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ECONOMIE, DEMOGRAFIE EN SOCIALE 
ZEKERHEID 

Preadvies van dr. F.A.J, van den Bosch* 

1. Inleiding 

De opvattingen over de wisselwerking tussen economie en demografie zijn 
in de geschiedenis van het economisch denken lange tijd gedomineerd door 
Malthus (1798). Deze stelde namelijk dat de bevolkingsgroei de neiging 
vertoont zich uit te breiden boven de bestaansmogelijkheden. Daardoor zou 
de bestaanszekerheid in gevaar komen en daarvan zou een negatieve invloed 
uitgaan op de bevolkingsomvang. Zo'n 200 jaar na het verschijnen van Malthus' 
werk kennen we, in de rijkere landen althans,1 evenwel een uitgebreid en 
omvangrijk stelsel van sociale zekerheid, dat niet alleen expliciet gericht is 
op het verschaffen van bestaanszekerheid, maar tevens de economische en 
demografische ontwikkeling kan beinvloeden. Dit betekent, dat bij een in
tegrate analyse van de wisselwerking tussen economie en demografie tevens 
de sociale zekerheid daarbij moet worden betrokken. En dit betekent voorts 
dat een analyse, die zich uitsluitend zou beperken tot de gevolgen van 
demografische ontwikkelingen voor de sociale zekerheid, aan deze wissel
werking geen recht doet. 

In dit preadvies staat dan ook als onderwerp een verkenning van de 
wisselwerking tussen economie, demografie en sociale zekerheid centraal. De 

* Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Bedrijfskunde. De auteur is M.J. Dykstra 
erkentelijk voor zijn onderzoeksassistentie en de referent en de redacteur A. Kapteyn 
voor hun commentaar op een eerdere versie. 
1. Zo blijkt uit onderzoek van onder meer de VN en de Wereldbank dat voor negen 
van de tien kinderen die nu geboren worden op de wereld, de bestaansmogelijkheden 
en daarmee de bestaanszekerheid als weinig florissant kunnen worden beschouwd. 
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nadruk ligt daarbij ten aanzien van de sociale zekerheid op het stelsel van 
sociale zekerheid en de samenhang tussen de diverse sociale-zekerheidsre-
gelingen binnen het stelsel en op een analyse van de lange-termijnontwik-
kelingen. Met behulp van een eenvoudig analyseschema worden belangrijke 
elementen van de genoemde wisselwerking in kaart gebracht en wordt beknopt 
nagegaan in hoeverre in de relevante literatuur daaraan aandacht is besteed. 
Op een onderdeel van het analyseschema, namelijk de wisselwerking tussen 
demografie en sociale zekerheid, zal meer in het bijzonder worden ingegaan. 
Wie met behulp van bevolkingsprognoses in de toekomst wil kijken en nagaan 
welke mogelijke ontwikkelingen ons land te wachten staan, moet mijns inziens, 
zeker in de economische wetenschap, daarvoor ook achterom zien naar 
ontwikkelingen die in het verleden hebben plaatsgevonden.2 Voor zover de 
beperkte ruimte van een preadvies zulks toestaat, zal hieraan dan ook de 
nodige aandacht worden geschonken. 

De opbouw van dit preadvies is als volgt. In paragraaf 2 wordt een beknopt 
overzicht gegeven van eerdere preadviezen over ons onderwerp. Daarna komt 
in paragraaf 3 een verkenning van de wisselwerking tussen de economie, 
demografie en sociale zekerheid aan de hand van een eenvoudig analyseschema 
aan de orde. Met behulp van dit analyseschema worden diverse onderdelen 
ervan in de ernavolgende paragrafen uitgewerkt. 

Zo wordt in paragraaf 4 ingegaan op de gevoeligheid van de sociale zekerheid 
voor demografische ontwikkelingen. Waarna in paragraaf 5 een aantal 
prognoses van de sociale-zekerheidsuitgaven, die op de meest recente CBS-
bevolkingsprognoses gebaseerd zijn, worden besproken en op basis van het 
analyseschema van kanttekeningen worden voorzien. Ter illustratie van het 
belang van meer aandacht voor analyses van lange-termijnontwikkelingen 
in de wisselwerking tussen economie, demografie en sociale zekerheid wordt 
in paragraaf 6 aan de hand van een tweetal voorbeelden - de theorie van 
de demografische transitie en de lange-termijnontwikkeling van de afhan-
kelijkheidsgraad - hierop nader ingegaan. Ten slotte volgen de samenvatting 
en conclusies in paragraaf 7. 

2. Naast deze lange-termijnbenadering is vanzelfsprekend een comparatieve benade-
ring, waarbij de ontwikkelingen op het aangeduide terrein in andere landen wordt 
bestudeerd, van groot belang. In dit preadvies wordt hierop evenwel niet ingegaan. 
Zie bijvoorbeeld OECD (1985), Werkgroep Heroverweging (1986, p. 15-18) en een van 
de preadviezen van de WRR. 
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2. Eerdere preadviezen van de Vereniging over demografie en sociale 
zekerheid 

Fundamentele economische problemen zijn niet vandaag of gisteren voor het 
eerst onderkend. De invloed van de bevolkingsomvang en de bevolkings-
samenstelling op de economie en omgekeerd, alsmede het met de sociale 
zekerheid ten nauwste samenhangende verdelingsvraagstuk, behoren daartoe. 
Alhoewel mij gebleken is dat in de preadviezen doorgaans niet wordt nagegaan 
wat in eerdere preadviezen over hetzelfde onderwerp aan de orde is gekomen, 
lijkt zulks mij niettemin nuttig. Zo'n terugblik kan, zeker bij ons onderwerp, 
aanleiding geven tot de nodige voorzichtigheid bij het analyseren van de 
mogelijke gevolgen van de huidige en toekomstige demografische ontwik-
kelingen in Nederland. Tevens kan daarmee een beeld worden verkregen van 
de wijze van benadering in eerdere preadviezen van ons onderwerp. Overigens 
is hier zeer zeker niet gestreefd naar volledigheid.3 Volstaan wordt met het 
belichten van enkele eerdere preadviezen die min of meer direct op ons 
onderwerp betrekking hebben. 

In het eerste decennium na 1893, in dat jaar verschenen de eerste gepubliceerde 
preadviezen, stonden de voorlopers van de huidige sociale zekerheid nogal 
in de belangstelling. In die periode verschenen preadviezen over: de Armenwet 
(1894), een minimum-loon (1895), een werkloosheidsverzekering (1897), een 
bijzondere wettelijke regeling voor het Levensverzekeringsbedrijf (1900) en 
een verplichte ouderdoms- en invaliditeitsverzekering (1906). In de preadviezen 
van 1922 kwam de demografie voor het eerst expliciet aan de orde aan de 
hand van de vraag: 'Welken invloed zal de economische ontwikkeling der 
laatste jaren uitoefenen op het bevolkingscijfer, in het bijzonder van Neder
land?' Toentertijd werd voor de naaste toekomst namelijk een overbevolking 
verwacht en men wilde onderzoeken of 'daartegen ook iets te doen zou zijn' 
(preadviezen, 1922, verslag, p. 6 en 7). In het eerste van de twee preadviezen 
wordt de neomalthusiaanse benadering als antwoord op de dreigende over
bevolking uitvoerig bestreden. Gesteld werd dat Europa niet overbevolkt was 
en gewezen werd op het gevaar van het door de neomalthusianen bepleite 
afnemend kindertal. Een scherpe stellingname werd toentertijd overigens niet 
geschuwd: 'Heeft men slechts een of twee kinderen zoo worden deze vertroeteld, 
verzwakt, beschermd zoowel voor alle gevaren als voor concurrence.' (Pre
adviezen, 1922, p. 43.) In het tweede preadvies wordt de vruchtbaarheid van 
de mens beschouwd als een aanpassingsverschijnsel in 'neodarwinistischen 
zin'. Gewezen wordt op het feit dat weliswaar het geboortencijfer een dalende 
tendens vertoont maar dat ook de sterftecijfers afnemen: 'Een van de 

3. Zo wordt in dit verband niet ingegaan op de meer recente preadviezen vanaf 1975 
(die in dat jaar overigens over de werkloosheid handelden) en preadviezen waarin ons 
onderwerp niet expliciet aan de orde wordt gesteld. 
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voornaamste consequenties van het voorgaande is, dat wij moeten leeren met 
lagere geboortencijfers te volstaan op een zoodanige wijze, dat tenslotte de 
maatschappelijke balans een gunstiger slot aanwijst dan voorheen bij de 
hoogere nataliteit.' (Preadviezen, 1922, p. 13.) In de preadviezen van 1930 
- handelend over de economische betekenis van de fondsvorming bij de sociale 
verzekering - kwam de financieringswijze van de sociale zekerheid aan bod. 
Een en ander werd daarbij expliciet in het kader van de demografische 
ontwikkelingen geplaatst. Zo werd ook in het eerste preadvies gewezen op 
de te verwachten groei van het aantal personen van 65 jaar en ouder, gerelateerd 
aan de leeftijdsgroep 14-65 jaar. Terwijl het eerste preadvies zich duidelijk 
uitsprak voor het kapitaaldekkingsstelsel, werd in het tweede preadvies door 
Holwerda geconcludeerd: 'Om uit de toekomstige ontwikkeling van den 
bevolkingsopbouw een eenzijdig argument tegen het omslagstelsel te construe-
ren, gaat dus zeer zeker niet op.' Mijns inziens terecht wees hij op het feit 
dat bij de sociale verzekeringen 'door de gemeenschap in haar geheel iets 
wordt gewaarborgd aan een deel van hen' en dat er in principe geen verschil 
in waarborgen inzake de uitkeringen bestaat tussen het zogenaamde omslag-
en kapitaal-dekkingsstelsel. Tevens werd door Holwerda expliciet op de toen 
verwachte 'vergrijzing en ontgroening' gewezen alsmede op de daarmee 
gepaard gaande lastenverschuiving. Holwerda's analyse is met betrekking tot 
de financiering van de sociale zekerheid daarmee nog steeds hoogst actueel. 

In de preadviezen van 1937 stond de - van groot belang voor de sociale 
zekerheid zijnde - vraag naar de blijvend hoge omvang van de werkloosheid 
in de belangstelling. Preadviseur Goudriaan betrok daarbij tevens het effect 
van een stagnerende bevolking en stelde daarbij de voor de huidige economie 
beoefening nogal ongebruikelijke vraag: 'Krijgt een land, waarin de geboor-
tebeperking ernstige afmetingen heeft aangenomen, niet van nature de psy-
chologische signatuur van een renteniersland en is deze signatuur niet de 
meest geschikte om een groeiende en blijvende werkloosheid te doen ontstaan?'. 
(Preadviezen, 1937, p. 32.) Op basis van een - overigens zeer modern aandoende 
- analyse van produktie en verbruik per leeftijdsklasse wordt een en ander 
nader uitgewerkt. Na 50 jaar (!) bevatten deze preadviezen overigens nog 
steeds actuele remedies inzake werkloosheidsbestnjding. Zo stelt preadviseur 
Van der Waerden dat de, na een politiek gericht op conjunctuurbeheersing 
overblijvende, werkloosheid bestreden moet worden door: ' . . . een redelijke 
verdeling van het beschikbare werk in het maatschappelijk belang zou moeten 
leiden tot verkorting van de werkperiode in het arbeidsleven: op latere leeftijd 
beginnen (uitbreiding leerplicht), op vroegere leeftijd eindigen; en in de tweede 
plaats: verkorting van de arbeidsduur'. (Preadviezen, 1937, p. 58.) 

