen nodig zijn. Zij willen
graag de boeken sluitend krijgen. De baten
moeten gelijk zijn aan de lasten en die logica
geldt voor een huishouden, een bedrijf, een
overheid en het land als geheel.
De moeilijkheid met het verschijnsel vergrijzing
is dat de kosten zich direct openbaren terwijl de
baten zich veel minder makkelijk in de boeken
laten vangen. Dit geldt in het bijzonder voor de
gezondheidszorg. Bij bestudering van de kosten
en baten van medische innovaties – zoals hart-
en heupoperaties – zijn de baten vaak vele ma-
len groter dan de kosten. De onbalans tussen
harde kosten en zachte baten is natuurlijk een
inherente moeilijkheid bij veel publieke inves-
teringen, maar het is nu eenmaal een feit dat
niet alles wat telt kan worden geteld, of omge-
keerd niet alles telt wat wordt geteld. Dat is de
eerste denkfout. De tweede denkfout heeft te
maken met de beroepsdeformatie van boekhou-
ders: zij kunnen een tunnelvisie ontwikkelen en
bijgevolg zeer benauwde beleidsoplossingen
aandragen. Ter illustratie, de AOW is gebaseerd
op het omslagstelsel waarbij het economisch ac-
tieve deel van de bevolking de middelen op-
brengt en doorsluist naar de ouderen die de leef-
tijd van 65 jaar zijn gepasseerd. Er wordt niets
gespaard waardoor dit stelsel gevoelig is voor de

vergrijzing waarbij het aantal 65-plussers de ko-
mende jaren sneller zal groeien dan het aantal
mensen met een betaalde baan. Voor de boek-
houders onder ons zijn er dan maar drie oplos-
singen: (1) uitkeringen omlaag, (2) premies om-
hoog of (3) meer jonge of werkende mensen.
Dat laatste kan dan weer onmiddellijk worden
bereikt door immigratie of – wat langzamer –
door geboortestimulerende maatregelen.
De denkfout die wordt gemaakt is dat er tal van
bronnen zijn – niet alleen financieel van aard –
die ouderen gebruiken om hun oude dag te fi-
nancieren. In de loop van de geschiedenis zijn
steeds meer uitgaven voor overdrachten (socia-
le zekerheid, onderwijs, zorg) overgeheveld van
de private naar de publieke sfeer. Hierdoor ont-
staat een neiging om de gevolgen van vergrij-
zing te beperken tot het domein van de publieke
sector, terwijl voor een evenwichtig oordeel
over vergrijzing niet alleen de boeken van de
publieke sector moet worden bekeken maar
ook die van de private sector. Op zo’n moment
zal blijken dat Nederland zeer vermogend is en,
zeker in verhouding tot andere westerse landen,
redelijk goed is voorbereid om de financiële ge-
volgen van de vergrijzing op te vangen. Het
punt waar het wringt is natuurlijk de verdeling
van inkomen en vermogen. De grootste proble-
men lijken zich voor te doen bij de verdeling
daarvan binnen en tussen generaties. In het re-
cente verleden deed zich dat voor bij de over-
gangsregelingen voor de VUT bij het pensioen-
fonds ABP, waarbij jongere werknemers in feite
de royale overgangsregeling voor oudere werk-
nemers betalen. Ook hier geldt weer dat de in-
stituties de kern van het probleem zijn – hoe
worden rechten gedefinieerd en beschermd – en
niet zozeer de vergrijzing.
De derde denkfout van een boekhouder is dat
men – om de wereld begrijpelijk en behapbaar
te maken – de wereld constant veronderstelt.
Voor mensen die proefberekeningen maken op
de achterkant van een sigarendoos is dat een le-
gitieme strategie, maar wie vergrijzing in de vol-
le breedte wil begrijpen kan er niet omheen om
de toekomst met enige verbeeldingskracht te
benaderen.

