
Burger moet weer 

aandeelhouder sociale 

stelsel worden

peter cuyvers

In 2001 presenteerde het Wetenschappelijk Instituut onder minimale belang-

stelling het idee van de levensloopregeling. Enige jaren later is inmiddels brede

overeenstemming over het idee dat moderne sociale zekerheid op het principe

van de levensloop gebaseerd moet zijn. Een van de criteria voor zo’n modern le-

vensloopstelsel was dat het de burgers meer bewustzijn en greep geeft op het

sociale stelsel. Dit criterium is volgens Cuyvers, een van de auteurs van het rap-

port, ten onrechte veelal buiten de discussie gebleven. Het huidige systeem van

sociale zekerheid speelt zich volledig buiten het blikveld van de burgers af. Dit

komt omdat in moderne welvaartsstaten de bestaande overdrachtssystemen

tussen generaties overwoekerd zijn geraakt door een grootschalig en ingewik-

keld systeem van externe overdrachten. Burgers zijn hierdoor in feite het eige-

naarschap van het sociale stelsel kwijtgeraakt. Deze door de overheid aange-

stuurde systematiek past niet alleen feitelijk niet meer bij de dynamiek van de

moderne levensloop, maar is vooral ook psychologisch funest. 

Het zet burgers ten onrechte in een afhankelijkheidsrelatie en houdt het mis-

leidende beeld in stand als zou de overheid de ‘enige aandeelhouder’ van het so-

ciale systeem zijn, terwijl feitelijk veruit de grootste inkomensschommelingen

voortkomen uit de dynamiek van de levensloop zelf. Momenteel zien we links

en rechts uitzwenkende levensloopbeelden. In de liberale versie is de levens-

loopregeling een soort ‘‘lliiffee  ccoouurrssee  sshhooppppiinngg  bbaagg’’. In de sociaal-democratische ver-

sie biedt de levensloop de mogelijkheid inkomensongelijkheden te compense-

ren. Al deze varianten hebben het probleem dat ze de burger beschouwen als

consument van sociale zekerheid. Daarbij maakt het niet uit of je door de poli-

tiek gezien wordt als een superconsument of als een sukkelconsument, die be-

schermd moet worden tegen zijn eigen onvermogen. In beide gevallen staat de

burger als het ware aan het einde van de lijn af te wachten wat in de schoot van

fabrikanten dan wel vakbonden voor hen is verzonnen.  In beide gevallen heeft

de burger geen mogelijkheid om zelf enige sturing te geven aan het proces, en

om gestalte te geven aan de medeverantwoordelijkheid. En daarom moet die

mogelijkheid aan de burgers worden teruggegeven door het stap voor stap

transformeren van het sociale stelsel van een uitkeringsmachine tot een sociale

onderneming met de burgers van dit land als even zovele aandeelhouders.
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Op 17 september 2001 nam fractievoorzitter de Hoop Scheffer in het kleinste zaal-

tje van Nieuwspoort een rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

in ontvangst: De druk van de ketel. Naar een levensloopstelsel voor duurzame arbeidsdeel-

name, en tijd en geld voor scholing, zorg en privé.

Deze titel was niet bepaald wervend te noemen en voorzover ik mij kan herinne-

ren, waren er inclusief de drie auteurs – waaronder ondergetekende – en de frac-

tievoorzitter niet meer dan tien personen aanwezig. Na afloop konden we consta-

teren dat de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie1 meestal drukker

waren.

Inmiddels heeft het concept ‘levensloop’ een stormachtige ontwikkeling doorge-

maakt: in feite is er onder experts en diverse hoofdrolspelers in de politieke en so-

ciale arena brede overeenstemming dat moderne sociale zekerheid op het princi-

pe van de levensloop gebaseerd moet zijn.2

Het kernpunt waar het in De druk van de ketel om ging is bekend: we hebben een nieu-

we basis nodig voor een sociaal stelsel in Nederland. En omdat je die basis moet laten

aansluiten bij de bestaande realiteit van de burgers moet je de overstap maken

van een statisch model dat uitgaat van een gefixeerd bestaan van burgers rond een

