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De lessen van Danl{ers nader 

beschouwd 

PROF.DR. H.A.A. VERBON 

Harry Verbon vindt in reactie op het voorgaande artikel van Nancy Dankers, 

dat het CDA fiscalisering van de AOW te automatisch afWijst. Het voorstel zou 

juist heel anders kunnen uitpakken dan gevreesd wordt: Het zwaard van de 

fiscalisering snijdt aan twee kanten: de verdeling van de lasten wordt eerlijker 

en het netto-niveau kan daardoor hoger zijn" 

Telkens wanneer de term 'fiscalisering van de AOW' valt, vertoont de CDA-fractie 

een Pavlov-reactie van heftig nee-schudden. Zelf heb ik dat als lid van de vorige 

verkiezingsprogramcommissie meegemaakt. Fiscalisering van de AOW was in die 

commissie een serieus discussiepunt, maar werd afgevoerd na heftig verzet van 

de fractie waarna uiteindelijk in het verkiezingsprogram fiscalisering uitdrukke

lijk werd afgewezen. Nude WRR in haar rapport 'Generatiebewust beleid' even

eens fiscalisering voorstelt wordt opnieuw halsstarrig een dam opgeworpen blij

kens het artikel van Nancy Dankers. Het lijkt er daarbij op dat het geen bezwaar 

wordt gevonden in de strijd tegen fiscalisering onjuiste, of op zijn minst zwakke, 

argumenten te hanteren. De boodschap 'de ouderen moeten AOW-premie gaan 

betalen' heeft kennelijk een zodanig onaangename politieke lading dat zuiver 

argumenteren wordt opgeofferd. 

Sociale verzekeringen veiliger? 

De kern van het argument tegen fiscalisering dat ook door Nancy Dankers wordt 

gebruikt is dat fiscalisering het verzekeringskarakter van de AOW aantast: de 

AOW wordt een uit de belastingen gefinancierde 'inkomensafhankelijke voorzie

ning' die dan niet meer veilig is in de handen van politici. De suggestie is dus dat 

een verzekering minder snel onder bezuinigingen een veer zal moeten Iaten dan 

een voorziening en dat dit "juist de jongere generaties zal treffen", zoals uit 

'twee lessen' van Nancy Dankers blijkt. Laten we die lessen eens bekijken. Les 1: 

toen de kinderbijslag gefiscaliseerd werd, werd er direct door de politiek aan 

geknabbeld. Ik leer daar niets van. Naar mijn stellige overtuiging zou dit ook 

gebeurd zijn als de kinderbijslag nog steeds uit premies zou zijn gefinancierd. 

Het motief voor de ingreep in de kinderbijslag bij het begin van Kok-I was een

voudigweg dat Paars de zorg en financiering van kinderen niet Ianger een collec-
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tieve verantwoordelijkheid achtte. Paars geeft al 6 jaar lang liever overheidsgeld 

aan Yuppies dan aan ouders. Les 2: bezuinigingen op de AOW worden verhaald 

op de jongeren door een verhoging van de premies voor de aanvullende pensioe

nen "die duurder zijn dan de maximale collectiviteit voor alle werkende 

Nederlanders". Dit is echt onzin. Onze aanvullende pensioenen berusten ook op 

collectieve financiering, en kennen slechts een geringe individuele variatie waar

door de kosten laag gehouden kunnen worden. Net als bij de AOW is er sprake 

van solidariteit en bovendien wordt kapitaaldekking toegepast. Dit laatste bete

kent dat een gulden die door een jongere geïnvesteerd wordt in kapitaaldekking 

(meestal) meer oplevert dan een gulden die in het omslagstelsel (de AOW) wordt 

geïnvesteerd. Voor jongeren die aan een aanvullend pensioenstelsel deelnemen 

kan het financieel dus zeer gunstig zijn als de AOW wordt verlaagd. 

Hoe veilig zijn onze sociale verzekeringen? Wel, niet zo heel erg. De AOW-uitkering 

is onder drie kabinetten-Lubbers ongeveer 20'/{, in (relatieve) welvaart gedaald. 

