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Ons stelsel van sociale zekerheid dient zowel het individuele 
welzijn als het algemeen maatschappelijk belang van 
duurzame inzetbaarheid, participatie en sociaaleconomische 
stabiliteit. Dat is extra belangrijk in tijden van crisis, om 
menselijke en economische schade maximaal te voorkomen. 
Sociale zekerheid is onmisbaar om een samenleving bijeen 
te houden waarin mensen op vele – vaak in de loop van hun 
leven wisselende – manieren sociaal en economisch hun 
plaats moeten vinden.  

De stabiliteit van de sociale zekerheid staat onder druk 
door veranderingen die zich in hoog tempo opdringen: 
technologische vooruitgang, flexibilisering van arbeids
relaties, en langer doorwerken. Bovendien wordt het stelsel 
op de proef gesteld door de coronapandemie en haar 
nasleep, die sociaal kwetsbaren extra hard raken in inkomen, 
gezondheid en welzijn. Deze ontwikkelingen onderstrepen 
het belang van stabiele kaders, zoals constitutionele en 
grondrechtelijke verankering van sociale zekerheid. Hiertoe 
behoort ook het Europees kader, want sociaaleconomische 
bedreigingen hebben vaak grensoverschrijdende oorzaken en 
moeten door internationale samenwerking worden gekeerd. 

In deze verzameling van toekomstverkenningen worden 
contouren geschetst voor samenhang en stabiliteit van het 
stelsel van sociale zekerheid. Sociale bescherming naar 
menselijke maat, solidariteit en bescherming van werk en 
werkgelegenheid blijven hierbij de essentiële ijkpunten.

K
nottnerus en Vinke (red.)



18 Een levensloopperspectief op de

sociale zekerheid

Daniel van Vuuren en Sander Muns*

Samenvatting

De sociale zekerheid speelt een essentiële rol bij het beperken van de inkomensongelijkheid.
Op basis van levensloopdata geven we een indruk van het belang van die rol. De bijstand
en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) blijken effectieve inkomensher-
verdelers te zijn. Dat geldt ook voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), die door de
wijze van financiering veel middelen overhevelt van hoge naar lage inkomens. Vrouwen
zijn, ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie, vaker afhankelijk van de sociale zekerheid
dan mannen. We concluderen dat het met de herverdelingsfunctie van de sociale zekerheid
grosso modo wel goed zit en dat nu vooral de verzekering van bijvoorbeeld zzp’ers en
nabestaanden aandacht behoeft.

1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de invloed van socialezekerheidsinstituties op de inko-
mensverdeling. Van de twee kernfuncties van de sociale zekerheid – verzekeren en herver-
delen – is in de loop van de tijd meer nadruk komen te liggen op herverdelen. Met resultaat,
want Nederland is – ook mede dankzij de toeslagen en progressieve belastingheffing –
internationaal gezien een egalitair land (WRR 2014; CBS 2019). In dit hoofdstuk gaan we
na hoe die herverdelingsfunctie van de sociale zekerheid precies plaatsvindt. In de nabe-
schouwing gaan we vervolgens in op de (enigszins retorische) vraag of we ons misschien
niet al te enthousiast op de herverdelingsfunctie hebben gestort en of we de verzekerings-
functie van de sociale zekerheid op onderdelen wat uit het oog zijn verloren.

Al in de jaren tachtig werd vastgesteld dat de sociale zekerheid een steeds sterker accent
kreeg van inkomensherverdeling. De oorspronkelijke verzekeringsfunctie van de sociale
zekerheid raakte op de achtergrond. Van Heerwaarden en De Kam (1988) constateerden

* Prof. dr. D.J. van Vuuren is bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid en economie vanwege Instituut Gak
aan Tilburg University. Dr. ir. S. Muns is onderzoeker.
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‘een welbewuste accentuering van de solidariteitsgedachte [van rijke met arme huishou-
dens], ten koste van de verzekeringsgedachte’. De trend van een steeds sterkere inkomens-
herverdeling via de sociale zekerheid was in die tijd zowel zichtbaar aan de uitgaven- als
aan de premiekant.