‘vast beroep’ naar een dynamisch model waarin je rekening houdt met allerlei tran-

sities die mensen meemaken tijdens hun levensloop. Een gemoderniseerde levens-

loop, die op het niveau van de individuele burger niet meer voorspelbaar is, maar

nog wel degelijk een ‘standaardpatroon’ kent dat voor de meeste van die burgers

geldt. Dat standaardpatroon kent een afwisseling van sterkere en zwakkere fasen:

hoge koopkracht en veel tijd voor en na de gezinsfase (jongere en oudere paren),

lagere koopkracht en weinig tijd tijdens de gezinsfase. Ook het arbeidsproces kent

een modern standaardpatroon: een lange aanloopfase in het onderwijs en een

steeds langere rustfase (pensioen), met daartussenin een steeds zwaarder belaste

arbeidsfase. Op deze standaardkenmerken en transities kom ik verderop nog te-

rug. Waar het hier om gaat, is de constatering dat een modern sociaal stelsel

moest voldoen aan drie criteria:

1. Een betere spreiding van lasten en lusten over sterkere en zwakkere fasen.

2. Facilitering van transities tussen school, gezin, werk (in alle volgorden).

3. Meer bewustzijn van en greep op het stelsel door burgers zelf.

In dit artikel staat het derde criterium centraal, dat tot nog toe eigenlijk volledig

buiten de discussie is gebleven. Het huidige sociale stelsel is vanuit het perspectief

van de burger een ‘black box’. Er verdwijnt geld in en er komt ook weer geld uit,

maar wat er intussen gebeurt is volledig onzichtbaar. In feite is zelfs het meest

elementaire onderscheid, dat tussen belasting en sociale premies, vrij onbekend

en is wat de burgers betreft alles ‘van de staat’, zelfs als het gaat om persoonlijk

opgebouwde pensioenen.3 In de volgende paragrafen wordt eerst de verhouding
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tussen staat en burger als het gaat om intergenerationele en sociale transfers in

historisch perspectief geplaatst. Betoogd zal worden dat bij deze transfers een

enorme kloof is gegroeid tussen de feitelijke  en de psychologische verhouding: de

burger betaalt nog steeds, maar heeft het idee dat de staat alles bepaalt.

Vervolgens wordt nagegaan wat een levensloopregeling kan betekenen als het

gaat om de burgers het gevoel van ‘eigendom’ van het sociale stelsel terug te ge-

ven.

Generaties en levensloopfasen als historisch gegeven

Het gegeven dat iemand (of iets) een levensloop heeft, is natuurlijk bepaald geen

nieuwe ontdekking en het wordt al eeuwen praktisch toegepast op verschillende

terreinen. In de pedagogiek en psychologie is het onderscheid tussen de ontwikke-

lingsfasen in de levensloop van kinderen bijvoorbeeld gemeengoed. En in de eco-

nomie wordt de ‘levenscyclus’ van een machine nauwkeurig in kaart gebracht in

de vorm van afschrijvingen. 

Om, wat de geschiedenis van de meer algemene levensloopanalyses betreft, nog

wat verder terug te gaan: in de Middeleeuwen was het gebruikelijk om het mense-

lijk leven af te beelden als een dubbele trap, die je opliep als kind en afdaalde als

oudere. Deze trap symboliseerde toen ook al de essentie van een levensloopanaly-

se, het verschil tussen sterke en zwakke fasen. Als kind en als oudere was je zwak, als

volwassene sterk – en dus in staat om de beide andere fasen te ondersteunen. 

Dit driefasenmodel heeft ook in de vorige eeuw de basis gevormd voor sociale 

systemen die werden ontwikkeld om de bevolking te ondersteunen: belasting- en

premieheffingen tijdens het arbeidzame leven van volwassenen werden deels in-

gezet om kinderen en ouderen te ondersteunen. Met instrumenten als kinderbij-

slag, kostwinnersvoorzieningen (vrijstelling van moeders) en pensioenen. Zoals

Bovenberg het formuleerde, ging het hier om de institutionalisering van het in de

maatschappij zelf vigerende ‘generationele contract’: iedereen wordt twee keer

verzorgd, als kind en als bejaarde, en iedereen zorgt ook twee keer, voor kinderen

en voor ouders. De uitvoering van dat generationele contract heeft eeuwenlang

vooral op microniveau gelegen, het niveau van de familie en het gezin. 

Van endogeen naar exogeen

Vanaf de negentiende eeuw heeft er een transformatie plaatsgevonden van endo-

gene naar exogene overdrachtssystemen tussen generaties – we zouden dit ook de

transformatie van microsolidariteit naar macrosolidariteit kunnen noemen. Deze is ver-

lopen in verschillende fasen. En die fasen zijn nauw gerelateerd aan de verande-

rende economische structuren. 

De grootste historische verandering in dit opzicht had te maken met de omscha-

keling naar industriële productie. Dit had enorme gevolgen, omdat er een schei-
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ding tussen wonen en werk plaatsvond, waardoor de zorg voor kinderen en ouderen

voor het eerst in de geschiedenis iets was wat letterlijk georganiseerd moest wor-

den. 