In de preadviezen van 1964 stond de vraag naar de mogelijkheid tot ver-
wezenlijking van waarde- c.q. welvaartsvaste pensioenvoorzieningen in de 
private sector centraal. In de drie uitgebrachte preadviezen werd onder meer 
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wederom op de kwestie omslag- versus kapitaaldekkingsstelsel als financie-
ringsinstrument ingegaan. Preadviseur Van Doom prefereerde daarbij het 
omslagstelsel, terwijl Van Rooijen het daarentegen in krachtige bewoordingen 
afwees. In de preadviezen van 1974 werd voor het eerst aan het gehele stelsel 
van sociale zekerheid aandacht besteed.4 In het eerste preadvies presenteerden 
Bakhoven en Ypma een grondige analyse van de kwantitatieve en instrumentele 
betekenis van de sociale zekerheid. Zij concludeerden dat in het verleden 
in ons land te weinig rekening is gehouden met de wisselwerking tussen de 
sociale zekerheid en de economic Deleeck analyseerde in zijn preadvies de 
verdelingsaspecten van de sociale zekerheid en constateerde dat de sociale 
zekerheid niet meer als een correctie op een bestaande inkomensverdeling 
moet worden gezien maar veeleer als een autonome en sterk in belang toe-
nemende factor in de inkomensverdeling. Deze mijns inziens terechte con-
statering is voor prognoses van de toekomstige ontwikkeling van de sociale 
zekerheid van groot belang. Opmerkelijk is overigens dat in deze preadviezen 
de demografische aspecten niet of nauwelijks aan de orde komen, terwijl 
toch al twee jaar eerder de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk was gei'n-
stalleerd. 

Naar aanleiding van deze terugblik concludeer ik dat een aantal belangrijke 
actuele problemen in het verleden ook reeds de aandacht heeft getrokken. 
En dat over verschillende onderwerpen de opvattingen verdeeld gebleven zijn.5 

Overigens blijkt tevens dat in het verleden, achteraf bezien onjuiste, demo
grafische prognoses alsmede onvermoede economische ontwikkelingen eco-
nomisten in hun analyses nogal parten hebben gespeeld. Voorts is mij bij 
deze terugblik opgevallen dat de wijze van benaderen van ons onderwerp 
in het verleden minder systematisch van aard was dan tegenwoordig meer 
in het algemeen het geval is, maar wel met meer oog voor plaatsvindende 
ontwikkelingen en voor een multidisciplinaire benadering.6 Mede op grond 
van deze bevinding zal dan ook in dit preadvies aan een systematische 
benadering van ons onderwerp en aan analyse van lange-termijnontwikke-
lingen aandacht worden besteed. 

3. Wisselwerkingen tussen economie, demografie en sociale zekerheid 

In deze paragraaf wordt aan de hand van een eenvoudig analyseschema een 
aantal belangrijke elementen van de wisselwerking tussen economie, demo-

4. In het jaar daarvoor waren de preadviezen aan inkomensnivellering gewijd. De 
invloed van de sociale zekerheid op de inkomensverdeling kwam daarbij in enkele 
preadviezen eveneens aan de orde. 
5. Zie bijvoorbeeld inzake de financiering van de ouderdomspensioenen, mede in relatie 
met de demografische ontwikkeling, Veldkamp (1987). 
6. Zie in deze ook Baumol (1985), p. 11. 
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grafie en sociale zekerheid verkend en wordt beknopt nagegaan in hoeverre 
in de relevante literatuur daaraan aandacht is besteed. Voor een integrale 
en op de analyse van lange-termijnontwikkelingen gerichte benadering van 
deze wisselwerking is vanzelfsprekend meer nodig. Een op een, verder dan 
hier uitgewerkt, analyseschema gebaseerd (zeer complex) dynamisch model, 
waarin deze wisselwerking door middel van op lange-termijnonderzoek ge-
baseerde gedragsvergelijkingen vorm is gegeven, is daartoe, in theorie althans, 
meer adequaat. Zulks lijkt een nog zeer ver verwijderd einddoel.7 In recent 
onderzoek kunnen evenwel bouwstenen daarvoor worden aangetroffen. Deze 
paragraaf besluit met een beknopt overzicht daarvan. 

Figuur 1: Wisselwerkingen tussen de economische en demografische ontwikkeling en 
de sociale zekerheid 

( I ) Economische ontwikkel ing 

o economische groei 

b arbeidsmarkt 

1A • ? 4f 
(II) Demografische ontwikkel ing 

o. bevolkingsaontal 

b bevolkingsstructuur 
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< 
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(III) Sociale zekerheid 

a inkomsten, uitgaven 

en verdehngsaspecten 

b s t ructuur en modellen van 

sociale zekerheid 

Een eenvoudig analyseschema wordt in figuur 1 weergegeven. Het schema 
licht de opbouw van een meer integrale benadering van de wisselwerking 
tussen de drie genoemde terreinen toe. Deze drie terreinen zijn elk in een 
blok geplaatst, met daartussen pijlen die op de onderlinge be'invloeding duiden. 
Per blok vindt een toespitsing plaats op enkele voor deze verkenning belangrijke 
onderdelen. Voor de economische ontwikkeling, blok 1, lijken dit met name 
de groei van het nationaal inkomen alsmede de (situatie op de) arbeidsmarkt 
te zijn. Bij de demografische ontwikkeling staan zowel de bevolkingsomvang 
als de bevolkingsstructuur centraal. In het sociale-zekerheidsblok zijn niet 

7. Nog afgezien van het feit dat, afhankelijk van het als uitgangspunt gekozen 
eenvoudige of meer complexe analyseschema, dit tot verschillende dynamische modellen 
aanleiding kan geven. 
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alleen de tot op heden in de belangstelling staande inkomsten, uitgaven en 
verdelingsaspecten van belang. Juist vanwege de in het verleden gebleken 
samenhang tussen enerzijds de economische ontwikkeling en anderzijds de 
structuur en modellen van het stelsel van sociale zekerheid dient ook daar 
in een lange-termijnbenadering aandacht aan te worden besteed. Overigens 
wordt onder de structuur verstaan de vormgeving van de volgende vijf 
componenten: (1) kring van verzekerden; (2) prestaties; (3) financiering; (4) 
organisatie en (5) toezicht, beheer en handhaving, die gezamenlijk de sociale 
zekerheid of een sociale-zekerheidsregeling vorm geven en bepalend zijn voor 
de equity en efficientie-effecten daarvan (Okun, 1975). En worden tot de 
theoretische modellen van de sociale zekerheid met name het verzekerings-
en voorzieningsmodel gerekend (Veldkamp, 1984). In het eerste model staat 
daarbij het equivalentie- of verzekeringsbeginsel, in het tweede model het 
solidariteitsbeginsel centraal. Het aldus geschetste eenvoudige analyseschema 
vormt het uitgangspunt voor het navolgende. Ik ben mij er overigens van 
bewust dat het schema zeker niet volledig is. Zo kunnen belangrijke blokken, 
zoals de maatschappelijke ontwikkeling, worden toegevoegd. Ook zou bij 
de toespitsing op onderdelen binnen elk blok ook voor andere onderdelen 
gekozen kunnen worden. In deze verkenning heb ik daarvan afgezien. 

De pijlen 1 en 2 in schema 1 duiden op een oud, maar nog steeds actueel 
vraagstuk in de economische wetenschap: beinvloedt de economische ont
wikkeling de bevolkingsomvang of is het omgekeerde het geval? Schumpeter 
(1972, p. 251) stelt in deze twee visies tegenover elkaar, namelijk enerzijds 
de 'Populationist' benadering: 'A numerous and increasing population, . . . the 
chief cause of wealth, . . . the greatest asset for any nation to have', en anderzijds 
de benadering gebaseerd op Malthus, die veronderstelde dat de bevolking 
steeds de neiging heeft zich uit te breiden boven de bestaansmogelijkheden. 
Dit vraagstuk heeft reeds eeuwenlang economisten beziggehouden. Daarbij 
speelden produktiviteitsontwikkelingen, de arbeidsmarkt, loontheorieen en 
bestaanszekerheid een belangrijke rol (Schumpeter, 1972, p. 250-275). In 
Marshalls Principles of Economics werden hieraan nog boeiende hoofdstukken 
gewijd. In de eerste helft van deze eeuw verflauwde evenwel de aandacht. 
Er verschenen publikaties waarin de bevolkingsomvang als datum werd 
beschouwd. Aan het eind van de jaren vijftig kwam de relatie bevolking -
economie wederom in de belangstelling. Leibenstein (1957) geldt als pionier. 
Minder dan een decennium later zou Spengler, in zijn Presidential Address 
voor de American Economic Association, Malthus weer van stal halen: 'As 
matters stand, the longer-run prospect is definitely Malthusian, with man 
sitting on a demographic time bomb .. .'(Spengler, 1966, p. 21). Tweedecennia 
later wordt in de rijke landen evenwel juist weer een stagnerende of dalende 
bevolkingsomvang als een groot probleem gezien. Dergelijke slingerbewegin-
gen in de analyses en opvattingen van economisten zijn ook in paragraaf 
2, bij de bespreking van de eerdere preadviezen over ons onderwerp, aan 
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de orde gekomen. Kortom, de systematische en op de lange termijn gerichte 
bestudering van de wisselwerking tussen economie en demografie vraagt nog 
steeds de aandacht (Easterlin, 1966, Leibenstein, 1974 en Siegers, 1985).8 

De relatie economie en sociale zekerheid (pijl 3 en 4) maakt onderdeel uit 
van de meer omvattende relatie tussen de economie en de collectieve sector, 
waarbij overigens in toenemende mate mede de bevolkingsontwikkeling wordt 
betrokken (Ritzen, 1984). In dit preadvies beperk ik mij evenwel tot de sociale 
zekerheid. Toegespitst op de relatie economie en sociale zekerheid staat in 
de literatuur, naast van oudsher aandacht voor de invloed op de inkomens-
verdeling, met name de wisselwerking tussen enerzijds de arbeidsmarkt en 
anderzijds de inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid centraal. 
Overigens is de aandacht voor het incorporeren van de sociale-zekerheidssector 
in macro-modellen groeiend. Veelal zijn dit evenwel modellen voor de korte 
en middellange termijn, waarin de volume-ontwikkeling van de sociale 
zekerheid exogeen wordt gehouden (Lunsing, 1986). Aan de allocatieve, 
distributieve en stabilisatie-aspecten van de sociale zekerheid wordt, zij het 
met name aan de hand van korte-termijnanalyses, in toenemende mate aandacht 
geschonken (Danziger e.a., 1981; Browning en Johnson, 1984; Wolfe e.a., 
1984; Bron e.a., 1984; Kapteyn e.a., 1985). Over de wisselwerking tussen 
economische ontwikkeling en de structuur en modellen van sociale zekerheid 
is minder bekend. Voor een lange-termijnanalyse is inzicht in de factoren 
die bepalend zijn voor de structuur en modellen van sociale zekerheid evenwel 
van wezenlijk belang (Roebroek, 1986). Lange-termijnanalyses van de relatie 
economie en sociale zekerheid zijn dan ook noodzakelijk. In de literatuur 
ontbreekt het daar nogal aan (Van den Bosch en Petersen, 1983, 1984). Juist 
bij het onderzoek naar de demografische effecten, die pas op middellange 
en lange termijn manifest worden, is zulks aan te bevelen. 