Onze analyse bouwt voort op de vraagstelling in de studie van Van Heerwaarden en De
Kam (1988). In vergelijking met deze studie hebben we nu de luxe over veel meer en betere
data te beschikken. We kunnen dan ook preciezere antwoorden vinden. We volgen dezelfde
aanpak als een eerdere CPB-studie, die zogenoemde synthetische levenslooppaden con-
strueerde (Waaijers & Lever 2013). Wij verbeteren deze studie door gebruik te maken van
registratiedata in plaats van enquêtegegevens (uit de Enquête Beroepsbevolking), zodat
de hele bevolking kan worden meegenomen. Bovendien strekt onze waarnemingsperiode
zich uit tot en met 2018 (in plaats van tot en met 2005), en is deze waarnemingsperiode
een jaar langer zodat minder aannames nodig zijn om een volledige levensloop te constru-
eren.

Op basis van de levensloopanalyse ontstaat een verfijnder beeld van het bereik van de
sociale zekerheid in Nederland en de gevolgen voor de inkomensverdeling. Hoe werken
de socialezekerheidsinstituties uit op de inkomenssamenstelling van mannen en vrouwen?
En hoe ziet de samenstelling naar leeftijd eruit? Welke instituties dragen het meest bij aan
de herverdelingsfunctie van de sociale zekerheid? En welke instituties zijn meer ‘pure
verzekeringen’? Welke rol speelt de financiering van de sociale zekerheid, in het bijzonder
de sociale premies?

In paragraaf 2 beschrijven we waarom het belangrijk is om de centrale vraag te bezien
vanuit een levensloopperspectief. Of andersom gesteld: wat gaat er mis als we uitsluitend
gegevens van een specifiek jaar als uitgangspunt zouden nemen? In paragraaf 3 geven we
een korte beschrijving van de analysemethode die we hebben toegepast en welke databe-
standen we hebben gebruikt. Paragraaf 4 toont drie empirische resultaten op basis van de
levenslooppaden. Mede op basis van deze resultaten formuleren we de conclusie in para-
graaf 5.

2 Inkomensongelijkheid en herverdeling over de levensloop

2.1 Theorie

Politieke afwegingen spelen een belangrijke rol bij de gewenste inkomensongelijkheid en
mate van herverdeling over de levensloop. Inkomensongelijkheid kan een te rechtvaardigen

350

Daniel van Vuuren en Sander Muns



beloning van economisch toegevoegde waarde weergeven. Er kunnen echter fricties in de
samenleving ontstaan als de inkomensongelijkheid te scheef is, als de inkomensverdeling
onvoldoende de geleverde inspanning weerspiegelt of als de sociale zekerheid leidt tot een
als oneerlijk opgevatte herverdeling.

De inkomensongelijkheid in de bevolking kunnen we op twee verschillende manieren
bekijken. De eenvoudigste en meest gebruikelijke manier is op een vast moment in de tijd
te kijken naar de inkomensverdeling in de bevolking (crosssectionele analyse). De tweede
manier kijkt niet op een vast moment in de tijd, maar naar de hele levensloop (levensloop-
analyse). Dat is een stuk ingewikkelder, maar geeft wel een preciezer beeld van de herver-
delende werking van de sociale zekerheid. De levensloopanalyse geeft om vier redenen een
preciezer beeld van de herverdelende werking van de sociale zekerheid.