Foto: Wim de Jonge



KIEZEN VOOR KINDEREN

ChristenUnie
• Kinderopvang: invoering van een kind-

gebonden budget, dat ouders werke-

lijke keuzevrijheid biedt. Dit budget

komt niet alleen ten goede aan de

kosten voor kinderopvang maar ook

aan gezinnen die de zorgtaken volledig

zelf op zich nemen en in verband daar-

mee een deel van hun inkomen opge-

ven.

• Levensloopregeling: de levensloopre-

geling is geen succes.

• Kinderbijslag: de kinderbijslag blijft in-

komensonafhankelijk en wordt ver-

hoogd.

• Schoolboeken: scholen gaan zelf de

kosten van studieboeken en andere

leermiddelen in het voortgezet onder-

wijs dragen.

• Gezin: de partij wil een minister van

Jeugd en Gezin.

D66
• Kinderopvang: kinderopvang is een ba-

sisvoorziening voor mensen om zorg

en arbeid te kunnen combineren; het

dient kwalitatief hoogwaardig te zijn en

zo toegankelijk mogelijk voor allen die

op hun manier met werk, studie of als

vrijwilliger aan de samenleving willen

participeren, bijvoorbeeld door de in-

voering van een kindgebonden budget.

• Levensloopregeling: uitbreiding van

de levensloopregeling zodat mensen

zelf kunnen sparen voor scholing. D66

wil niet verbieden dat de levensloopre-

geling wordt gebruikt voor vervroegd

uittreden maar wil wel terugkeren naar

waar de regeling echt voor is bedoeld:

het spitsuur van het leven.

84

Valkuil 2: verwaarlozing technische vooruit-
gang
Een tegengif voor de vermeende desastreuze ge-
volgen van demografische veranderingen is om
de lessen van de geschiedenis ter harte te ne-
men. Dan blijkt dat mensen keer op keer de fac-
tor ‘menselijke creativiteit’ hebben onderschat.
Dat gebeurde begin 19e eeuw door Thomas
Malthus die de technische vooruitgang in de
landbouwproductie onderschatte en daardoor
armoede en ellende voorzag die slechts in toom
konden worden gehouden door geboortebeper-
king. Maar ook verderop in de tijd komen we
die onderschatting tegen. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw werd in
Engeland een forse vergrijzing verwacht met een
langdurige economische recessie als gevolg.
Doemprofeten – onder wie wetenschappers van
naam en faam – voorzagen een uitstervend ko-
ninkrijk. Het meest wonderlijke van dit debat
werd geïllustreerd door een wetenschapper die
het meest sombere scenario als het meest plausi-

heidsbeleid gericht op langer werken heeft
nooit echt gewerkt. De intenties waren goed
bedoeld maar de prikkels om langer door te
werken waren te gering en de belangen van
vakbonden en de labourregering waren groter
en gericht op pensionering vóór de 65-jarige
leeftijd en uitbreiding van uitkeringsrechten.
De Britse economie is uiteindelijk gered door
de sterk toegenomen wereldhandel na de oor-
log en een technologiespurt die in de jaren der-
tig onvoorstelbaar was. 
Deelnemers aan het huidige vergrijzingsdebat
kunnen uit deze casus leren hoe feilbaar kennis
en vooruitziendheid van wetenschappers en be-
leidsmakers is.

Valkuil 3: constant gedrag
Een stilzwijgende veronderstelling in menige
futuristische bespiegeling gaat ervan uit dat ge-
dragspatronen zich in de toekomst ongewijzigd
zullen voortzetten. De waarschuwing van de be-
roemde econoom John Maynard Keynes, die in
1937 over de vergrijzing van Engeland nadacht,
is hier op zijn plaats: “We tend to substitute for
knowledge which is unattainable certain con-
ventions, the chief of which is to assume,
contrary to all likelihood, that the future will re-
semble the past.” De grote vraag rond vergrij-
zing is of en wanneer mensen zich aanpassen
aan veranderde omstandigheden. Een vergrij-
zende samenleving wordt veelal geassocieerd
met stagnatie en gebrek aan innovatie. Dat laat-
ste is vaak gebaseerd op het idee dat met het stij-
gen der jaren de individuele productiviteit en
creativiteit afnemen. Helaas blijkt het onder-
zoek op dit terrein geen uitsluitsel te bieden: het
is twijfelachtig of dit verband bestaat. Allereerst
is het welhaast onmogelijk om precies te identi-
ficeren wat nu precies de doorslag geeft in pro-
ductiviteitscurves: de leeftijd, de omstandighe-
den waarmee een (geboorte)cohort te maken
heeft of de omstandigheden van een tijdperk.
Psychologisch onderzoek wijst daarnaast uit dat
leeftijd maar van beperkte invloed is op creati-
viteit: persoonlijkheidskenmerken en sociale
omgevingsfactoren zijn van veel groter belang. 
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Foto’s: Wim de Jonge