De relatie demografie en sociale zekerheid (pijl 5 en 6) is, in vergelijking 
met de hiervoor besproken twee relaties in figuur 1, in de literatuur het meest 
onderbelicht. Bovendien is de mij bekende literatuur doorgaans empirisch 
van aard en gaat de aandacht met name uit naar pijl 5: de invloed van de 
demografie op de sociale zekerheid en dan vooral naar het geisoleerde effect 
van de demografische ontwikkeling op de sociale-zekerheidsuitgaven. De 
effecten op de inkomstenkant, de structuur en de modellen van sociale 
zekerheid blijven daarbij in de literatuur goeddeels buiten beschouwing. Een 
systematische analyse van de invloed van de sociale zekerheid op de demo
grafische ontwikkeling (pijl 6) ontbreekt grotendeels (Mc Clements, 1978). 
In zo'n analyse zouden niet alleen de mogelijke invloed van de sociale zekerheid 
op de geboortencijfers maar ook de invloed (bijvoorbeeld via arbeidsonge-

8. In bijvoorbeeld de macro-economische groeitheorieen wordt de bevolkingsgroei 
doorgaans als datum beschouwd. Zie ook Kelley (1974). 
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schiktheids- en gezondheidszorgregelingen (Van den Bosch en Petersen, 1983)) 
op de sterftecijfers en levensverwachting aan bod moeten komen (Spruit, 1983). 
Daarnaast is de invloed van de sociale zekerheid op de relatie- en huishoud-
vorming alsmede op immigratie en emigratie van groot belang. Aanzetten 
tot een dergelijke benadering zijn in Amerikaans onderzoek gegeven (Seattle/ 
Denver Income Maintenance Experiments, 1983). Toegespitst op de 'econo-
mische theorie van het kindertaF is hieraan recentelijk nog aandacht besteed 
(Siegers, 1985 en 1987). Dit gebrek aan systematische analyse van de invloed 
van de sociale zekerheid op de demografische ontwikkeling neemt overigens 
niet weg dat de praktijk vele voorbeelden kent en heeft gekend van over-
heidsmaatregelen in het kader van de bevolkingspolitiek, waarbij de (voor-
lopers van de huidige) sociale zekerheid een rol speelt respectievelijk speelde 
(Schumpeter, 1972). De bepaling van de geisoleerde effecten van dergelijke 
maatregelen is evenwel met onzekerheid omgeven.9 

Ter afsluiting van deze paragraaf zal op een aantal recente studies worden 
gewezen, waarin modelmatige aanzetten tot de hier bepleite meer integrale 
benadering van de wisselwerking tussen economie, demografie en sociale 
zekerheid aan de orde komen.10 Auerbach en Kotlikoff (1985) gebruiken een 
'perfect foresight life cycle simulation model' om de dynamische economische 
effecten van de demografische ontwikkeling alsmede de interactie met de sociale 
zekerheid, met behulp van niet op empirische gegevens gebaseerde simulaties, 
te onderzoeken. Het gehanteerde algemeen evenwichtsmodel bevat 4 sectoren 
(huishoudens, bedrijven, overheid en sociale zekerheid) en simuleert de effecten 
van een tweetal demografische scenario's en van een vijftal sociale-zekerheids-
maatregelen. Geconcludeerd wordt: 'A central lesson of the simulations 
presented here is that demographic conditions are potentially very significant 
determinants of economic performance and welfare'. Van Veldhoven en Van 
Winden (1985) onderzoeken met behulp van een politiek-economisch macro-
model, zowel theoretisch als empirisch, onder meer de effecten van de 
demografische ontwikkeling. Zo blijkt op basis van de gehanteerde veron-
derstellingen: 'As to demographic developments, our model points out that 
a growth of the labour force, ceteris paribus, most probably leads to a decrease 
in state sector employment due to pressure from rising social security outlays; 
private sector employment may grow, however', (p. 288.) Sjoblom (1985) 
benadrukt het belang van de analyse van het - onder druk van de te verwachten 
effecten van de demografische ontwikkeling plaatsvindende - besluitvormings-

9. Zo'n tien jaar geleden werd overigens in het rapport van de Werkgroep Economie 
(1975) ook een verandering in de toenmalige kinderbijslag en -aftrekregeling voorgesteld. 
Zie verder bijvoorbeeld J. Varkevisser (1976), Jansweijer (1986), Europese Gemeenschap, 
hoofdstuk 4, (1986) en Van de Kaa en Lesthaeghe (red.) (1986). 
10. Voor eerdere studies zie bijvoorbeeld Van Praag en Poeth (1975) en Siegers (1983). 
Hier wordt overigens niet ingegaan op de uitgebreide literatuur over de invloed van 
de financieringswijze van de sociale zekerheid op de besparingen. 
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proces over de sociale-zekerheidsuitgaven en -inkomsten. Met behulp van 
een 'overlapping generation model' (Samuelson (1958)) worden diverse aspec-
ten van het zogenaamde 'social contract' onderzocht." Onder een 'social 
contract' wordt de impliciete afspraak tussen de generaties verstaan, waarbij 
de werkende generatie via de sociale zekerheid voor de rustende generatie 
zorgt, in de verwachting dat de daaropvolgende werkende generatie daartoe 
eveneens bereid is. Sjoblom concludeert over dit verdelingsvraagstuk in de 
tijd onder meer: 'Demographic surprises may lead to conflict in the inter
pretation of the social contract which itself may be destabilizing. Each old 
generation must receive fair treatment for having treated previous generations 
fairly, but the precise meaning of "fair" can be subject to a great deal of 
dispute', (p. 237.) Mustgrave (1981) heeft hieraan eerder boeiende beschou-
wingen gewijd. 

De hierboven aangeduide voorbeelden van recent onderzoek ontberen nog 
in belangrijke mate een gemeenschappelijk analyseschema. Zo wordt door-
gaans slechts aan enkele wisselwerkingen uit ons analyseschema aandacht 
besteed, die bovendien in de onderzoekingen onderling verschillen. Voor de 
onderlinge vergelijking van de theoretische en empirische resultaten van het 
onderzoek is de ontwikkeling van een gemeenschappelijk analyseschema even-
wel noodzakelijk. Op grond van de hierboven aangeduide voorbeelden van 
onderzoek kan desalniettemin worden geconcludeerd dat het inzicht in de 
complexe wisselwerking tussen economie, demografie en sociale zekerheid 
zeker aan het toenemen is. De reeds eerder ontwikkelde theoretische concepten 
en modellen als intergenerational equity, social contract, overlapping gener
ations model en voting model zijn daarbij mijns inziens een aanwinst. Willen 
we evenwel in staat zijn belangrijke lange-termijnontwikkelingen in de wis
selwerking tussen economie, demografie en sociale zekerheid te onderkennen, 
nog afgezien van het probleem van de bei'nvloeding daarvan, dan is de verdere 
theoretische uitbouw en toetsing van een gemeenschappelijk analyseschema 
of -kader van groot belang. Bij die verdere uitbouw is mijns inziens vergrote 
aandacht voor empirisch onderzoek op lange termijn en een meer multidis-
ciplinaire benadering gewenst. 

4. De gevoeligheid van de sociale zekerheid voor demografische 
ontwikkelingen 

In de vorige paragraaf is onder meergebleken dat van de in figuur 1 aangeduide 
wisselwerkingen, die tussen demografie en sociale zekerheid, relatief bezien 
het meest onderbelicht is. In deze paragraaf wordt vanuit de invalshoek van 
de gevoeligheid van de sociale zekerheid voor demografische ontwikkelingen 

11. Zie ook Turner (1984) en Petersen (1984). 
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nader op de wisselwerking tussen demografie en sociale zekerheid ingegaan. 
Alhoewel dit lijkt te betekenen dat daarmee de invloed van demografische 
ontwikkelingen op de sociale zekerheid (pijl 5) wordt geanalyseerd en niet 
de wisselwerking zelf (dus ook pijl 6) is dat maar ten dele het geval. Als 
een sociale-zekerheidsregeling gevoelig is voor demografische ontwikkelingen 
is het namelijk op voorhand zeker niet uitgesloten dat zo'n regeling op haar 
beurt weer de demografische ontwikkeling direct of indirect kan be'i'nvloeden. 
Een bekend voorbeeld uit de literatuur waarbij dit kan optreden, zijn de 
kinderbijslagregelingen. Omdat een systematische analyse van de invloed van 
de sociale zekerheid op de demografische ontwikkeling nog grotendeels 
ontbreekt, zal hier evenwel slechts zijdelings op pijl 6 worden ingegaan. 