Ten eerste geeft een berekening op een vast moment in de tijd een overschatting van de
herverdelende werking van de sociale zekerheid. Dat komt doordat tegenover inkomsten
in de vorm van socialezekerheidsuitkeringen elders in de levensloop afgedragen premies
en belastingen staan. Mensen kunnen arbeidsongeschikt raken en de meesten van ons
worden (gelukkig!) oud. De premies en belastingen heeft men dan voor een belangrijk
deel zelf betaald in eerdere jaren gedurende de levensloop. Of men betaalt ze juist later
terug; denk bijvoorbeeld aan iemand die op jonge leeftijd een Werkloosheidsuitkering(WW)
heeft gehad. Daardoor is de sociale zekerheid over de levensloop bezien waarschijnlijk
minder effectief in het verkleinen van de inkomensongelijkheid dan men op het eerste
gezicht zou denken. Eerdere studies van Sørensen e.a. (2006) voor Denemarken, en
Nelissen (1998), Ter Rele (2007) en Caminada e.a. (2017) voor Nederland wijzen in deze
richting.

Er is nog een tweede reden dat de crosssectionele analyse geen precies beeld geeft van de
herverdelende werking van de sociale zekerheid. Dat heeft te maken met duurafhankelijk-
heid en padafhankelijkheid (Kiefer 1988). De mensen die in een cross-sectie naar voren
komen als gebruikers van de sociale zekerheid, doen dat vaak voor een lange periode. Het
gebruik van de sociale zekerheid kan geconcentreerd zijn bij een specifieke groep mensen
die daar gedurende de levensloop langdurig (duurafhankelijkheid) en/of veelvuldig (pad-
afhankelijkheid) een beroep op doet. Als dit het geval is, dan lijkt het in de crosssectionele
analyse alsof een grotere groep mensen afhankelijk is van de sociale zekerheid dan in
werkelijkheid het geval is. Deze vertekening wordt opgeheven in de levensloopanalyse.

Ten derde is de inkomensongelijkheid kleiner wanneer we deze over de levensloop bezien
(Aaberge & Mogstad 2015; Bowlus & Robin 2012). Binnen een gegeven jaar zijn er flinke
uitschieters – bijvoorbeeld een nulinkomen als gevolg van het maken van een wereldreis
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– maar die worden meestal elders in de levensloop weer gecompenseerd. Ook uitschieters
naar boven worden vaak ergens anders in de levensloop gecompenseerd. Mensen met hoge
jaarinkomens zijn vaak al over de helft van hun carrière, hebben in hun jonge jaren een
veel lager inkomen gehad, en besluiten vaak om eerder te stoppen met werken. Vanuit het
levensloopperspectief bezien zijn hoge jaarinkomens daarom naar boven toe vertekend –
wat leidt tot een overschatting van de inkomensongelijkheid zoals gemeten in de cross-
sectionele analyse.

Een vierde voordeel van de levensloopanalyse is de eliminatie van cohorteffecten. In cross-
sectionele data is het WIA-gebruik onder veertigers aanzienlijk lager dan onder zestigers.
Dat heeft alles te maken met de strengere toegang dan in eerdere decennia (Koning &
Lindeboom 2015). Door uit te gaan van arbeidsongeschiktheidscijfers van een ‘centraal
cohort’ (bijvoorbeeld veertigers) en daarop voort te bouwen ontstaat een zuiverder beeld
van het gebruik van de WIA voor meer recente geboortecohorten. De vertekening doordat
oudere cohorten nog te maken hebben gehad met oude instituties kan met de levensloop-
analyse worden verholpen.

2.2 Empirische evidentie

In de crosssectionele analyse blijkt de Nederlandse sociale zekerheid effectief in het ver-
minderen van de inkomensongelijkheid. Via de verstrekking van sociale uitkeringen werd
in de afgelopen drie decennia steeds een derde van de inkomensongelijkheid weggenomen
(Caminada e.a. 2017). Dat is dus nog zonder het effect van de sociale premies. Met name
de AOW, de WIA, de WW en de bijstand zijn belangrijke herverdelers van inkomen.