Datgene wat de klassieke ‘organische’ generationele zorgstructuur van de samen-

leving het sterkst heeft getransformeerd, is in alle opzichten de grootschaligheid.

Kleinschalige landbouw is vervangen door bio-industrie, ambacht is vervangen

door machinale productie, winkels door supermarkten, huisonderwijs door scho-

len. Voor de overgrote meerderheid van de bevolking geldt als gevolg hiervan dat

het bestaan werd ‘opgesplitst’ tussen drie van elkaar gescheiden domeinen: werk,

gezin en school. Het is dit gegeven dat ‘transport’ tot een dagelijks probleem ge-

maakt heeft. En het is dit gegeven dat ook noodzakelijkerwijze heeft gevoerd tot

de ontwikkeling van ‘gezinsexogene’ systemen die de balans op het terrein van de

onderlinge zorg moeten bewaren.

Overdrachten

Exogene overdrachtssystemen hebben vrijwel altijd globaal hetzelfde ontwikke-

lingsverloop: ze starten vanuit particulier initiatief, door verenigingen van fabri-

kanten die onderwijs gaan geven bijvoorbeeld. Of door arbeiders die samen gaan

sparen voor ziekte of ouderdom in eigen fondsen. Deze initiatieven vormen

meestal snel een kluwen met acties die worden ondernomen vanuit de lokale

overheden, zoals armoedebestrijding, weeshuizen en dergelijke. Geleidelijk wordt

de nationale overheid erin betrokken op tal van manieren: wetgeving wordt bij-

voorbeeld vaak gemaakt, omdat nogal wat initiatieven lijden onder fraude en

spaarders hun geld kwijt raken. In een later stadium ontstaan wetten die het deel-

nemen aan allerlei arrangementen zelfs verplicht gaan stellen, omdat dit in het

algemeen belang is (en goedkoper per deelnemer). En uiteindelijk – en dit is een

cruciale factor – wordt door de grootschaligheid en de centrale rol van de staat

het arrangement door burgers zelf waargenomen als een volledig exogeen gebeu-

ren, in plaats van als een vervanging van hun eigen arrangementen op microni-

veau. Op dit punt kom ik verderop nog terug, nadat de historische ontwikkeling is

geschetst.

Endogene aanpassing: om de beurt naar de fabriek.

De grootste overgang die het gezin heeft doorgemaakt, heeft te maken met de ver-

plaatsing van de broodwinning naar andere locaties, zoals mijnen, fabrieken en

kantoren. Hierdoor werd de organische structuur van het gezinsleven verbroken:

een deel van het gezin was immers langdurig afwezig en dus niet beschikbaar

voor de uit te voeren taken. In extreme gevallen werd overigens het hele gezin op-

genomen in de arbeidsstructuur, zoals bij de mechanisering van de textielindus-

trie. De gevolgen daarvan waren zonder meer desastreus in alle opzichten: kinder-

arbeid staat niet voor niets nog steeds model voor de uitwassen van het
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kapitalisme. Ook hier is overigens sprake van enige mythevorming, want de wer-

kelijk massale inschakeling van vrouwen en kinderen in fabrieken bleef altijd be-

perkt tot delen van de industrie, met name in vroegkapitalistische metropolen als

Londen en Manchester. Niet voor niets waren dit ook de locaties waarop Marx zijn

analyse over de uitbuiting van de arbeid baseerde. Ter vergelijking: voor

Nederland weten we dat bijvoorbeeld in de aardewerkfabrieken van Regout in

Maastricht kinderarbeid plaatsvond, terwijl op dat moment 90 procent van de ge-

zinnen nog steeds leefde van ambacht, winkel of boerderij.

Levenslopen anno 1900.

Interessant genoeg beschikken we over zeer goed historisch materiaal om te bekij-

ken wat er in feite gebeurde in het doorsnee-gezin dat afhankelijk werd van loonar-

beid in plaats van landbouw of ambacht. Al in 1893 (!) zien we een analyse van het

inkomen over de levensloop, gerelateerd aan de gezinssituatie, opgesteld door de

Royal Statistical Society4 in Engeland. De conclusie van deze analyse is zeer inte-

ressant: het besteedbare inkomen van gezinnen blijft per capita5 gelijk over een pe-

riode van 40 jaar, de leeftijd van de mannelijke partner tussen de 20 en 60 jaar.