Alvorens op de gevoeligheid van de sociale zekerheid voor demografische 
ontwikkelingen in te gaan, wordt een aantal opmerkingen gemaakt over het 
huidige stelsel van sociale zekerheid. Het stelsel van sociale zekerheid in 
Nederland is opgebouwd uit een viertal sectoren of onderdelen: (1) sociale 
verzekeringen; (2) sociale voorzieningen; (3) sociale-zekerheidsregelingen over-

\heidspersoneel en (4) pensioenverzekeringen. Het gemeenschappelijke doel 
van deze regelingen is het met behulp van wettelijke maatregelen bieden van 
een zekere continui'teit in de bestedingsmogelijkheden bij het zich voordoen 
van sociale risico's zoals ziekte, werkloosheid en ouderdom. De uitgaven van 
deze regelingen te zamen beslaan momenteel z o ' n / 130 mid. ofte wel circa 
een derde van het nationaal inkomen. De sociale verzekeringen nemen daarbij 
het leeuwedeel voor hun rekening, namelijk zo'n twee derde deel van de totale 
sociale-zekerheidsuitgaven. Tabel 1 verstrekt enige kwantitatieve gegevens 
omtrent de ontwikkeling in de periode vanaf 1950. In die periode steeg het 
aantal in het nationaal inkomen van 11% in 1950 tot momenteel zo'n 34%. 
Binnen de collectieve sector is het stelsel van sociale zekerheid met een aandeel 
van circa 45% overigens veruit de grootste uitgavencategorie. 

j De mate waarin demografische ontwikkelingen van invloed zijn op de sociale-
I zekerheidsuitgaven en -inkomsten wordt aangeduid met demografisch effect. 
\ Daaronder wordt hier verstaan de resultaten van zowel veranderingen in de 
' bevolkingsowviZHjj als veranderingen in de bt\o\V\ngsstructuur. Onder de 
bevolkingsstructuur wordt de verdeling van de bevolking naar leeftijd, geslacht 
en burgerlijke staat en dergelijke begrepen. Daarbij dient, in tegenstelling 
tot veel onderzoek en prognoses op dit terrein, mijns inziens tevens expliciet 

i rekening te worden gehouden met veranderingen in de omvang en samenstelling 
' van de huishoudens. Bij het bepalen van het recht en/of de hoogte van een 
sociale-zekerheidsprestatie (uitkering, toeslag, verstrekking en dergelijke) van 
een persoon speelt immers in toenemende mate de samenstelling en draagkracht 
van het huishouden waartoe de desbetreffende persoon behoort een rol. Zo 
kunnen de sociale-zekerheidsuitgaven door veranderingen in de huishoud-
omvang - bijvoorbeeld een toeneming van de eenpersoonshuishoudens ten 

file:///heidspersoneel
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Tabel 1: Het stelsel van sociale zekerheid, 1950-1986 

Sectoren" 

1. Sociale verzekeringen 
2. Sociale voorzieningen 
3. Regelingen overheidspersoneel 
4. Pensioenverzekeringen 

Totaal 1 t/m 4 
Aandeel in nationaal inkomen 

1950 

1,0 
0,2 
0,2 
0,5 

1,9 
11% 

1970 
x / 1 mid. 
17,5 
1,6 
1,4 
3,4 

23,9 
23% 

1986 

88,1 
19,4 
5b 

18b 

130,5 
34% 

a. De indeling in 4 sectoren alsmede de tot elke sector gerekende sociale-zekerheids-
regelingen is zoals die in de Fin. Nota Soc. Zekerheid wordt gehanteerd. 

b. Geschat op basis van uitkomst 1985. 

Bron: Berekend op basis van Studiegroep Begrotingsruimte (1983) en Financiele Nota 
Sociale Zekerheid 1987. 

koste van de tweepersoonshuishoudens - worden bei'nvloed. Uit hoofde van 
de Algemene Bijstandswet bijvoorbeeld ontvangen twee eenpersoonshuishou-
dens elk 70% van de minimumuitkering voor een echtpaar (tweepersoons-
huishouden). In dit voorbeeld derhalve 40% meer uitgaven. De ontwikkelingen 
op het terrein van de huishoudvorming dienen overigens niet te worden 
onderschat. Zo nam in de periode 1960-1981 in ons land het aantal huishoudens 
met 65% toe, daalde het gemiddelde aantal personen per huishouden van 
3,6 naar 2,8 en is het aandeel van de eenpersoonshuishoudens in het totaal 
aantal huishoudens praktisch verdubbeld (Sociaal Cultureel Rapport 1986), 
terwijl dit aandeel in de periode 1859-1960 met slechts 70% toenam (Faessen, 
1987). Onderzoek naar de invloed van de sociale zekerheid via financiele 
incentives op dit, in veel onderzoek (waaronder prognoses) nogal onderbe-
lichte, aspect van de bevolkingsstructuur is groeiend, alhoewel over de 
kwantitatieve betekenis geen overeenstemming bestaat (Wolf, 1984). 

De volgende vraag die in ogenschouw moet worden genomen, is welke sociale 
zekerheidsuitgaven 'gevoelig zijrC voor het demografisch effect.12 Daarbij zijn 
in principe twee benaderingen mogelijk. Denkbaar is om de gevoeligheid voor 
het demografisch effect expliciet te beperken tot die sociale-zekerheidsrege-
lingen die zich qua toekenningscriteria uitsluitend richten op demografische 
veranderingen. Bijvoorbeeld het 65 jaar worden (AOW) of het krijgen van 
kinderen (AKW). In deze benadering, die ik met enge of juridische benadering 
zou willen aanduiden, komen dan de volgende formele demografische re-

12. In de diverse prognoses bestaat hieromtrent verschil van inzicht. Zo beschouwt 
de Werkgroep Heroverweging (1986) mijns inziens terecht de AAW/WAO als demografisch 
gevoelig, terwijl het CPB (1985) dat niet doet. 
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gelingen in aanmerking: de ouderdomsverzekeringen (AOW, VUT en andere 
pensioenregelingen), de kinderbijslag (AKW) en de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet (AWW). Te zamen vormen deze regelingen momenteel ongeveer een 
derde van de totale sociale-zekerheidsuitgaven. In een meer ruime of eco-
nomisch-demografische benadering daarentegen is bepalend of, in hoeverre 
en op welke wijze het demografisch effect zich doet gelden aan de uitgavenkant 
(of prestatiekant) en/of aan de inkomstenkant (of financieringskant (premies 
en dergelijke)). De uitgaven worden bepaald door de kans Op, de hoogte 
van en de duur van de prestatie. Ook al speelt bij de toekenningscriteria 
van de prestatie bijvoorbeeld de leeftijd juridisch geen rol, kan dat op 
economisch-demografische gronden wel degelijk het geval zijn. Zo bestaat 
er voor een aantal regelingen, onder meer op het gebied van ziekte (-kosten), 
een samenhang tussen enerzijds prestatieverstrekking en anderzijds leeftijd 
en geslacht. Ook voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen geldt dit (Van den 
Bosch en Petersen, 1983). Tevens kan de duur van de uitkering (onder meer 
bij arbeidsongeschiktheid), zonder dat dit in de toekenningscriteria expliciet 
tot uitdrukking komt, afhankelijk zijn van onder meer de leeftijd. De situatie 
op de arbeidsmarkt is in dit verband mede bepalend. Bij de duur van de 
uitkering is ook van belang dat deze bij een aantal regelingen bij het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd eindigt. Tenslotte is de hoogte van een uitkering, 
in die gevallen waarbij een relatie met het laatst verdiende inkomen wordt 
gelegd en gezien de relatie tussen inkomen en leeftijd (age-income profiles), 
in feite daarmee een functie van de leeftijd. Aan de financieringskant kan 
in geval van premiebetaling het aangrijpingspunt van het demografisch effect 
onder meer worden gevonden in het feit dat de hoogte van de premie doorgaans 
afhankelijk van het inkomen is en daarmee in principe van de leeftijd. Evenals 
zulks het geval kan zijn bij de duur van de premiebetaling, die doorgaans 
bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd eindigt. Naast de invloed van de 
leeftijd op de prestatie- en financieringskant dient nog, zoals hierboven reeds 
opgemerkt, op de invloed van de huishoudsamenstelling en huishoudvorming 
te worden gewezen. 

In bovenstaande uiteenzetting is beknopt een aantal samenhangen aangegeven 
tussen sociale-zekerheidsregelingen en demografische variabelen, met name 
de leeftijd. Die samenhangen kunnen zowel gebaseerd zijn op wettelijke 
regelingen als de weerslag zijn van complexe gedragsrelaties, bei'nvloed door 
omstandigheden van tijd, plaats en wettelijke mogelijkheden. Op het niveau 
van de afzonderlijke sociale-zekerheidsregelingen is inmiddels naar een aantal 
van deze gedragsrelaties onderzoek verricht; zie voor een internationaal 
overzicht (Danziger e.a., 1981). Overigens is voor een meer algemene analyse 
van de invloed van een belangrijke demografische grootheid als leeftijd op 
het beroep op de sociale zekerheid mijns inziens een jaargangenbenadering 
van arbeid bij uitstek geschikt (Van den Bosch, 1982). Het behoeft dan ook 
geen betoog dat inzicht in de gevolgen van de aangeduide economisch-
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demografische samenhang van groot belang is voor het onderkennen van 
belangrijke demografische effecten (Van Praag e.a., 1983). Een beperking van 
ons onderwerp tot de formele demografische regelingen ligt derhalve niet 
voor de hand. 

Ter afsluiting van deze paragraaf wil ik nog de aandacht vestigen op de 
doorwerking van een aspect van het demografisch effect, namelijk de leeftijd, 
op de uitgaven en inkomsten van de sociale zekerheid. Centraal staan daarbij 
de volgende drie grootheden: 
1. de sociale-zekerheidsconsumptie (CSZ(i)) per leeftijdsklasse (i) respectie-

velijk de bijdrage aan de financiering van de sociale zekerheid (BSZ(i)) 
per leeftijdsklasse (i); 

2. het aantal personen (Q(i)) per leeftijdsklasse (i); 
3. de gemiddelde leeftijdsspecifieke sociale-zekerheidsconsumptie per persoon 

(c(i)) en de gemiddelde leeftijdsspecifieke sociale-zekerheidsbijdrage per 
persoon (b(i)), waarbij per definitie geldt: 

c(i): CSZ (i) 

Q(i) 

en b(i) BSZ (i) 

Q(i) 

De onder (1) en (3) vermelde grootheden kunnen in principe zowel voor 
de afzonderlijke sociale-zekerheidsregelingen - het huidige stelsel kent ove-
rigens een groot aantal regelingen waarvan 25 met meer dan / 500 mln. aan 
uitgaven - als voor het gehele stelsel worden bepaald. Daarbij kunnen zich 
overigens belangrijke toerekeningsproblemen voordoen. Aan de uitgaven- of 
consumptiekant kunnen, zoals hierboven reeds aangeduid, op het niveau van 
de afzonderlijke regeling duidelijke samenhangen met de leeftijd geconstateerd 
worden. Nelissen en Vossen (1985) hebben dit ook geconstateerd voor een 
groot aantal regelingen te zamen. Zij bepaalden de leeftijdsspecifieke con-
sumptie per persoon van een groep regelingen die te zamen circa 60% van 
de sociale-zekerheidsuitgaven vormen.13 Figuur 2 geeft een en ander weer. 
De gemiddelde sociale-zekerheidsconsumptie per persoon blijkt met het stijgen 
van de leeftijd sterk toe te nemen; de c(i)-curve heeft een J-vormig verloop. 
Zo bedraagt in 1981 de gemiddelde sociale-zekerheidsconsumptie van een 
75-plusser ruim tienmaal zoveel dan voor een persoon onder de 15 jaar. Het 
aantal personen per leeftijdsklasse Q(i), dat een aangrijpingspunt voor de 
demografische ontwikkeling vormt, vertoont daarentegen (nog) een ruwweg 
tegengesteld verloop, zie figuur 2. Zo zijn er in 1981 zo'n vijf keer zoveel 
personen onder de 15 jaar dan personen van 75 jaar en ouder. Zodat de 

13. Toevoeging van de belangrijkste nog ontbrekende regelingen, de ziektekosten-
en aanvullende pensioenregelingen zal - gezien de relatie met de leeftijd - de vorm 
van curve in figuur 2 vermoedelijk niet essentieel doen veranderen. Zie overigens ook 
Vossen en Janssen (1986). 
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uit c(i) en Q(i) resulterende sociale-zekerheidsconsumptie CSZ(i) per leeftijds-
klasse derhalve een gelijkmatiger verloop vertoont dan de c(i)-curve. Door 
de te verwachten verdergaande ontgroening en vergrijzing zal de vorm van 
de Q(i)-curve veranderen zodat, bij een gelijkblijvende c(i)-curve, de resul
terende CSZ(i)-curve een aanmerkelijk steiler verloop te zien zal gaan geven. 
Dat lijkt in aanzienlijk mindere mate het geval te zullen zijn met de bijdrage 
aan de financiering van de sociale zekerheid per leeftijdsklasse (BSZ(i)-curve. 
Prognoses hieromtrent ontbreken evenwel. 