Interessant is een vergelijking van de inkomensongelijkheid tussen Angelsaksische en
Continentaal-Europese landen. De crosssectionele inkomensongelijkheid is in Continentaal-
Europese landen kleiner, zoveel is helder. Maar als we het over de levensloop bezien, dan
verdampen de verschillen voor een belangrijk deel. Dit is het gevolg van een betrekkelijk
hoge inkomensmobiliteit in Angelsaksische landen: de kans om op de inkomensladder te
stijgen is in de VS, het VK en Canada hoger dan in Duitsland en Frankrijk (Bowlus &
Robin 2012). Vanuit deze levensloopinvalshoek zijn de verschillen in inkomensverdeling
tussen de VS en Nederland waarschijnlijk minder groot dan we vaak denken. De inkomens-
mobiliteit in de VS heeft natuurlijk wel een prijs: risico. Huishoudens hebben meer kans
om te stijgen in de inkomensverdeling, maar ze hebben ook meer kans om te dalen.

Terug naar de rol van sociale zekerheid. Een eerdere studie voor Nederland liet zien dat
de herverdelende werking van de sociale zekerheid ook over de levensloop bezien sterk
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blijft. In termen van de Gini-coëfficiënt daalt de inkomensongelijkheid gemeten over
levensloopinkomens met circa 20%-punt, puur en alleen als gevolg van socialezekerheids-
uitkeringen en premieheffing (Waaijers & Lever 2013). De auteurs veronderstellen in hun
berekeningen dat de socialezekerheidspremies op lange termijn lastendekkend zijn.

3 Methode

Voor de constructie van de levenslooppaden volgen we dezelfde methodologie als eerder
Sørensen e.a. (2006), De Koning e.a. (2016), Waaijers en Lever (2013) en Wong e.a. (2017).
Op basis van microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) con-
strueren we synthetische levenslooppaden. (Uitgangspunt voor de analyse zijn de CBS-
microdatabestanden GBAPERSOONTAB, GBAHUISHOUDENSBUS, INPATAB en
SPOLISBUS.)

Het startpunt van de levenslooppaden zijn gegevens voor de periode 2011-2018 van de
gehele Nederlandse bevolking. We selecteren alle personen die zijn geboren in de periode
1972-1978 (de centrale cohorten). De leeftijd van deze personen loopt in deze periode van
34 tot en met 40 jaar voor het jongste centrale cohort (geboortejaar 1978) en van 40 tot en
met 46 jaar voor het oudste geboortecohort (1972). Dit zijn de centrale deelpaden van de
levenslopen. Naast persoonlijke gegevens en huishoudensgegevens registreren we voor
iedere persoon ook het inkomen uit arbeid, de ontvangen uitkeringen en de betaalde
sociale zekerheidspremies (zowel werknemers- als werkgeverspremies). We defleren alle
bedragen naar 2018 door het CBS-looninflatiecijfer toe te passen.

We construeren vervolgens de integrale levenslooppaden door op elkaar gelijkende personen
aan elkaar te koppelen. We breiden de centrale paden uit door oudere en jongere personen
te koppelen aan alle personen uit de centrale cohorten. Aan ieder centraal pad koppelen
we een ouder persoon door gegevens van het centrale pad in 2018 te vergelijken met de
gegevens in 2011 van alle mogelijke koppelingspaden. Van het daaruit geselecteerde pad
worden cijfers van 2012 tot en met 2018 toegevoegd. Dit koppelingsproces wordt net zolang
herhaald totdat een pad eindigt door overlijden, emigratie of er geen enkel koppelingspad
beschikbaar is. Voor het koppelen van jongere partners volgen we dezelfde procedure.