bele aanmerkte. In 1980 zou ‘Great Britain’ nog
maar 28,8 miljoen inwoners tellen en in 2035 4,4
miljoen. Het meest optimistische bevolkingssce-
nario werd echter afgedaan als “onwaarschijn-
lijk en slechts van theoretische waarde,” terwijl
het achteraf bezien dichter bij de werkelijkheid
van vandaag ligt dan de zogenaamde plausibele
scenario’s. De roep om geboortestimulerende
maatregelen was niet van de lucht. 
De Tweede Wereldoorlog deed het debat ver-
stommen. Na de oorlog was werkloosheid ech-
ter niet langer het probleem maar arbeidstekor-
ten en de vergrijzing in combinatie met de
trend naar vervroegde uittreding zou de tekor-
ten vergroten en de productie beperken. Ook
toen was er een pleidooi vanuit de overheid dat
oudere werknemers “het nationale belang kun-
nen dienen door langer door te werken in
plaats van uit te treden”. En ook toen was er de
angst dat de verouderde bevolking aan dyna-
miek zou inboeten en technische vooruitgang
zou remmen. Achteraf blijkt de Britse naoor-
logse welvaart veel rooskleuriger en het over-



demodata
Vooral wanneer het grootste deel van de naoorlogse

geboortegolf komt te overlijden, in de jaren twintig en

dertig, zal het aantal sterfgevallen sterk stijgen. In 2050

zullen naar verwachting 225.000 personen overlijden,

88.000 meer dan in 2005. De levensverwachting bij de

geboorte van zowel mannen als vrouwen zal deson-

danks verder stijgen: voor mannen tussen 2005 en

2050 van 76,7 naar 79,6 jaar en voor vrouwen van 81,2

naar 82,6 jaar (WPRB-rapport 2006). 

Per saldo levert elke extra westerse immigrant de grote

steden gemiddeld 42.000 euro jaarinkomen op, elke

niet-westerse immigrant gemiddeld 5.000 euro jaarin-

komen. De selectieve bevolkingsstromen beïnvloeden

de inkomensverdeling binnen de stad maar ook de

vraag en de prijzen op de woningmarkt (WPRB-rapport

2006).

Een op de drie basisscholen in de vier grote steden is

een ‘zwarte school’ (een school met meer dan 80 pro-

cent niet-westers allochtone leerlingen). Rond de 60

procent van de basisschoolleerlingen in de vier grote

steden zou van school moeten veranderen om een

evenwichtige spreiding over de scholen te realiseren

(dit is de segregatie-index). Het percentage ‘zwarte

scholen’ is het hoogst in Rotterdam (38 procent) en het

geringst in Utrecht (16 procent). Het percentage leerlin-

gen dat van basisschool zou moeten veranderen is het

grootst in Den Haag (WPRB-rapport 2006).

Banen voor hoog opgeleiden worden voor een belang-

rijk deel door mensen van buiten de stad bezet. Tegen

die achtergrond is het aantrekken van nieuwe hoog-

waardige bedrijvigheid voor de grote stad kostbaar,

terwijl veel van de baten zullen weglekken naar de om-

geving (WPRB-rapport 2006).

Het kwantitatieve arbeidsaanbod van de grote steden

zal zich de komende jaren relatief gunstig ontwikkelen.