Deze opmerkelijke stabiliteit werd veroorzaakt door de flexibele inzet van arbeid

van vrouwen en oudere kinderen in latere stadia als de verdiencapaciteit van de

ouder wordende kostwinner (na 45) begon af te nemen. Nadat de oudere kinderen

het huis verlieten, daalde het inkomen dan ook fors.

Exogene systemen: sparen, verzekeren of belasting betalen.

Eind 19e en begin 20e eeuw werden de aantallen gezinnen die terecht kwamen in

het nieuwe economische systeem van de loonarbeid zo omvangrijk dat er proble-

men op grote schaal ontstonden wegens ‘onbeschermdheid’. Steeds minder gezin-

nen beschikten over een buffer in de vorm van enig land om in noodgevallen

(werkloosheid) op terug te vallen. Economische schommelingen die tot massaont-

slag leidden en ziektes waren in het microverband niet meer op te vangen.

Bij de ontwikkeling van de – exogene – ondersteuningssystemen zien we een fun-

damenteel onderscheid dat ook nu nog opgeld doet: het Rijnlandse/Continentale

versus het Angelsaksische model. Kort door de bocht geformuleerd, bouwde het

eerstgenoemde systeem, waartoe ook Nederland behoort, sterk voort op de be-

staande endogene mechanismen. Het centrale mechanisme bestond uit de verho-

ging van het loon van de man, waardoor kinderen en vrouwen niet meer nodig

waren voor het gezinsinkomen en er zelfs gespaard kon worden voor de oude dag.

Dit systeem leidde in Nederland onder andere tot de sociale akkoorden in de

Stichting van de Arbeid na 1945, waarbij formeel werd vastgesteld dat het mini-

mumloon van de gehuwde man voldoende moet zijn om een vrouw en twee kin-

deren te kunnen onderhouden. De inkomensbescherming vindt in dit systeem

vooral plaats door een combinatie van spaar- en verzekeringselementen via socia-

le fondsen.
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Het Angelsaksische systeem ontstond wat later en leunde in sterke mate op garan-

tie-uitkeringen bij problemen, die werden opgebracht uit de belastingen via een

omslagstelsel. Dit systeem won ook veld op het continent, zoals bij de invoering

van de AOW: een gelijke uitkering voor iedereen waar rijk meer aan betaalde dan

arm. In de praktijk ontstond een mix van beide typen: de AOW is voor iedereen ge-

lijk, de pensioenen worden opgebouwd door individuele spaarbijdragen en zijn

dus loongerelateerd. En in beide gevallen is sprake van het benutten van schaal-

voordelen door fondsvorming en afdekking van risico’s door verzekeringen, mo-

gelijk gemaakt door het grote aantal deelnemers.

Overschatte staat, onderschatte burger

Het resultaat van de hierboven geschetste ontwikkelingen wordt tegenwoordig

veelzeggend aangeduid met de term ‘welvaartsstaat’. Deze term is zo gewoon ge-

worden, dat we ons niet meer afvragen wat de eigenlijke betekenis ooit was. Het

Engelse woord ‘welfare’ is synoniem met ons ‘weldoen’, staat voor datgene wat wij

hier ooit ‘bedeling’ noemden. Een ‘welfare state’ staat dus voor een overheid die let-

terlijk zorgt voor de bijstand aan de armen. De taaltechnisch tamelijk foute over-

zetting naar ‘welvaartsstaat’ levert in dit geval wel een inhoudelijk correcte bete-

kenis op, want de naoorlogse overheden zagen zichzelf inderdaad als de hoeders

van de welvaart van het land, door economische en sociale sturing. Het was en is in

deze context vrij logisch dat de hierboven omschreven exogene verdelingsmecha-

nismen veel meer belangstelling kregen dan de wel degelijk nog steeds bestaande

endogene. Of om het anders te formuleren: de rol van de staat bij de distributie van

welvaart werd sterk overschat, die van de burgers werd – en wordt! – sterk onder-

schat.

Effecten particulier handelen.

Dat geldt op de eerste plaats voor de bron van welvaart zelf, die (uiteindelijk) ge-

heel afhangt van de concurrentiepositie van een land. Parallel daaraan hangt de

welvaart van burgers af van hun eigen concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.

Deze constateringen lijken volstrekt open deuren. Toch ging en gaat meer dan 90

procent van de actuele discussies over inkomens over de relatief marginale ver-

schuivingen die worden bewerkstelligd door overheidsmaatregelen. Terwijl deze

verschuivingen echt ‘peanuts’ zijn vergeleken bij de inkomenstransities die te ma-

ken hebben met zaken als diploma’s, trouwen, kinderen krijgen, carrière maken,

etc.