De koppeling doen we op basis van geslacht, leeftijd, plaats in het huishouden, type huis-
houden, migratieachtergrond (tot 40 jaar), sociaal-economische categorie (tot 65 jaar),
deeltijdfactor en bruto persoonlijk inkomen. Als er een partner in het huishouden is, dan
nemen we de sociaal-economische categorie en het bruto persoonlijk inkomen van de
partner ook mee als koppelingsvariabelen. Bij de constructie van de levenslooppaden
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borgen we op verschillende manieren dat de paden tezamen een representatief beeld geven.
Zo controleren we of ‘koppelingspartners’ niet te vaak voorkomen. In dat geval selecteren
we een andere goed gelijkende beschikbare koppelingspartner. Om naar herverdeling over
de levensloop te kijken, starten we vanaf 25 jaar en bekijken we paden die doorlopen tot
minimaal 65 jaar.

Het resultaat bestaat uit in totaal 1,5 miljoen levenslooppaden. Het aantal mannen en
vrouwen is vrijwel even groot. Op jaarbasis is loon voor 45% van de waarnemingen de
belangrijkste persoonlijke inkomensbron, gevolgd door pensioen (30%) en winst uit eigen
onderneming (10%). Nog geen 5% ontvangt geen inkomen of is student. De overige circa
10% waarnemingen zijn uitkeringen voor bijstand, WIA of WW.

4 Empirische resultaten

4.1 Vrouwen vaker afhankelijk van sociale zekerheid dan mannen

Het gemiddelde levensloopinkomen bedraagt bijna 2 miljoen euro. Dat inkomen bestaat
voor meer dan de helft uit loon, een achtste deel winst en voor het overige uit sociale uit-
keringen en pensioeninkomen (figuur 1). Voor loon en winst nemen we brutobedragen
als uitgangspunt, maar daarop brengen we vervolgens de sociale premies in mindering.
Als we zowel de sociale premies als uitkeringen zouden opnemen dan zou immers sprake
zijn van dubbeltelling.

Het verschil tussen mannen en vrouwen zit hem vooral in loon en winst. Mannen verdienen
over hun levensloop gemiddeld 1,7 miljoen euro en vrouwen 1,0 miljoen euro. Het
levensloopinkomen uit sociale zekerheid en pensioen is voor mannen en vrouwen in
absolute zin bijna even groot. Daardoor zijn vrouwen meer afhankelijk van inkomen uit
sociale zekerheid en pensioenen. Voor hen bedraagt het aandeel 35% van hun totale
levensloopinkomen en voor mannen 25%. In vergelijking met de eerdere studie van
Waaijers en Lever (2013) zien we wel dat de relatieve inkomenspositie van vrouwen verbe-
tert doordat zij steeds vaker betaald werk verrichten.
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Totaal inkomen over de levensloop (x 1 miljoen euro)Figuur 1

Het belang van de sociale zekerheid is op jonge leeftijd nog beperkt, maar neemt toe
naarmate men ouder wordt. De Algemene Ouderdomswet (AOW) is natuurlijk het meest
evident, maar ook de afhankelijkheid van de WIA neemt toe met leeftijd (figuur 2). De
inkomensbron ‘AOW/pensioen’ komt ook voor beneden de AOW-gerechtigde leeftijd
vanwege nabestaandenpensioen en de mogelijkheden om het tweedepijlerpensioen voor
de AOW-leeftijd op te nemen. Deze resultaten zijn natuurlijk al bekend, maar vormen
hier vooral een opstap naar de figuren 3 en 4, waarin we de verschillen tussen mannen en
vrouwen tonen. Mannen hebben gedurende hun gehele levensloop vaker betaald werk als
primaire inkomensbron (figuur 3). Het scheelt een slordige 9%-punt, waarbij mannen
opvallend vaker ondernemen dan vrouwen. Mannen hebben ook wel iets vaker loon als
belangrijkste inkomensbron, maar dat verschil is met circa 2%-punt niet eens zo heel groot.