Laten we ook vooral niet vergeten dat begin jaren 80 een CDA-politicus (namelijk 

De Graaf) verantwoordelijk is geweest voor de individualisering van het recht op de 

AOW. Dat is een operatie die tot op heden niet is terug gedraaid, maar die wel het 

uitkeringsrecht voor gehuwden inkomensafhankelijk heeft gemaakt. Meer recent 

is de AOW-uitkering deels gefiscaliseerd en inkomensafhankelijk gemaakt door de 

invoering van de aanvullende ouderenaftrek die alleen aan ouderen in een bepaald 

inkomenstraject wordt toegekend. De WAO (het summum van verzekeringsdenken 

toch) is in de jaren 90 onderworpen geweest aan een spervuur van herzieningen, 

en nieuwe herzieningen lijken opnieuw onvermijdelijk. Neem aan de andere kant 

de aftrekbaarheid van de hypotheekrente die men met enige hersengymnastiek 

een inkomensafhankelijke voorziening zou kunnen noemen: die is zo veilig als een 

huis. Er is dus geen enkele reden te bedenken waarom een sociale verzekering 

beter bestand zou zijn tegen bezuinigende politici dan voorzieningen. Natuurlijk is 

het zo dat de overheid ten alle tijde de 'polisvoorwaarden' kan en mag en veelal 

ook zal aanpassen. Dat geldt voor particuliere verzekeringen al evenzeer. Iedereen 

die een autoverzekering heeft, weet dat de premies daarvan in de loop der tijd fors 

zijn aangepast. Geen rechter die dat zal willen en kunnen tegenhouden. 

Drijfzand 

Het basisargument berust dus op drijfzand, en dan heb ik het nog niet eens 

gehad over de vraag of een regeling die voortaan door belastingen in plaats van 

door premies wordt gefinancierd niet langer een sociale verzekering kan worden 

genoemd. Juridische fijnproevers zullen waarschijnlijk de financiering door pre

mies noodzakelijk vinden om van een verzekering te mogen spreken, maar 

zolang de uitkeringsrechten duidelijk in de wet zijn vastgelegd, lijkt mij zo'n 

band volkomen irrelevant. Des te verwonderlijker is het dat Nancy Dankers niet 
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op de eigenlijke argumenten voor fiscalisering ingaat. Deze argumenten zingen 

a! jaren rond en worden door de WRR dunnetjes herhaald. Laten we eerst maar 

weer eens vaststellen dat door de vergrijzing de uitgaven van de AOW als percen

tage van het nationaal inkomen zullen toenemen: nu bedraagt dat percentage 5, 

maar dat percentage zou binnen 30 jaar kunnen verdubbelen tot 10%, een toena

me van 40 miljard in guldens van nu. Als we binnen 10 jaar de staatsschuld zou

den aflossen (maar dan moeten onze politici we! tot het onwaarschijnlijke bereid 

zijn, namelijk om in korte tijd tot een begrotingsoverschot van zo'n 3% te komen 

en het daarop lange tijd te houden), zou 75% daarvan gedekt zijn, maar dan hou

den we nog altijd 10 miljard hogere uitgaven per jaar over, en dan hebben we het 

nog niet eens over de extra zorguitgaven. De implicatie van het stand punt van de 

CDA-fractie is dat die 10 miljard door de werkenden van 2030 gedragen moeten 

worden en niet door de ouderen van 2030, oftewel niet door de mensen van mid

delbare leeftijd van nu. lk hoop dat ik het in dat geval niet meer hoef mee te 

maken, want ik zou dat mijn kinderen niet kunnen uitleggen. 

Er zijn minstens twee argumenten die fiscalisering rechtvaardigen. Het eerste 

argument is dat bij de huidige financiering uit de eerste schijf het marginale 

tariefvoor de !age inkomens voortdurend wordt opgedreven, wat nadelig is voor 

de arbeidsparticipatie van deze inkomensgroep, en bovendien de progressie in 

het belastingstelsel op de duur zal aantasten. Het tweede argument is dat de vrij

stelling van het betalen van AOW-premie betekent dat mensen met een aanvul

lend pensioen gesubsidieerd worden en dat die subsidie hoger is naarmate het 

inkomen hoger is. 