Figuur 2: De gemiddelde leeftijdsspecificatie sociale-zekerheidsconsumptie per persoon 
C (i), naar 5-jarige leeftijdsklassen, gebaseerd op circa 60%a van de totale sociale-
zekerheidsuitgaven 1981, alsmede het aantal personen per leeftijdsklasse Q (i) 
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Het in beeld brengen van de inkomsten- of bijdragenkant van de sociale 
zekerheid naar leeftijd stuit overigens op problemen. Bijvoorbeeld op het 
probleem dat de sociale zekerheid voor een niet onbelangrijk deel mede uit 
belastingopbrengst wordt gefinancierd. De toerekening daarvan naar leeftijds-
klassen vergt dan ook nadere veronderstellingen. Alhoewel recent empirisch 
onderzoek naar de mate van leeftijdsafhankelijkheid van de inkomstenkant 
van de sociale zekerheid mij niet bekend is, is dit zoals gezegd voor prognoses 
van de sociale zekerheid van groot belang.14 Prognoses van de uitgaven- en 
inkomstenkant te zamen vergroten namelijk het inzicht in het toekomstige 
verdelingsvraagstuk van de sociale zekerheid.15 En dit is mede in het belang 
van de discussie over veranderingen in het model en de structuur van de 
sociale zekerheid.16 

5. Demografie en sociale zekerheid: recente prognoses 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op een bepaald aspect van pijl 5 
uit figuur 1, namelijk het effect van de toekomstige demografische ontwikkeling 
op de sociale-zekerheidsuitgaven. Daartoe wordt een aantal recente prognoses 
besproken en met behulp van het eerder besproken eenvoudige analyseschema 
van kanttekeningen voorzien. Alvorens daartoe over te gaan, ga ik beknopt 
in op een aantal in het verleden opgestelde prognoses van sociale-zekerheids
uitgaven. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de realiteitswaarde van 
deze eerdere prognoses alsmede aan de factoren die daarop van invloed zijn 
geweest. Bij de invoering van een aantal sociale-zekerheidsregelingen zijn in 
het verleden prognoses, overigens niet expliciet gericht op het in beeld brengen 
van het demografische effect, opgesteld over de vermoedelijke uitgavenont-
wikkeling. Zo is bij de invoering van de eerste volksverzekering, de AOW in 
1957, dit zeer uitvoerig geschied. Bij de latere in de jaren zestig ingevoerde 
regelingen is dit overigens veel minder het geval geweest (Le Blanc, 1982). 
Tabel 2 verstrekt voor een drietal regelingen uit de periode 1950-1970 nadere 
gegevens. In die periode heeft overigens de grootste (naoorlogse) gemiddelde 
jaarlijkse toeneming van de bevolking plaatsgevonden. De hier gekozen drie 

14. Zo kan erop worden gewezen dat het inkomen de grondslag vormt voor premie-
(en belasting-jheffing en dat het inkomen tegelijkertijd met de leeftijd (age-income 
profiles) samenhangt. Een stijging van de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking 
zou derhalve, ceteris paribus, tot een hogere premie-opbrengst kunnen leiden. Daar 
staat tegenover dat de oudste leeftijdsklassen in de beroepsbevolking steeds meer in 
omvang afnemen. 
15. Voor de collectieve sector zijn dergelijke onderzoeken beschikbaar (Ritzen, 1986). 
16. Zo zullen toekomstige belangrijke veranderingen in de verschillen per leeftijdsklasse 
(of per huishouden) inzake de sociale-zekerheidsconsumptie en de bijdrage aan de 
financiering daarvan de discussie over het equivalentie- versus het solidariteitsbeginsel 
doen opbloeien. Zie ook Schmahl (1985). 
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regelingen hebben betrekking op ouderdomspensioenen (AOW), minimumbe-

!

hoefte-uitkeringen (ABW) en ziektekosten (AWBZ). Uit de tabel blijkt dat -
achteraf bezien - de toenmalige prognoses van de uitgavenontwikkeling als 
'een slag in de lucht' kunnen worden gekwalificeerd. Voor een bij uitstek 
demografische regeling als de AOW is dit opmerkelijk en vraagt om een nadere 

i verklaring. Le Blanc (1982) concludeert in dit verband dat de oorzaak van 
het verschil in prognose en realisatie bij de AOW aan met name nominale 

I factoren (aanpassingen van de uitkeringen) en bij de andere twee regelingen 
' aan met name volumefactoren (groter beroep op de regeling) dient te worden 
geweten. Ook kan in dit verband op de prognose van Alting von Geusau 

U1975) worden gewezen. Deze stelde in 1975 een projectie van onder meer 
de Aow-premie op, op basis van de toenmalige verwachte demografische 
ontwikkelingen. Het voorspelde premiepercentage voor 1985 ligt evenwel meer 

'dan 10% beneden het feitelijk gerealiseerde. Mogelijk komt dit ook door 
een onderschatting van de nominale factoren. 

Tabel 2: Prognose van de uitgavenontwikkeling van enkele sociale-zekerheidsregelingen, 
opgesteld bij de invoering, alsmede confrontatie met de realisatie 

Sociale-
zekerheids-
regeling 

I. AOW 

2. ABW 

3 . AWBZ 

Prognose 
opgesteld bij 
invoering: 

1957 
1965 
1968 

Prognose 
uitgaven 
1981: 

/ 1 mid. 
/ 0,4 mid. 
/ 0,7 mid. 

Realisatie 
uitgaven 
1981: 

/ 2 0 mid. 
/ 7,3 mid. 
/ 7,5 mid. 

Bron: Samengesteld o.b.v. gegevens (nominale bedragen) in Le Blanc, 1982. 

I Een en ander duidt erop dat in de achter ons liggende periode de uitga
venontwikkeling meer door andere factoren werd bepaald dan door de 
demografische ontwikkeling. Dit wordt door Nelissen en Vossen (1985) voor 
een meer recente periode bevestigd. Zij hebben aangetoond dat in de periode 
1970-1982 de uitgaven van een groot aantal (waaronder de formele demo
grafische) regelingen, te zamen circa 60% van de totale sociale-zekerheids-
uitgaven, in reele termen met circa 146% zijn gestegen. De reele verhoging 
van het gemiddelde uitkeringsbedrag bedroeg daarbij 42%, terwijl de volu-
mestijging 73% bedroeg. En deze volumestijging was voor slechts circa een 
derde deel het gevolg van demografische ontwikkelingen. Daarvan was de 
verandering in het aantal personen per relevante leeftijdsgroep de meest 
dominante factor. In dit verband zou ik op het volgende willen wijzen. Stel 
het hypothetische geval dat men zo'n 30 jaar geleden bij de invoering van 
de AOW over de (achteraf bezien) juiste demografische gegevens zou hebben 
kunnen beschikken. Dan zou ook de daarop gebaseerde prognose van de 

Ihuidige uitgaven - met name door de opgetreden wisselwerking tussen 
economie, demografie en sociale zekerheid - een geweldige onderschatting 
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' van het feitelijke verloop hebben betekend. De betekenis van prognoses van 
het louter demografisch effect voor het in beeld brengen van vermoedelijk 
te verwachten ontwikkelingen - waarom het uiteindelijk te doen is - dient 
dan ook nauwkeurig in het oog te worden gehouden. Voorzichtigheid bij 
de hiernavolgende bespreking van de resultaten van recente prognoses, 
waarvan een aantal minstens 30 jaar vooruitkijkt, is derhalve geboden. 

Aan recente prognoses is momenteel geen gebrek. De onderlinge vergelijk-
baarheid stuit evenwel op problemen. Zo bestaan er verschillen in de in 
beschouwing genomen sociale-zekerheidsregelingen (waaronder steeds de 
formele demografische), in de veronderstellingen, in het startjaar en de lengte 
van de prognoseperiode, in het al dan niet relateren aan de te verwachten 
economische ontwikkeling, enz. Desalniettemin heb ik in tabel 3 een aantal 
prognoses bijeengebracht, gegroepeerd in een drietal categorieen.17 De eerste 
categorie heeft betrekking op een drietal prognoses van de absolute uitga-
venniveaus. De daarvoor gekozen regelingen verschillen per prognose. Alle 
drie de prognoses beperken zich tot delen van de eerste twee sectoren van 
het stelsel: het aandeel in de totale sociale-zekerheidsuitgaven (de vier sectoren 
te zamen) loopt uiteen van circa 48% tot circa 56%. Tot het jaar 2000 geven 
de vermelde prognoses ten opzichte van 1985 een stijging van de beschouwde 
uitgaven aan met 15 a 20 procent, voor de periode 2000-2020 een stijging 
ten opzichte van 2000 van 10 a 15 procent. 