Datzelfde geldt voor de eerder besproken systemen voor overdracht tussen de ge-

neraties en inkomensbescherming. De verhouding tussen wat burgers op dit punt

zelf doen en datgene wat ‘exogeen’ gebeurt, is totaal omgekeerd aan de beeldvor-

ming. Het meest eenvoudige voorbeeld ligt in de kosten van kinderen, die voor 90

procent door ouders zelf worden opgebracht. Niet alleen financieel, maar vooral
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ook wat betreft de benodigde tijdsinvestering: na de geboorte van kinderen redu-

ceren vrouwen meestal hun arbeidstijd structureel zonder enige overheidscom-

pensatie. Ook bij de oudedagsvoorzieningen zijn de jaarlijks uitgekeerde pensioe-

nen – individueel gespaard – vaak een veelvoud van de basisbedragen van de AOW.

Als het gaat om risico’s zoals werkloosheid of ziekte wordt 90 procent betaald uit

verzekeringspremies die worden beheerd door fondsen.

Onbekende processen.

De methode van verzamelen van dat geld – voor de meesten: inhouding op loon –

en vooral de manier van distributie over verschillende potjes en bestemmingen

onttrekt zich volledig aan de waarneming van burgers. Zo is het onderscheid tus-

sen belastingen en premies vrijwel onbekend. En als gevolg daarvan weten bur-

gers dan ook absoluut niet dat het leeuwendeel van het geld dat op hun loon

wordt ingehouden helemaal niet in de belastingpot verdwijnt, maar wordt gere-

serveerd voor hun eigen zekerheden bij ziekte of pensioen. Omdat degenen die die

potjes beheerden – zoals de sociale partners – er geen enkel belang bij hadden om

die indruk weg te nemen, ontstond bij miljoenen burgers met uitstekend inko-

men en als gevolg daarvan hoge opgebouwde zekerheden en rechten toch het ge-

voel dat ze volledig afhankelijk waren van de overheid voor allerlei bescherming.

Moeder vakbond en vader staat…

Hoe funest dit beeld is, valt nauwelijks te beschrijven. Als pedagoog kan ik het

slechts vergelijken met de situatie van een kind dat kleren aanmoet tegen de kou.

Het spreekt voor zich dat een kleuter zichzelf niet kan aankleden. Maar een kind

van twaalf dat zichzelf nog niet kan aankleden, heeft echt een probleem. Wel zul

je op die leeftijd nog kleren moeten kopen – dan wel grenzen stellen als je dochter

liever een nieuwe jurk heeft dan een winterjas. Voor oudere kinderen wordt het

een totaal ander verhaal: als je die geen eigen budget geeft om keuzes te maken,

weet iedere ouder wat er gebeurt. Een permanente strijd om dure merkkleding

bijvoorbeeld, omdat kinderen geen enkel idee hebben van de kosten. Iedere erva-

ren ouder weet wat er gebeurt als je dat budget geeft: de eerste paar maanden

worden er fouten gemaakt, maar kinderen leren snel en vertonen dan plotseling

buitengewoon rationeel gedrag. (Voor de goede orde: de budgetteringsmethode

werkt altijd, juist ook bij lagere inkomens. Elk gezin heeft immers een beperkt

budget, waar ouders ook niet omheen kunnen.)

De les hiervan lijkt me duidelijk: ons huidige stelsel van sociale zekerheid speelt

zich volledig buiten het blikveld van de burgers af tussen vader staat en moeder

vakbond, waarbij moeder natuurlijk het beste voor de kinderen wil, maar vader

ook de rekeningen moet betalen. Tenzij suikeroom werkgever – degene die in feite

als enige voor echte inkomsten zorgt6 – bereid is om met de hand over het hart te

strijken.

53

cdv|winter 2004

g
e

a
g

e
n

d
e

e
r

d
e

 k
a

n
t

e
l

in
g

e
n



Het echte punt: van wie is het sociale stelsel?!

Daarmee komen we bij een punt dat in feite veel belangrijker is dan de vraag naar

de exacte verhouding tussen overheid, sociale partners en burgers zelf bij het vul-

len van de deels collectieve, deels private potjes. In feite is dat immers een schijn-

verhouding, omdat het uiteindelijk de burger zelf is die alle potjes vult. Het enige

verschil is dat dat vullen plaatsvindt langs verschillende wegen en onder verschil-

lende condities. Wegen en condities – en daar gaat het om – die op dit moment

voor vrijwel alle burgers volstrekt duister zijn.