Zij maken een periode van vergroening door, terwijl de

nationale bevolking juist per saldo vergrijst. Het aan-

deel van de potentiële beroepsbevolking in de bevol-

king stijgt, waar het buiten de steden juist daalt. Het

kwalitatieve arbeidsaanbod van de grote steden ont-

wikkelt zich ongunstiger (WPRB-rapport 2006). 
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Ook op andere terreinen zullen experts echter
moeten toegeven dat hun kennis geen exacte
waarde bezit. Mensen bezitten toch meer creati-
viteit om met problemen om te gaan dan blijk-
baar in de modellen van bijvoorbeeld het Cen-
traal Planbureau (CPB) voor mogelijk wordt ge-
houden. Hoe gaan we met arbeidstekorten om?
Besteden we het werk uit aan China en India,
verplaatsen we industrieën naar Oost-Europa,
gaan we als ware doe-het-zelvers aan de slag of
betalen we gewoon een hogere prijs voor ar-
beid? In dat laatste geval zullen toekomstige ge-
neraties wel eens de spekkopers van de vergrij-
zing kunnen zijn omdat hun loon door de
schaarste extra wordt opgedreven.
Nog een voorbeeld dat van invloed kan zijn op
de welvaartspositie van jongeren en toekomsti-
ge generaties. Een groot deel van het privéver-
mogen van Nederlandse huishoudens is geba-
seerd op het eigen huis, maar hoe de huizenprijs
zich zal gedragen onder invloed van vergrijzing
is allerminst bekend. Ouderen zullen ongetwij-
feld hun huis willen inruilen voor een kleiner
huis of appartement, maar waar en wanneer
blijft een grote vraag. Die hobbel in aanbod ge-
voegd bij een kleiner cohort aan vragers zou wel
eens tot lagere huizenprijzen kunnen leiden. In
dat geval zullen er via de huizenmarkt over-
drachten tussen generaties plaatsvinden die van
oud naar jong gaan. Dat is het spiegelbeeld van
een overspannen huizenmarkt zoals in de jaren
negentig waarbij sprake was van een overdracht
van jong naar oud.

Waarom dan toch verschil van mening?

De vergrijzing wordt geassocieerd met barre tij-
den en crisis. De kunst is om door de sluier van
de angstverhalen heen te kijken. Angst, zo luidt
het gezegde, is immers een slechte raadgever.
Wie te angstig is loopt het risico arm te leven en
rijk te sterven. De vergrijzing moet prudent en
niet angstig worden benaderd. Een prudente re-
gering zorgt ervoor dat de welvaart over de le-
vensloop en over generaties meer in balans is.
De rekensommen van het CPB die doorsijpelen
in Haagse begrotingsonderhandelingen gaan
echter ten onder aan zwaarmoedigheid. De
vraag is waarom de Haagse rekenmeesters zul-
ke angstige veronderstellingen hanteren. Zoveel
hoogopgeleide economen kunnen het toch niet
bij het verkeerde eind hebben? Er is een aantal
mogelijkheden om deze rekensommen in per-
spectief te plaatsen.

Koopmansgeest

Een eerste reden om de angstige kant van de
vergrijzing te kiezen heeft te maken met, en dat
is ook het uitgangspunt van het CPB, een goed
koopmansgebruik om verliezen te boeken zo-
dra die zich aandienen en winsten te nemen zo-
dra die zijn gerealiseerd. Je moet je immers niet
rijker rekenen dan je bent. Wat hier tegenin kan
worden gebracht is dat het CPB rekensommen
maakt voor de Nederlandse economie als ge-
heel en niet voor een individuele ondernemer.
Een regering heeft nu eenmaal meer mogelijk-
heden om de financiële lusten en lasten over
een veel langere horizon te spreiden dan een
burger voor wie het leven eindig is en die terug-

valt op zijn eigen beperkte middelen en moge-
lijkheden. De vergrijzing kan gepaard gaan met
omvangrijke winsten en verliezen voor verschil-
lende generaties. Oudere generaties en toekom-
stige generaties zullen het goed hebben, maar
het zijn de transitiegeneraties die het zwaar
hebben als de regering de solidariteit tussen ge-
neraties niet goed weet te bewaken. Zij zijn de-
genen die de overgangsregelingen voor vutters
betalen en ook nog eens hun eigen spaarpot
moeten vullen.