De tweede categorie prognoses betreft een prognose van het relatieve uit-
gavenniveau, namelijk gerelateerd aan de verwachte ontwikkeling van het 
nationaal inkomen. De beschouwde regelingen te zamen vormen de sector 
sociale verzekeringen met een aandeel van circa 68% in het totaal van de 
sociale-zekerheidsuitgaven. Deze prognose schetst het beeld van een praktisch 
gelijkblijvend beslag tot 2010 van de sociale zekerheid op het nationaal 
inkomen. Deze uitkomsten gelden evenwel voor het middenscenario. In het 
lage scenario daarentegen loopt het aandeel op van circa 23% in 1985 tot 
circa 28% in 2000, waarna het aandeel globaal constant blijft tot 2010. De 
derde categorie prognoses heeft betrekking op de vierde sector van de sociale 
zekerheid: de pensioenregelingen (hier aangevuld met de tot de sociale ver
zekeringen behorende AOW). Opvallend in dit onderzoek is het in beeld brengen 
van het effect van de huidige koppeling van de netto-AOW aan het netto-
minimumloon. Door de voortgaande vergrijzing stijgt de Aow-premie en leidt 
dit via een lager netto-minimumloon tot een lagere Aow-uitkering, waardoor 
op de aanvullende pensioenregelingen een opwaartse druk ter compensatie 
zal komen. Overigens is er simultaan een effect op de financieringswijze van 

17. Deze prognoses hebben alle betrekking op de meest recente (CBS-1984) bevol-
kingsprognose. Een eerdere prognose als van Van den Bosch en Petersen (1984) is 
gebaseerd op de CBS-1982 bevolkingsprognose. 
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Tabel 3; Enkele recente prognoses van belangrijke onderdelen van de sociale-zeker-
heidsuitgaven, 1985 - 2020, op basis van de CBS-Bevolkingsprognoses 1984 (midden-
variant) 

I. 
1.1. 

1.2. 

1.3. 

Index uitgaven sociale zekerheid 
Nelissen en Vossen (1985) 
(aandeel in sz: 56%)a 

SCP(1985) 

(aandeel in sz: 51%) 
Werkgroep Heroverweging (1986) 
(aandeel in sz: 48%) 

1985 

100 

100 

100 

2000 

115 

118 

119 

2010 

123 

129 

— 

2020 

130 

136 

— 

0 

II. Uitgaven sociale zekerheid 
in % van het nat. inkomen 

II.1. cpB(1985)b 23% 22% 23% -
(aandeel in sz: 68%) 

.- /III. Uitgaven AOW + ov. pensioenreg. 
/ in % van het brutoloon 
' III . l . Bolhuis en Vossers (1986)c 19,6% 20,1% 25,6% 32,3% 

(aandeel in sz: 32%) 
waarvan AOW: (11,9%) (12,1%) (12,5%) (14,7%) 

a. Het aandeel van de uitgaven van de in de prognoses beschouwde regelingen in 
de totale sociale-zekerheidsuitgaven in het startjaar van de prognose. Bij 1.1. en 
1.2. is in deze tabel het indexcijfer, anders dan in de oorspronkelijke studies, voor 
1985 op lOOgesteld. 

b. Gebaseerd op middenscenario van het CPB (1985). 
c. Gebaseerd op (doorgetrokken) hoge-scenario van CPB (1985) in Bolhuis en Vossers, 

1986, p. 56. 

de pensioenen. Zo gaat het relatief achterblijven van de Aow-uitkering gepaard 
I met een verschuiving in de financieringswijze van omslag-(Aow) naar kapi-
I taaldekkingsstelsel (aanvullende pensioenen). Werd in 1980 nog circa 80% 
van de pensioenvoorziening via het omslagstelsel gefinancierd, in 1990 is dat 
circa 75% en in 2020 is dit percentage gedaald tot 64% (Bolhuis en Vossers, 
1986, p. 58). Dit voorbeeld duidt op samenhangen tussen regelingen, hier 
zowel met betrekking tot de uitkeringen als financieringswijze, die bij prognoses 
in het oog gehouden moeten worden. 

Bij deze prognoses wil ik op basis van de voorgaande paragrafen een aantal 
kanttekeningen maken. Op de eerste plaats zijn de prognoses op voorhand 
behept met onzekerheid over de bevolkingsontwikkeling op langere termijn. 
Hierbij speelt zowel een fundamenteel probleem dat de demografische ont-
wikkeling van een bevolking in een open systeem plaatsvindt - dat wil zeggen 
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in wisselwerking met de economie, sociale zekerheid en andere ontwikkelingen 
- als het technisch probleem (Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, 1976). 
Het technisch probleem hangt samen met de keuze tussen een transversaal 
of longitudinaal prognosemodel. Onlangs is deze problematiek nog onder 
de aandacht gebracht (Janssen en Vossen, 1986). Op de tweede plaats wil 
ik erop wijzen dat prognoses over de sociale-zekerheidsuitgaven op zichzelf 
weliswaar nuttig kunnen zijn, maar dat het relateren aan de simultaan daarmee 
verwachte economische ontwikkeling eigenlijk onontbeerlijk is. Niet alleen 
omdat de sociale zekerheid een verdelingsvraagstuk betreft, waarbij de omvang 
en groei van de nationale koek de mogelijkheden van de verdeling bepalen, 
maar ook omdat de sociale-zekerheidsuitgaven zelf gezien de eerder beschreven 
wisselwerking mede de resultante zijn van die economische ontwikkeling. In 
die zin zou in tabel 2 de CPB-prognose (1985) nog het meest betrouwbare 
beeld van de toekomstige ontwikkeling van de sociale-zekerheidsuitgaven 
schetsen. De prognose van de economische ontwikkeling speelt daarbij evenwel 
een dominante rol. Het is echter bekend hoe moeilijk het is om iets over 
de economische groei op middellange termijn te zeggen. En, als er al wat 
over te zeggen valt, dan moet ons 'buitenland' dat nog doen ook! Zo wordt 
in de recente cPB-publikatie 'De Nederlandse economie op langere termijn' 
de ontwikkeling in de drie onderscheiden scenario's met name bepaald door 
verschillende veronderstellingen ten aanzien van de groei van de wereldhandel. 
Deze bepalen op hun beurt uiteindelijk weer, zoals hierboven uit de bespreking 
van categorie II in tabel 2 bleek, in belangrijke mate de omvang van de 
sociale-zekerheidsuitgaven. 

Op de derde plaats dient voor een goed inzicht in de gevolgen van de 
demografische ontwikkeling in principe een samenhangende prognose van 
de totale uitgaven van de sociale zekerheid (de 4 sectoren uit tabel 1 te zamen) 
te worden opgesteld, zoals in paragraaf 4 is bepleit. Juist vanwege de mogelijke 
onderlinge samenhangen (bijvoorbeeld inzake complementariteit en substi
tu te) tussen de regelingen - hierboven hebben we er een voorbeeld van gezien 
binnen de pensioensector - is dit noodzakelijk.I8 Hieraan ontbreekt het evenwel 
nog. Zo zijn er prognoses voor afzonderlijke regelingen, zoals de AOW (Van 
den Bosch, Van Eekelen, Petersen, 1983); prognoses die zich tot een onderdeel 
van het stelsel, zoals de pensioenen, beperken (Huijser, Van Loo, 1984); en 
prognoses, zoals in tabel 2 vermeld, die naast de formele demografische 

18. Een ander voorbeeld van zo'n samenhang is bijvoorbeeld het feit dat een maatregel 
als de verhoging van de leeftijd met een jaar waarop het recht op een AOW-uitkering 
ingaat naast de verlaging van de AOW-uitgaven de volgende effecten op andere regelingen 
heeft. De premies voor de aanvullende pensioenregelingen, waarin de AOW is ingebouwd, 
zullen hierdoor gaan stijgen. Voorts is het zo dat het merendeel van degenen die op 
65-jarige leeftijd een AOW-uitkering ontvangt afkomstig is uit een sociale-zekerheids-
regeling (bijvoorbeeld WAO) met een hogere uitkering dan de AOW, zodat per saldo 
de lasten toenemen. Zie Werkgroep Heroverweging, 1986, p. 72. 
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regelingen tevens een of meer andere demografisch gevoelige regelingen in 
beschouwing nemen. Overigens ontbreekt het bij de in de tabel vermelde 
prognoses aan prognoses van de inkomstenkant van de sociale zekerheid, 
zoals in paragraaf 4 is bepleit. Een uitzondering vormen Bolhuis en Vossers 
(1986) die de prognoses van de uitgaven en de financiering daarvan op 
gei'ntegreerde wijze hebben behandeld. 

Ten slotte wil ik nog een kanttekening maken bij de in de prognose gehanteerde 
basismethode. Die basismethode kan als volgt beknopt worden weergegeven. 
Voor het beginjaar van de prognose wordt per sociale-zekerheidsregeling de 
leeftijds- en eventueel de geslachtsspecifieke consumptie of verbruik bepaald. 
Vervolgens wordt de toekomstige consumptie, op basis van een tweetal cruciale 
veronderstellingen, met behulp van de CBS-bevolkingsprognose berekend. De 
eerste veronderstelling gaat uit van een gelijkblijvende bevolkingsspecifieke 
consumptie (zie bijvoorbeeld paragraaf 4, figuur 2). De tweede veronderstelling 
behelst het ongewijzigd blijven van het model en de structuur van het stelsel 
van sociale zekerheid: in de personenkring, de prestaties, de financiering, de 
uitvoering, het toezicht en beheer vinden geen wijzigingen plaats. Deze twee 
ceteris paribus-veronderstellingen bevriezen als het ware de belangrijkste 
uitgaven bepalende parameters, uitgezonderd de demografische ontwikkeling. 

(Ik zou deze paragraaf willen afsluiten met een wat ambivalente conclusie, 
•Jnamelijk dat prognoses van het demografisch effect op de sociale-zekerheids-
I uitgaven zowel sterk als zwak zijn. Sterk in die zin, dat analytisch bezien 

de louter demografische effecten op 'mechanische wijze' worden getoond. 
Ten aanzien van de demografische ontwikkeling zelf blijft evenwel onzekerheid 

I bestaan en krijgt de ontwikkeling van de huishoudsamenstelling en huishoud-
vorming, van groot belang voor de sociale-zekerheidsuitgaven, onvoldoende 
aandacht in de bevolkingsprognoses. De sterkte van de prognoses van het 
demografisch effect is evenwel, vanuit een andere optiek, tevens de zwakte 

' ervan. Vanuit die optiek geven prognoses van het demografisch effect, op 
i basis van onder meer bevindingen daaromtrent in het verleden, slechts een 
i onvolledig antwoord op de vraag hoe de sociale-zekerheidsuitgaven zich in 
de toekomst zullen gaan ontwikkelen. Daarvoor is, zoals in paragraaf 3 is 
betoogd, meer inzicht nodig in de wisselwerking tussen economische en 
demografische ontwikkeling en de sociale zekerheid, die bepalend zijn voor 
de nominale en volume component van de sociale-zekerheidsuitgaven, maar 
ook voor de structuur en het model van het stelsel van sociale zekerheid. 