Wat hier in het geding is, is het (gevoel van) ‘eigenaarschap’ van de sociale zeker-

heid. Burgers voelen zichzelf absoluut niet meer de eigenaar, in hun gevoel is het

een vrijwel volledig exogeen systeem, waarbij de overheid bepaalt wat er van je

loon afgaat en vervolgens bepaalt of je al dan niet een uitkering krijgt.

Het ‘derde doel’ van het levensloopstelsel.

Daarmee zijn we bij datgene wat in de inleiding als het ‘derde doel’ van het le-

vensloopstelsel is geformuleerd: ervoor zorgen dat burgers dit gevoel van eige-

naarschap weer terugkrijgen. En dat kan alleen als je ook feitelijk de positie van ei-

genaar bekleedt en echte besluiten kunt nemen over wat er met het geld gebeurt.

Een systeem van levensloopsparen en –verzekeren biedt daartoe een unieke kans,

zeker bij de jongere generaties. Het zou volstrekt logisch moeten zijn dat iedereen

die bijvoorbeeld met de leeftijd van 18 aan het systeem kan deelnemen door de

overheid – en eventuele partners als banken of sociale fondsen – op de hoogte

wordt gebracht van wat er precies gebeurt. Niet alleen met een levensloopspaar-

plan, maar met alle middelen die worden ingehouden.

Een dergelijke jongere zou bijvoorbeeld tot zijn verbazing constateren dat hij of

zij gezien de hoogte van het inkomen eigenlijk nog helemaal geen belasting be-

taalt, maar slechts een aantal sociale premies. 

Vervolgens zou hij of zij heel goed kunnen zien wat voor zekerheden er ‘geleverd’

worden voor zeer bescheiden bedragen, dankzij het gezamenlijk dragen van risi-

co’s. “U bedoelt dat ik 12 euro per maand betaal en dan krijg doorbetaald als ik

ziek ben?” Enzovoort. Er zijn (helaas) inmiddels zoveel verschillende regelingen,

dat het uitleggen nog een hele klus zal worden. Het gaat er echter om dat op deze

manier draagvlak ontstaat voor het sociale stelsel als een kwestie van ‘welbegrepen

eigenbelang x solidariteit’ (Samen voor elkaar zou geen gekke slogan zijn voor de

campagne).

Aandeelhouderschap.

Tegelijkertijd biedt een dergelijke voorlichting ook de opstap om keuzes voor te

leggen in het kader van een levensloopregeling. Negen van de tien jongeren weten

dat ze op enig moment kinderen zouden willen, niemand ontkent het belang van

opleiding: waarom zouden jongeren niet in staat zijn om een stuk consumptie in

te leveren met het oog op de toekomst?
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Het antwoord hierop moet overigens luiden: uit kortzichtigheid, en dat is wel de-

gelijk een eigenschap om rekening mee te houden. Zeker in het geval van lagere

inkomens, waar de configuratie voor langetermijnplanning toch al niet optimaal

is.

Welnu, voor deze situatie zou een collectieve of semi-collectieve (CAO-) regeling

inderdaad geen slechte optie kunnen zijn. Een concept dat dan zeer goed zou pas-

sen in de bewustwordingscampagne is bijvoorbeeld het aandeelhouderschap in je ei-

gen sociale zekerheid. Dat kan gestalte krijgen door een bepaald deel van de pre-

mies die op dit moment voor allerlei regelingen betaald worden, of zelfs een deel

van de premies voor verschillende verzekeringen deels standaard en deels optio-

neel op de levenslooprekening ‘onder te brengen’. Op dezelfde redelijk risicoloze

manier waarop veel mensen hun hypotheek opbouwen: een klein stukje wordt

niet afgedekt via sparen, maar met wat riskanter beleggingen. Als bijvoorbeeld 10

procent van de sociale premies in een levensloopregeling ondergebracht zou wor-

den, geeft dat al een belangrijke dubbele impuls:

- ten eerste omdat burgers zeer direct betrokken worden bij het concept van het ei-

gen aandeel in de sociale zekerheid;

- ten tweede omdat voor uitvoerders van een levensloopregeling een veel grotere

hoeveelheid van middelen in circulatie komt en zij daardoor met meer rende-

ment kunnen werken.