De levensloopfiguur voor vrouwen bevestigt wat we eigenlijk al in figuur 1 zagen: vrouwen
zijn afhankelijker van de sociale zekerheid dan mannen. Dat geldt eigenlijk over de gehele
levensloop (figuur 4). Bijstand, WIA en nabestaandenpensioen geven ieder ongeveer 1%-
punt verschil met mannen. Bovendien hebben vrouwen veel vaker dan mannen geen
inkomen.
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Belangrijkste inkomensbron naar leeftijdFiguur 2

Noot: De categorie ‘AOW/pensioen’ is inclusief nabestaandenpensioen. Dat verklaart het gebruik op jongere

leeftijden.

Tot welke sociaal-economische categorieën behoren mannen vaker dan
vrouwen?

Figuur 3
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Tot welke sociaal-economische categorieën behoren vrouwen vaker dan
mannen?

Figuur 4

Noot: De categorie ‘AOW/pensioen’ is inclusief nabestaandenpensioen. Dat verklaart het gebruik op jongere

leeftijden.

4.2 Inkomensherverdeling via bijstand en WIA

Bijstands- en WIA-uitkeringen komen grotendeels ten goede aan mensen met de laagste
levensloopinkomens (figuur 5). Dat duidt erop dat de bijstand en in iets mindere mate de
WIA naast een verzekeringsfunctie (tegen respectievelijk armoede en verlies aan inkomen
door arbeidsongeschiktheid) ook een belangrijke component van inkomensherverdeling
kennen.

Het gebruik van zowel de bijstand als WIA is ook behoorlijk geconcentreerd bij een beperkte
groep (figuur 6 en 7). Zo’n 80% van de mensen is gedurende de levensloop in geen enkel
jaar afhankelijk van de bijstand en voor 75% geldt dit voor de WIA. De mensen die er wel
ooit van afhankelijk zijn, zijn dat vaak voor een langere periode. Zo’n 10% van de mensen
is voor minstens vijf jaar afhankelijk van de bijstand. Hetzelfde geldt voor de WIA. Dat
hoeven overigens geen aaneengesloten perioden te zijn, maar kunnen meerdere losstaande
perioden zijn in de levensloop.
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De WW heeft nauwelijks invloed op de inkomensverdeling. Middeninkomens en zelfs
hogere inkomens profiteren evenzeer van deze socialezekerheidsinstitutie als lagere inko-
mens. Van de twee kerntaken van de sociale zekerheid, verzekeren en herverdelen, legt de
WW dus stevig de nadruk op de eerste. Deze sociale verzekering wordt gebruikt voor het
opvangen van een tijdelijke inkomensschok en niet meer dan dat. Dit zien we verder geïl-
lustreerd in figuur 8. Een relatief groot deel van de populatie krijgt ooit gedurende de
levensloop te maken met de WW: bijna 40%. Dat is vrijwel het dubbele als bij de bijstand
en de WIA. Daarbij is bijna iedereen slechts voor een korte periode afhankelijk van de
WW. Het aantal mensen dat gedurende de levensloop langer dan vijf jaar een WW-uitkering
als belangrijkste inkomensbron heeft, is verwaarloosbaar.

Samenstelling levensloopinkomen naar inkomensdecielFiguur 5

Noot: De inkomensdecielen zijn gebaseerd op het cumulatieve primaire inkomen (arbeidsinkomen en inkomen

uit vermogen) tussen het 25e tot en met het 65e jaar. Het eerste inkomensdeciel bevat de 10% personen met de

laagste primaire inkomens, het tweede inkomensdeciel de 10% personen met iets minder lage primaire inkomens,

enzovoort.
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Aantal jaren dat bijstand de belangrijkste inkomensbron isFiguur 6

Aantal jaren dat WIA de belangrijkste inkomensbron isFiguur 7
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Aantal jaren dat WW de belangrijkste inkomensbron isFiguur 8

4.3 Inkomensherverdeling via de AOW-financiering

De AOW-uitkering is in beginsel voor iedereen gelijk en heeft over de levensloop bezien
dan ook weinig invloed op de inkomensverdeling. De enige uitzondering zijn de twee
laagste inkomensdecielen, die in absolute zin minder profiteren van de AOW, omdat zij
een lagere levensverwachting hebben (figuur 9). (Anderzijds zagen we in figuur 5 dat de
AOW voor de mensen met de laagste inkomens juist een relatief groot deel van hun
levensloopinkomen uitmaakt.)