6. Economie, demografie en sociale zekerheid in lange-termijnper-
spectief 

In de voorgaande paragrafen is naar voren gekomen dat het inzicht in de 
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wisselwerking tussen economie, demografie en sociale zekerheid weliswaar 
groeiend is, zeker op onderdelen zoals de economische theorie van het kindertal 
(Siegers, 1985), maar in zijn totaliteit nog beperkt van aard is. Van een meer 
integrale, theoretisch gefundeerde en op de verklaring van ontwikkelingen 
gerichte benadering is nog niet echt sprake. Mogelijk houdt dit mede verband 
met het feit dat een groot deel van de (empirische) onderzoekingen betrekking 
heeft op korte-termijnanalyses, die in belangrijke mate door omstandigheden 
van plaats en tijd worden bei'nvloed. Zo dit het geval zou zijn, dan zou op 
grond daarvan meer aandacht moeten worden besteed aan analyses gericht 
op de verklaring van lange-termijnontwikkelingen. Ter illustratie wil ik dit 
met behulp van een tweetal voorbeelden nader toelichten. 

Als eerste voorbeeld van een analyse die van nut kan zijn voor een verklaring 
van de lange-termijnontwikkeling van de wisselwerking tussen economie en 
demografie wil ik wijzen op de zogenaamde theorie van de demografische 
transitie. Daarin wordt een drietal fasen onderscheiden. In de eerste fase, 
die van de premoderne samenlevingen, zijn zowel het geboorten- als het 
sterftecijfer hoog en houden elkaar ruwweg in evenwicht, waardoor nauwelijks 
bevolkingsgroei optreedt. In de tweede fase daalt als gevolg van ontwikkelingen 
in de samenleving en invoering van gezondheidsbevorderende maatregelen 
het sterftecijfer, terwijl het geboortencijfer hoog blijft: de bevolkingsomvang 
neemt snel toe. In fase drie daalt onder invloed van sociale en economische 
veranderingen het geboortencijfer, waarbij het geboorten- en sterftecijfer elkaar 
taeer opnieuw, maar nu op een historisch zeer laag niveau, in evenwicht houden, 
l'zodat de bevolkingsomvang niet meer zal toenemen. Alhoewel op deze theorie 
veel kritiek is geleverd - ' . . .it seems like a grand historical generalization...' 
Leibenstein (1974, p. 460) - biedt het zeker aanknopingspunten voor ons 
doel. Zo is bijvoorbeeld een interessante vraag in hoeverre en in welke mate 
de komst en uitbouw van de sociale zekerheid de overgang naar respectievelijk 
de verblijfsduur in de tweede fase heeft bei'nvloed en welke rol de sociale 
zekerheid speelt, naast andere factoren, in de overgang naar de derde fase. 
Toegespitst op de doling van het geboortencijfer van fase 2 naar fase 3 zal 
ik aan de hand van een model van Leibenstein hierover een aantal opmerkingen 
maken. Voor een grondige analyse van andere op de micro-economie ge-
baseerde benaderingen in deze, waarin doorgaans niet expliciet op de sociale 
zekerheid wordt ingegaan, zij verwezen naar Siegers (1985). In Leibensteins 
model wordt de keuze van een additioneel kind beschreven als een afweging 
van enerzijds een drietal 'utilities' en anderzijds twee 'disutilities'. Overigens 
waarschuwt Leibenstein er zelf voor dat ' . . . for the most part, rational 
decisions need be assumed only for marginal children, as it were.' (Leibenstein, 
1974, p. 460.) 

Welke invloed heeft de sociale zekerheid op deze afweging? Leibenstein 
beantwoordt deze vraag niet expliciet. Ik zal hierop evenwel beknopt ingaan, 
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mede omdat daardoor duidelijk wordt dat het empirisch eenduidig vaststellen 
van zo'n invloed - zeker op lange termijn - verre van eenvoudig is. Tot de 
drie 'utilities' worden gerekend: 
1. de aanwezigheid van het kind voor de ouders zelf ('consumption utility'), 
2. de bijdrage van het kind aan het gezinsinkomen ('work or income utility'), 

| e n 

1 3. zekerheid voor de oude dag ('old age security utility'). 

De komst en uitbouw van de pensioenregelingen zullen het derde type 
nuttigheid negatief hebben be'invloed, terwijl de noodzaak voor bijdragen aan 
het gezinsinkomen van het werkende kind in geval van ziekte, werkloosheid 
en dergelijke van de werkende vader of moeder door daartoe strekkende 
regelingen is verminderd. Een en ander betekent dat de 'utilities' door de 
komst van de sociale zekerheid verminderd zouden kunnen zijn, ervan 
uitgaande dat de eerste nuttigheid niet daardoor is be'invloed. Ten aanzien 
van de eerste 'disutility', de directe kosten van het opvoeden, lijkt de sociale 
zekerheid via onder meer de kinderbijslagregeling een matigende invloed te 
hebben. Het effect op de tweede 'disutility', de indirecte kosten of opportunity 
kosten (gemis aan arbeidsinkomen van de moeder en dergelijke ) van een 
additioneel kind kan mogelijk matigend zijn. Dit met name in verband met 
sociale-zekerheidsregelingen inzake loondoorbetaling bij zwangerschap en 

|bevalling. Stel derhalve dat de invloed van de sociale-zekerheidsregelingen 
•top de 'utilities' negatief is. En dat de 'disutilities' erdoor afnemen. Daaruit 

Scan worden geconcludeerd dat het saldo-effect - zoals zo vaak het geval 
|is - slechts door empirisch onderzoek, waarbij theoretische en empirische 
problemen alsmede omstandigheden van tijd en plaats een belangrijke invloed 
zullen uitoefenen, kan worden vastgesteld.19 Resultaten van dergelijk lange-
termijn empirisch onderzoek ontbreken evenwel. 

Als tweede voorbeeld wil ik de aandacht vestigen op de lange-termijnont-
wikkeling van de afhankelijkheidsgraad. Daaronder wordt het aantal personen 
in de niet-beroepsbevolking per 100 personen in de beroepsbevolking verstaan 
(Werkgroep Economie, 1975). Zowel de ontwikkeling van de beroepsbevol
king, die mede bepalend is voor de omvang van de nationale produktie, als 
de ontwikkeling van de niet-beroepsbevolking, die mede bepalend is voor 
de (her-)verdeling van de nationale koek, zijn voor ons onderwerp namelijk 

19. Ook indien het effect op de twee 'disutility' niet matigend maar eventueel 
versterkend zou werken, blijft het saldo-effect op de afweging niet op theoretische 
gronden te voorspellen. Zie ook Kapteijn e.a. (1985). Ook in Siegers (1985) worden 
geen empirische bevindingen hieromtrent vermeld, wel wordt onder meer ingegaan 
op relatie arbeidsaanbod door (gehuwde) vrouwen en het kindertal. Daaruit blijkt dat 
de aanwezigheid van kinderen de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw negatief 
beinvloedt. Zie hieromtrent ook: J.M.J, op de Beke (1986). 

i 
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van groot belang. De ontwikkeling van de afhankelijkheidsgraad, of 'depen
dency rate', in de periode 1899-2000 heb ik in tabel 4 in beeld gebracht. 
Daaruit blijkt dat in de eerste helft van deze eeuw de afhankelijkheidsgraad 

ij een daling vertoont. Als gevolg van de naoorlogse geboortengolf loopt de 
if afhankelijkheidsgraad tot aan de jaren tachtig op. Omdat in de jaren tachtig 

de geregistreerde werkloosheid sterk stijgt, waardoor een beduidende afwijking 
komt tussen de beroepsbevolking en het aantal werkenden, is in tabel 4 

i daarvoor gecorrigeerd. Als tot het jaar 2000 de werkloosheid ten opzichte 
van 1986 niet sterk zal oplopen, dan zal (ook de voor werkloosheid gecor-
rigeerde) afhankelijkheidsgraad ten opzichte van de jaren tachtig een daling 
gaan vertonen. De afhankelijkheidsgraad vertoont daarmee in de beschouwde 

I periode een opmerkelijke ontwikkeling. 

Tabel 4: Ontwikkeling van de bevolking, beroepsbevolking, niet-beroepsbevolking en 
de afhankelijkheidsgraad (= aantal personen in de niet-beroepsbevolking per 100 
personen in de beroepsbevolking), 1899 - 2000 

Bevolking 

(1) 

1899 5.104 
1909 5.858 
1920 6.865 
1930 7.936 

1947 9.625 
1960 11.462 
1971 13.060 
1980 14.091 
1986 14.529 

1990 14.725" 
2000 15.147" 

Beroepsbevol
king 

(2) 
x 1 mln. 

1.920 
2.259 
2.719 
3.179 

3.866 
4.168 
4.735 
5.416 
6.022 

6.420c 

6.931c 

personer 

Niet-beroepsbevolk. 
Totaal %sz-uitk. 
(3)=(D-(2) 

i 

3.184 
3.599 
4.146 
4.757 

5.759 
7.294 
8.325 
8.675 
8.507 

8.305 
8.216 

(4) 

16% 
19% 
29% 
38% 

39% 

Afhankelijkheids
graad 
(5)=[(3):(2)]xl00 

166 
159 
152 
150 

149 
175 
176 
160 
141 

129 
119 

(168)' 
(160)' 

(145)e 

(132)e 

a. CBS (1985), middenvariant. 
b. Incl. geregistreerde werkloosheid, in de jaren 1930 - 1971 minder dan 4%, in 1980 

en 1986 resp. 248.000 en 710.000 personen. 
c. CPB (1983) en Corpeleijn (1985), tabel 5. 
d. Personen met inkomensvervangende sociale-zekerheidsuitkering (excl. zw, AKW, ZFW, 

e.d.). 
e. Excl. geregistreerde werkloosheid in de beroepsbevolking; voor 1990 en 2000 

uitgegaan van het niveau van de gereg. werkloosheid in 1986. 