De Mercedes-optie

Op de langere termijn snijdt het mes zo aan twee kanten. Enerzijds raken burgers

meer betrokken bij het stelsel en kunnen zelf acties ondernemen om hun bespa-

ringen op creatieve manier in te zetten (zonder direct al te veel risico te lopen, an-

derzijds wordt er als het ware een ‘tweede verzekeringsfront’ geopend door uit-

voerders als verzekeraars, die met nieuwe creatieve producten de wensen van

groepen burgers tegemoet kunnen komen. Als model hiervan kan bijvoorbeeld de

nieuwe ‘generatiehypotheek’ van de Rabobank dienen: deze financieringsvorm is

gebaseerd op het bestaande surplus van oudere generaties en op de solidariteit

met de jongere generatie. Het is voorstelbaar dat er met gebruikmaking van le-

vensloopregelingen veel meer spreidingsproducten aangeboden gaan worden, al was

het alleen maar omdat human capital net als huizen meer waard wordt, mits goed

onderhouden. 

Op dit punt ligt het weer voor de hand om de vraag op te werpen of dit soort rege-

lingen niet weer ‘elitair’ zijn. Het antwoord op deze vraag is simpel: van nieuwe

opties is het niet echt vreemd dat ze in eerste instantie door een beperkte groep

gebruikt worden, zeker als die groep er zelf voor betaalt. Uiteindelijk zijn immers

alle verbeteringen voor de bevolking ooit op die manier ontwikkeld: vandaag de

dag heeft een Suzuki Alto vier airbags van betere kwaliteit als de twee waarvoor de

Mercedes-rijder tien jaar geleden heel veel geld moest betalen als extra optie. En

zoals in een eerdere paragraaf al werd vermeld, ook bij de sociale zekerheid gaat
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het vrijwel altijd om systemen die eerst zijn ontwikkeld door particuliere acties

vanuit de beter betaalde arbeiders, die vervolgens op grotere schaal zijn toegepast.

Naar de burgers als sociale aandeelhouders

Laten we het voorgaande nog even kort samenvatten. In moderne welvaartsstaten

is – vooral als gevolg van grootschaligheid – het endogene systeem van overdrach-

ten binnen en tussen generaties aangevuld met een exogeen systeem dat wordt

aangestuurd door de overheid. Deze beide systemen zijn door een aantal ontwik-

kelingen hun onderlinge aansluiting deels kwijtgeraakt, zowel feitelijk als psycho-

logisch.

Feitelijk heeft het aansluitingsprobleem te maken met een veranderde dynamiek

van de moderne levensloop, waardoor de faseverschillen en transities tussen die

fasen anders liggen dan vroeger en er te grote verschillen in tijd en geld tussen de

fasen zijn ontstaan. Psychologisch heeft het aansluitprobleem te maken met de

beeldvorming rond de overheid als ‘enige aandeelhouder’ van het exogene sys-

teem.

Het is de bedoeling van een modern levensloopstelsel om de koppeling tussen exo-

gene en endogene buffersystemen weer te herstellen dan wel optimaliseren. Dat

gebeurt langs twee hoofdroutes:

- De route van de levensloopspreiding van middelen over sterke en zwakke fasen

moet zorgen voor een systematiek die flexibel kan worden toegepast op de le-

vensloop van burgers.

- De route van de verantwoordelijkheidsspreiding tussen overheid, sociale partners,

particuliere aanbieders en vooral ook burgers zelf moet zorgen voor meer betrok-

kenheid en sturing van burgers zelf.

Links en rechts uitzwenkende levensloopbeelden.

Wat we op dit moment, tijdens de eerste stapjes op weg naar het nieuwe stelsel

meemaken, is op zich logisch: de meeste spelers opereren vanuit het punt in het

stelsel waar ze nu staan en proberen de balans in hun richting te krijgen.

Daardoor ontstaan als het ware liberale en sociaal-democratische – rechtse en

linkse zo men wil – varianten van levensloopregelingen.

De liberale dimensie is die van een soort persoonlijke ‘life course shopping bag’,

waarin de moderne burger appeltjes voor de dorst gooit om zijn behoefte aan keu-

zevrijheid gestalte te geven. Dit beeld wordt sterk gevoed als het accent in de dis-

cussie op de diversiteit van de moderne levensloop wordt gelegd. Die diversiteit is

een feit, maar tegelijk geldt dat de grote meerderheid van de burgerij wel degelijk

nog een ‘standaardbiografie’ heeft, zij het een met vijf in plaats van drie fasen. 

De sociaal-democratische dimensie heeft logischerwijze de inkomensongelijkheid

als startpunt en ziet de levensloopregeling als een nieuwe mogelijkheid om die te

bestrijden door collectieve arrangementen die burgers moeten beschermen in
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hun zwakke fasen. Die fasen zijn er absoluut en bovendien zijn er zeker grote

groepen burgers, die langdurig of zelfs permanent bescherming nodig hebben.