Better safe than sorry

Een tweede reden die de angst voor de vergrij-
zing in de hand werkt heeft te maken met het
zekerheidsprincipe ‘better safe than sorry’.
Door voor zekerheid te kiezen kan de toekomst
alleen maar meevallen. Dit principe is een goed
uitgangspunt bij bijvoorbeeld milieuzaken om-
dat het aantasten van het milieu onomkeerbare
gevolgen kan hebben zodra een bepaalde grens
wordt overschreden. De onomkeerbaarheid van
gevolgen bij een vergrijzing is echter veel min-
der groot. Het grote verschil is dat we in hoge
mate te maken hebben met instituties die door
mensen zijn bedacht – bijvoorbeeld het idee dat
de leeftijd van 65 jaar de grens tussen jong en
oud is – in tegenstelling tot het milieu waar de
grenzen van de natuur op de proef worden 
gesteld. Een probleem dat door mensenhanden
en -hoofden wordt bedacht en gemaakt kan im-
mers ook door menselijk handelen teniet wor-
den gedaan. Een voorwaarde is echter wel dat
een samenleving de flexibiliteit en solidariteit
kan opbrengen om adequaat te reageren. 

Crisis als drukmiddel

Een derde reden heeft te maken met het erva-
ringsfeit dat beleidshervormingen over het alge-
meen alleen een kans van slagen hebben om te
worden aangenomen wanneer er een crisisstem-
ming heerst. Dat geldt voor ontwikkelingslan-
den maar ook voor ontwikkelde landen. Zes jaar
geleden rekende het CPB nog met een reëel ren-
dement op aandelen van 8,5 procent en op obli-
gaties van 4 procent. Investeren in riskant kapi-
taal genereerde dus een winst van 4,5 procent.
Zouden dergelijke rendementen vandaag de dag
worden gehanteerd dan zou het budgettaire pro-
bleem voor de overheid praktisch uit het zicht
zijn verdwenen. Het feit dat het CPB de winst op
aandelen heeft verlaagd naar 3 procent en het
rendement op obligaties naar 1,5 procent geeft
aan dat kortetermijninvloeden de langetermijn-
overdenkingen van het CPB beheersen, wat op
zich al vreemd is. Mogelijk willen het CPB en
angehauchte economen echter graag vasthou-
den aan de ‘sense of urgency’, waar Haagse be-
leidsambtenaren altijd hun mond van vol heb-
ben. Op het Binnenhof is vaak geen ruimte voor
nuances en wanneer de media en de politiek de
boodschap ontwaren dat ’het allemaal wel zal
meevallen’ dan komen beleidshervormingen stil
te staan. Iedere deelnemer aan een beleidsdebat
heeft de neiging om zijn of haar verhaal sterker
aan te zetten dan de realiteit rechtvaardigt. Ook
de deelnemers aan het vergrijzingsdebat zullen
ongetwijfeld ten prooi zijn gevallen aan die ver-
leiding in hun schreeuw om aandacht. Het den-
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ken in samenzwering en kwaadwillendheid
vergt echter meer bewijslast en daarom lijkt het
verstandiger om het volgende adagium aan te
hangen: “Never attribute to malice that which
can be adequately explained by stupidity”. Ver-
grijzing is een verschijnsel dat simpel oogt maar
wat in werkelijkheid complexe gevolgen heeft.
De doemdenkers in het vergrijzingsdebat zijn
dan ook geen kwaadwillende geesten, maar zij
hebben wel de neiging om vaak in deze laatste
valkuil te trappen.
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KIEZEN VOOR KINDEREN

EenNL
• Kinderbijslag: de overheid heeft geen

taak in het stimuleren van familie-uit-

breiding. De kinderbijslag voor meer

dan twee kinderen wordt bij nieuwge-

borenen afgeschaft.

Partij voor de Dieren
• Kinderbijslag: de kinderbijslag wordt

inkomensafhankelijk.

• Schoolboeken: schoolboeken worden

gratis.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