Bron: ad (1) en (2): CBS (1979), voor 1980 en 1986: CBS, Stat. Zakboek 1986; ad (4) 
Fin. Nota Soc. Zekerheid 1987, tabel 2.11. 
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Zonder hier dieper op deze ontwikkelingen te willen ingaan, kan wel worden 
vastgesteld dat naast demografische factoren tevens de deelnemingspercentages 
per leeftijd en geslacht hierbij een rol spelen (Albeda (1982)), Becker en Vink 
(1986)). Een en ander komt bijvoorbeeld tot uiting door de afhankelijkheids-
graad naar de in dit verband relevante leeftijdsgroepen jong, midden en ouderen 
uit te splitsen. Zo bedroeg in 1899 de samenstelling van de niet-beroeps-
bevolking naar leeftijd - per 100 personen in de beroepsbevolking - als volgt: 
0-19 jaar: 100 personen; 20-64 jaar: 56 personen; 65+: 10 personen. Te zamen 
166 personen in de niet-beroepsbevolking per 100 personen in de beroeps
bevolking, de overall afhankelijkheidsgraad. In 1986 is het beeld als volgt: 
0-19 jaar: 70 personen; 20-64 jaar: 60 personen; 65+: 30 personen. Te zamen 
160, de voor werkloosheid gecorrigeerde afhankelijkheidsgraad. Een en ander 
betekent niet alleen een relatieve daling van de niet-beroepsbevolking maar 
ook dat zich belangrijke verschuivingen binnen de leeftijdsgroepen van de niet-
beroepsbevolking hebben voorgedaan. De hier geschetste ontwikkeling in 
Nederland komt overigens globaal overeen, zij het vertraagd, met die in de 
Verenigde Staten. Daar daalde de afhankelijkheidsgraad in de periode 1940-
1983 van 165 naar 115, waarbij deze daling in ongeveer gelijke mate aan 
de jongste (0-19 jaar) en middelste (20-64 jaar) leeftijdsgroep kan worden 
toegeschreven (Reno en Grad, 1985). Hoe de afhankelijkheidsgraad zich in 
de toekomst zal ontwikkelen en met name hoe snel de daling ervan zal 
plaatsvinden, is niet eenvoudig te voorspellen. Tabel 4 suggereert weliswaar 
een verdere daling tot het jaar 2000 en gezien de prognoses van het CBS (CBS, 
1985) van de potentiele beroepsbevolking tot 2030 lijkt een verdere daling 
na het jaar 2000 niet onredelijk, maar voorzichtigheid blijft geboden. Zo heeft 
bijvoorbeeld de Werkgroep Economie (1975, p. 9) zo'n tien jaar geleden de 
afhankelijkheidsgraad voor 1985 nog te hoog geraamd. Overigens zou deze 
eventuele daling van de afhankelijkheidsgraad duidelijke consequenties kunnen 
hebben voor de (verdergaande) verdeling van de werkgelegenheid over het 
groeiende arbeidsaanbod, ofte wel voor het arbeidsverdelingsvraagstuk. In dit 
verband is extra aandacht nodig voor de rol van de sociale zekerheid als 
'instrument' voor het werkgelegenheidsbeleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van 
de bei'nvloeding van de lengte van de economisch-actieve arbeidsperiode en 
van de omvang en verdeling van de hoeveelheid arbeidsuren over die periode. 
In dit verband valt te denken aan beinvloeding van de pensioenleeftijd, 
deeltijdarbeid, (bij-)scholing, flexibiliteit op de arbeidsmarkt en dergelijke. 

Terugkerend naar het met de ontwikkeling van de afhankelijkheidsgraad 
samenhangende inkomensverdelingsvraagstuk kan de volgende vraag worden 

i gesteld: 'Hoe voorziet de volkshuishouding de niet-beroepsbevolking van 
levensonderhoud en welke trendmatige ontwikkeling is daarbij voor de sociale 
zekerheid te onderkennen?' Ik wil hier slechts een paar opmerkingen over 
de invloed van de sociale zekerheid maken en laat daarbij de fiscale invloeden 
buiten beschouwing. Alhoewel precieze cijfers ontbreken, ligt het, gezien de 
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sterke naoorlogse op- en uitbouw van de sociale zekerheid, voor de hand 
te veronderstellen dat in de periode 1899-1960 het deel van de niet-beroeps-
bevolking dat een inkomensvervangende sociale-zekerheidsuitkering kreeg 
langzaam is gestegen.20 Na 1960 zette deze trend zich, blijkens tabel 4, versneld 
door.21 De voorzieningswijze in het levensonderhoud van de niet-beroeps-
bevolking is daarmee gelijktijdig drastisch gewijzigd: de sociale zekerheid en 
andere delen van de publieke sector zijn, anders dan in het verleden, een 
steeds meer dominante rol daarin gaan spelen.22 Naar het zich laat aanzien, 
zal deze trend zich verder doorzetten. 

Concluderend lijken mij bij nader onderzoek naar dit tweede voorbeeld dan 
ook de volgende twee lange-termijnontwikkelingen van groot belang. Enerzijds 
zal de mogelijk voortgezette daling van de afhankelijkheidsgraad de druk 
op de sociale-zekerheidsuitgaven doen afnemen.23 Anderzijds zal het groeiende 
aandeel van de sociale zekerheid voorzien in het levensonderhoud van de 
niet-beroepsbevolking, die bovendien gemiddeld in leeftijd zal stijgen, daar-
entegen de druk op de sociale-zekerheidsuitgaven juist doen toenemen. Het 
per saldo effect op de sociale zekerheid zal daarbij in hoge mate afhangen 
van zowel de economische ontwikkeling, in casu de groei van het nationaal 
inkomen als, en daarmee samenhangend, de toekomstige vormgeving van 
het arbeidsverdelingsvraagstuk. Daarmee wordt de onderlinge afhankelijkheid 
van twee centrale verdelingsvraagstukken, namelijk die van arbeid en van de 
(arbeidsinkomensvervangende) sociale zekerheid, nog eens benadrukt. 

7. Samenvatting en conclusie 

In dit preadvies zijn de gevolgen van de demografische ontwikkeling voor 
de sociale zekerheid geplaatst binnen de lange-termijnwisselwerking tussen 
economie, demografie en sociale zekerheid. Alvorens een schets van zo'n meer 
integrale benadering is gegeven, zijn eerdere preadviezen over ons onderwerp 
aan de orde gesteld. Daarna is op de gevoeligheid van de sociale zekerheid 
voor demografische ontwikkeling ingegaan. Mede vanwege de samenhangen 
binnen het stelsel van sociale zekerheid is daarbij het belang van een 

20. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 3 van Van den Bosch en Petersen (1983). 
21. Zie hieromtrent Van den Bosch en Petersen (1984), waarin eveneens de Ziektewet 
in beschouwing is genomen. Dit is hier niet gedaan omdat degenen met een Ziek-
tewetuitkering tot de beroepsbevolking gerekend blijven worden. 
22. Overigens zij erop gewezen dat onder meer de kinderbijslagregeling niet in 
beschouwing is genomen vanwege het inkomensaanvullende karakter. Zie in dit verband 
ook de analyses van de Nederlandsche Bank naar de ontwikkeling van de inkomens-
trekkers in de collectieve sector en marktsector. 
23. Op het hiermee verwante vraagstuk van de verdeling van de werkgelegenheid 
over de groeiende beroepsbevolking zal de druk juist toenemen. 
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economisch-demografische benadering benadrukt. Vervolgens is het effect van 
de toekomstige bevolkingsontwikkeling op de sociale zekerheid aan de hand 
van een aantal recente prognoses in beeld gebracht en van kanttekeningen 
voorzien. Ten slotte is voor het vergroten van het inzicht in de wisselwerking 
tussen economie, demografie en sociale zekerheid de noodzaak van een meer 
op de lange termijn georienteerde benadering aan de orde gekomen. 

Geconcludeerd kan worden dat het daaraan in belangrijke mate nog ontbreekt. 
Dat betekent ook dat het inzicht in de toekomstige ontwikkeling inzake de 
wisselwerking tussen economie, demografie en sociale zekerheid - anders dan 
via het doorrekenen van de te verwachten demografische ontwikkeling -
beperkt is. Daar komt nog bij dat de toekomstige economische ontwikkeling 
in casu de groei van het nationaal inkomen in overwegende mate door 'ons 
buitenland' wordt bepaald. En dat, alhoewel de marges smaller lijken te worden 
en de richting waarin de bevolkingsomvang zich lijkt te gaan ontwikkelen 
duidelijker vormen gaat aannemen, de te verwachten demografische ontwik
keling met aanzienlijke onzekerheden behept blijft.24 Deze onzekerheid ten 
aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de eerste twee elementen 
van de hier beschreven wisselwerking tussen economie, demografie en sociale 
zekerheid culmineert min of meer in het derde element van de wisselwerking, 
de sociale zekerheid. Nog afgezien van mogelijke wettelijke veranderingen 
in het stelsel van de sociale zekerheid is het voorspellen van de toekomstige 
ontwikkeling van de sociale-zekerheidsuitgaven daarmee een enigszins ha-
chelijke zaak. 

Deze conclusie geeft mij aanleiding tot een drietal aanbevelingen. In het kader 
van de wisselwerking tussen economie en sociale zekerheid is, gezien het nog 
onvoldoende inzicht in de lange termijn allocatieve, distributieve en stabilisatie-
aspecten van het huidige stelsel van sociale zekerheid, ten eerste hernieuwde 
aandacht in het onderzoek hiernaar, alsmede naar de trade off tussen de 
twee eerstgenoemde aspecten, mijns inziens van groot belang. Gezien het nog 
steeds, ook internationaal bezien, zeer hoge werkloosheidspercentage in ons 
land en gezien de niet optimistische vooruitzichten hieromtrent tot 2010 in 
de lage- en middenvariant van het CPB (1985) heeft onderzoek naar de invloed 
van de sociale zekerheid op de arbeidsmarkt nog steeds hoge prioriteit. Mijns 
inziens is daarbij onderzoek naar de betekenis van de sociale zekerheid als 
'instrument' voor het werkgelegenheidsbeleid van groot belang. Gezien de 
verwachte groeiende omvang van de economisch niet-actieven dienen daartoe 

24. Dit leert niet alleen een analyse van de prognose en realisatie van eerdere 
bevolkingsprognoses (zie Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, 1976). Maar ook bij-
voorbeeld het feit dat in de meest recente prognose (CBS, 1985) het verschil in het 
aantal personen van 0-19 jaar in het jaar 2000 tussen de hoge en lage variant al ongeveer 
20% van de omvang van de middenvariant bedraagt en dat dit percentage in 2005 
reeds 25% bedraagt. 



268 PREADVIES VAN 

nieuwe wegen te worden bewandeld.25 In de huidige sociale-zekerheidsregel-
geving zou bijvoorbeeld aanzienlijk meer aandacht moeten worden besteed 
aan het voorkomen van het economisch niet-actief worden respectievelijk het 
weer economisch actief worden stimuleren. Ook de in het recente WRR-rapport 
'Ruimte voor Groei' geschetste potentiele mogelijkheden om vraag en aanbod 
van arbeid rond 1995 weer op elkaar te laten aansluiten, vragen daarom. 

I Ten tweede is verder onderzoek naar en een systematische analyse van de 
wisselwerking tussen demografie en sociale zekerheid noodzakelijk. Zo staat 
het onderzoek naar de invloed van de sociale zekerheid op de diverse voor 
de demografie relevante stadia in de life cycle van een individu (huishoud-
vorming, kindertal, en dergelijke) nog in de kinderschoenen.26 Niet alleen 
voor de mogelijke bei'nvloeding van de demografische ontwikkeling is inzicht 
hieromtrent van groot belang, maar ook voor de verdere onderbouwing van 
toekomstige bevolkingsprognoses. Ten derde lijkt een hernieuwde belangstel-
ling in de economische wetenschap voor analyses van lange-termijnontwik-
kelingen, en dus ook die inzake de wisselwerking tussen economie, demografie 
en sociale zekerheid, gewenst. En past deze laatste aanbeveling niet bij het 
gedenken van het 125-jarig bestaan van de Vereniging die zich 'het bevorderen 
van economische kennis' ten doel stelt?27 
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