Maar wanneer we kijken naar de manier waarop de AOW wordt betaald, dan blijkt deze
toch sterk herverdelend te zijn. Ongeveer 70% van de bevolking is over de levensloop
bezien netto-ontvanger. De resterende 30% is nettobetaler aan de AOW. De hogere inko-
mens betalen ruim tweemaal zo veel aan de AOW als lagere inkomens. Daardoor is de
AOW in absolute euro’s gemeten waarschijnlijk de sterkste inkomensherverdeler van alle
socialezekerheidsinstituties (Van Vuuren 2017; CBS 2019). Een belangrijke oorzaak hiervan
is de gemaximeerde AOW-premie. Alle AOW-uitgaven die daar bovenuit stijgen, worden
uit de algemene middelen betaald en dat betekent praktisch dat rijkere huishoudens –
zowel jong als oud – extra geld afdragen aan de financiering van de AOW. Maar dit is niet
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de enige reden, ook de AOW-premie zelf wordt voor een groter deel door hogere dan
lagere inkomens opgebracht.

AOW-inkomsten (boven de x-as) en bijdragen (onder de x-as) naar inko-
mensdeciel (x 1000 euro)

Figuur 9

Noot: De inkomensdecielen zijn gebaseerd op het cumulatieve primaire inkomen tussen het 25e tot en met het

65e jaar. Het eerste inkomensdeciel bevat de 10% personen met de laagste primaire inkomens, het tweede inko-

mensdeciel de 10% personen met iets minder lage primaire inkomens, enzovoort. De AOW is lastendekkend

gemaakt door het niet-premiegefinancierde deel toe te rekenen aan de loon- en inkomstenbelasting en de indirecte

belastingen.

5 Conclusie en beschouwing

Op basis van de levensloopanalyses komen we tot drie conclusies:
1. Ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen zijn zij voor hun levenson-

derhoud vaker afhankelijk van de sociale zekerheid dan mannen. Dat is voor bijna alle
leeftijden het geval. De bijstand, WIA, AOW en nabestaandenpensioen zijn voor
vrouwen vaker de belangrijkste inkomensbron dan voor mannen.

2. Over de levensloop bezien zijn de bijstand en WIA effectieve inkomensherverdelers.
De afhankelijkheid van deze socialezekerheidsinstituties is sterk geconcentreerd bij
een deel van de bevolking, dat daar in de regel voor langere tijd afhankelijk van is. De
WW heeft meer het karakter van een pure verzekering. Verreweg de meeste mensen
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zijn er niet langdurig van afhankelijk, maar doen er alleen bij een negatieve inkomens-
schok wegens ontslag kortdurend beroep op. De WW wordt ook relatief vaak aan
midden- en hogere inkomens uitgekeerd, in tegenstelling tot de bijstand en WIA, die
veelal terecht komen bij mensen met de laagste levensloopinkomens.

3. Het basisinkomen voor ouderen, de AOW, lijkt op het eerste gezicht misschien geen
inkomensherverdeler, maar is het wel. Dat zit hem niet zozeer aan de kant van de
AOW-uitkering als wel aan de financieringskant. Door de fiscalisering van de AOW
wordt een steeds groter deel van deze institutie betaald door de hogere inkomens.
Daarnaast wordt de AOW-premie zelf voor een groter deel opgebracht door hogere
inkomens, wat te maken heeft met hun gemiddeld hogere arbeidsparticipatie.