Hier wordt echter miskend dat voor de overgrote meerderheid van de burgers een

situatie van ‘overcompensatie’ wordt geschapen als zij gedurende de sterkere fa-

sen voluit kunnen consumeren en gedurende zwakkere fasen volledig op de over-

heid terug kunnen vallen. (Dit nog los van het gegeven dat de huidige rigide re-

gels zelf belemmerend werken voor burgers die zelf iets aan hun situatie willen

doen).

Burgers zijn noch superconsumenten, noch sukkelconsumenten.

Al deze varianten hebben echter ook nog een fundamenteel probleem: ze leggen

niet bloot wat er zich afspeelt in het hele systeem van sociale zekerheid, ze gaan

uit van de burger als consument van zekerheid in plaats van als producent van de ge-

zamenlijke en individuele geldstromen die binnen het systeem ronddraaien. 

En juist die focus op de burger als consument is naar mijn mening datgene wat in

de afgelopen jaren tot een zeer eenzijdige benadering van alle maatschappelijke

systemen heeft geleid, of het nu zorg, onderwijs of sociale zekerheid is. Daarbij

maakt het niet uit of je door de politiek gezien wordt als een superconsument die in

staat is om de markten van onderwijs en zorg aan te sturen, of als een sukkelconsu-

ment die beschermd moet worden tegen zijn eigen onvermogen. In beide gevallen

staat de burger als het ware aan het einde van de lijn af te wachten wat in de

schoot van fabrikanten dan wel vakbonden voor hen is verzonnen. 

In beide gevallen heeft de burger geen mogelijkheid om zelf enige sturing te ge-

ven aan het proces, om – inderdaad – gestalte te geven aan de medeverantwoorde-

lijkheid. En daarom moet die mogelijkheid aan de burgers worden teruggegeven

door het stap voor stap transformeren van het sociale stelsel van een uitkerings-

machine tot een sociale onderneming met de burgers van dit land als even zovele

aandeelhouders.

Peter Cuyvers is pedagoog, beleidsadviseur en oprichter van family facts, een gespecialiseerd

advies- en ontwikkelingsbureau op gezinsterrein

Noten

1. Een commissie overigens waarin naast oud-minister De Vries ook namen te

zien waren als L. Bovenberg, C. Eurlings en J.P. Balkenende. Namen die toen

iets minder bekend waren dan nu en dat geldt ook voor de term ‘levensloop’.

2. Ook critici van de huidige voorstellen onderschrijven het basisprincipe, net zo-

als de vakbeweging en de PvdA, die met eigen voorstellen voor levenslooprege-

lingen zijn gekomen. 

3. Hier kan worden opgemerkt dat de vakbeweging goed gebruik heeft gemaakt

van deze beeldvorming, middels het idee dat een heleboel opgebouwde rech-
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ten ‘afgepakt’ zouden worden, ook als het ging om individuele spaarpremies.

4. H. Higgs, Workman’s Budgets, Journal of the Royal Statistical Society 56, 1893, geci-

teerd uit S. Horrell and J. Humphries, The origins and expansion of the male bread-

winner family, in: A. Janssens (ed), The rise and decline of the male breadwinner fami-

ly, Cambridge University Press 1998.

5.  Per capita inkomen of ‘gestandaardiseerd’ inkomen is het inkomen gecorri-

geerd voor het aantal volwassenen en kinderen dat daarvan moet leven. Deze

correctie gebeurt op basis van equivalentiefactoren die in elk land worden be-

rekend. Voor Nederland geldt bijvoorbeeld dat een paar 1,4 keer het inkomen

van een alleenstaande nodig heeft voor hetzelfde welvaartspeil en een gezin

met drie kinderen 2,1 keer zoveel. Ter vergelijking: in de 19e eeuw in Engeland

was dat respectievelijk 1,9 en 2,5.

6.  Ook dit punt is natuurlijk volstrekt diffuus geworden door alle aandacht die

uitgaat naar de economische rol van de overheid. De overheid is in essentie al-

leen een distributiemechanisme, dat de inkomsten uit economische activiteiten

via wetgeving afroomt en door de verdeling daarvan veranderingen aanbrengt

in de welvaartsverhoudingen. Dat werkgevers een deel terugkrijgen in de

vorm van opdrachten verandert niets aan deze essentie. Datzelfde geldt voor

de sociale zekerheid: het gaat om de redistributie van een deel van de door

werkgevers betaalde loonsom.
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