Als we uitzoomen naar het grotere plaatje dan lijkt het met de herverdelingsfunctie van
de sociale zekerheid grosso modo wel goed te zitten. Naast de sociale uitkeringen zorgen
ook de sociale premies voor veel herverdeling van hoge naar lage inkomens. Natuurlijk is
het uiteindelijke oordeel van politieke aard. De één zal meer herverdeling wensen dan de
ander. Wat we op deze plaats in ieder geval kunnen constateren is dat de Nederlandse
socialezekerheidsinstituties effectief bijdragen aan een gelijkere inkomensverdeling.

Zoals Van Heerwaarden en De Kam (1988) al in de jaren tachtig constateerden, lijkt alle
aandacht voor de herverdelingsfunctie van de sociale zekerheid enigszins ten koste te zijn
gegaan van de verzekeringsfunctie. Sterker, we mogen best stellen dat de verzekeringsfunctie
voor bepaalde groepen in de samenleving is verwaarloosd. Tegen kortdurende werkloosheid
zijn we over het algemeen best goed verzekerd. Maar is dat ook het geval bij arbeidsonge-
schiktheid en bij jong overlijden van een partner die zzp’er is? Is de verzekering voldoende
voor de middeninkomens, die daar grote waarde aan hechten? En de verzekering tegen
inkomensverlies bij langdurige werkloosheid, bijvoorbeeld als gevolg van het verdwijnen
van bepaalde beroepen? Het beeld ontstaat dat er een nieuw soort ongelijkheid is ontstaan:
een ongelijkheid in onzekerheden. Sommigen zijn uitstekend verzekerd, maar anderen
– en dan hebben we het met name over de flexibele schil op de arbeidsmarkt – staan bloot
aan grote inkomensrisico’s zonder dat zij daar goede verzekering voor willen of kunnen
betalen.

De conclusie moet daarom zijn dat we streven naar uniformere instituties, zoals dezelfde
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen, werknemer of zzp’er.

Tot nog toe hebben we niet stilgestaan bij de rol van vermogen. Naarmate mensen meer
sparen en eigen buffers opbouwen, hebben zij minder verzekering nodig. De rol van ver-
mogen is in relatie tot de sociale zekerheid nog enigszins onderbelicht. De vermogens zijn
aanzienlijk schever verdeeld dan inkomens (CBS 2019). Juist vanuit het levensloopperspec-
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tief zou je het vermogen meer centraal kunnen stellen, zowel vanuit het verzekerings- als
vanuit het herverdelingsmotief. Vermogenden hebben immers minder verzekering nodig
om inkomensschokken op te vangen. En bij herverdeling zou je eigenlijk breder moeten
kijken dan alleen naar inkomens (WRR 2014).

Aan de financieringskant kunnen we kijken naar het belasten van vermogen. Bedenk
hierbij dat de sociale zekerheid al lang niet meer volledig premiegefinancierd is. Zo wordt
de AOW op dit moment voor een derde gefinancierd vanuit de algemene middelen. De
vermogenspositie van sociale fondsen lijkt geen belangrijke rol meer te spelen bij de vast-
stelling van sociale premies (Gielen e.a. 2013). Een vermogensbelasting kan bijdragen aan
een betere en wellicht ook eerlijkere financiering van de sociale zekerheid. Een (gedeeltelijke)
verschuiving van de eigen woning van box 1 naar box 3 van de inkomstenbelasting is
daarbij een mogelijke beleidsoptie.

Het onderzoek dat we in dit hoofdstuk presenteren, vormt de start naar uitgebreider
onderzoek naar de sociale zekerheid in levensloopperspectief. In een vervolgstap willen
we verder in kaart brengen hoe de verzekerings- en herverdelingsfuncties van de sociale
zekerheid eruitzien. We kunnen de microdata van het CBS dan verrijken met bijvoorbeeld
vermogensgegevens, gegevens over scholing en arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld via
de Enquête Beroepsbevolking van het CBS) en gegevens over gezondheid en psychologische
factoren (bijvoorbeeld via het LISS-panel (Langlopende Internet Studies voor de Sociale
Wetenschappen)).
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