Beide argumenten bevatten dus zowel een rechtvaardigheids- als een efficientie

argument: voor het eerste argument geldt dat de lasten in onevenredig grote 

mate bij de !age inkomens terechtkomen (rechtvaardigheid) en daardoor minder 

zullen deelnemen aan het arbeidsproces (efficientie). Het tweede argument is 

gebaseerd op de omkeerregel in het Nederlandse belastingstelsel: pensioenpre

mies zijn aftrekbaar, pensioeninkomens worden belast. Onder de omkeerregel 

kan men de premies voor het aanvullende pensioen aftrekken tegen het hoge 

marginale tarief. Als men later een pensioeninkomen ontvangt, betaalt men 

belasting tegen een laag tarief in de eerste schijf. De omkeerregel heeft een dui

delijke economische rechtvaardiging: het heeft tot gevolg dat sparen voor pen

sioen niet onaantrekkelijk wordt gemaakt door deze dubbel te belasten. Door een 

dee! van het uitstel van belastingbetaling definitief af te stellen, pal<t de omkeer

regel echter niet neutraal uit, maar maakt deze pensioensparen 'te' aantrekke

lijk. Dit is een ander onderwerp, maar het is het inderdaad niet onaannemelijk 

dater in Nederland te vee! wordt gespaard voor pensioenen door particulieren. 

De welvaart zou kunnen toenemen als er minder werd gespaard. Het rechtvaar

digheidsaspect betreft hier het feit dat mensen met !age inkomens minder of in 

het geheel geen 'pensioensubsidie' ontvangen. Het duidelijkst blijkt dat voor 
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mensen met een minimuminkomen die geen aanvullend pensioeninkomen 

opbouwen: zij krijgen geen enkele belastingaftrek en kunnen dus belastingbe

taling niet ontlopen via een aanvullend pensioen. 

Achterhoedegevecht 

Hoewel de suggestie wordt gewekt dat fiscalisering betekent dat "ouderen AOW

premie moeten betalen", kan men het beter beschouwen als een methode om de 

lasten van de vergrijzing eerlijker binnen een genera tie te verdelen. Het ontgaat 

mij dus volkomen waar Nancy Dankers op doelt als zij zegt dat bet verzilveren 

van de belastingclaim van de AOW-premie op het aanvullende pensioen ( ... )bet 

meest lagere en middeninkomens raakt. Fiscalisering kan op aile mogelijke 

manieren vorm worden gegeven. Het kan leiden tot een verhoging van het tarief 

in de tweede schijf, of in de derde schijf, de onzalige vermogensrendements

heffing zou erbij betrokken kunnen worden, maar ook de B1W zou bier een rol 

kunnen spelen. Idealiter (maar dat is inderdaad afhankelijk van politieke voor

keuren) betekent fiscalisering dat de huidige rijkere mensen van middelbare leef

tijd meer gaan bijdragen aan de financiering van de AOW van morgen. Fiscalise

ring betekent ook bij een gegeven hoogte van de AOW-uitkering dat over 30 jaar 

de belasting- (of voor mijn part) premieopbrengst hoger zal zijn dan onder de 

huidige premiestructuur. Daardoor kunnen de tarieven met name in de laagste 

schijf omlaag, zodat via de netto-netto koppeling de AOW-uitkering toeneemt. 

Het zwaard van de fiscalisering snijdt dus aan twee kanten: de verdeling van de 

lasten wordt eerlijker en bet netto niveau van de AOW kan daardoor boger zijn. 

Waarom mag dat niet? Waarom wordt fiscalisering aileen maar als een zwaard 

van Damocles gezien? Is de fractie dan niet in staat uit te leggen dat fiscalisering 

wei van de rijkeren vraagt een veer te Iaten, maar niet van de armeren? Is men 

dan bang dat fiscalisering vertaald wordt in de populistische kreet dat "ouderen 

AOW-premie moeten betalen"? Maar weten onze eigen politici dan niet dat in bet 

huidige stelsel de netto-netto koppeling impliceert dat mensen met aileen een 

AOW-uitkering de facto wei AOW-premie betalen? Het is immers in beginsel zo dat 

de AOW-uitkering even hoog is als de andere minimumuitkeringen, zodat de 

mensen met aileen een AOW-uitkering (impliciet) evenveel AOW-premie afdragen 

als aile andere mensen op minimumniveau. 

Het verzet tegen fiscalisering is naar mijn gevoel een achterhoedegevecht. Het 

kennelijk bestaande rechtvaardigheidsgevoel verlangt dat bij sterk oplopende 

kosten van de bejaardenvoorzieningen de huidige mensen van middelbare leef

tijd ook om een bijdrage in de toekomst zou mogen worden gevraagd. De polder, 

in de vorm van de SER, is al bijna zo ver om dat ook expliciet te belijden; de poli

tick zallater ook wel volgen. Een veel belangrijkere vraag dan de vraag of we 

AOW-premies AOW-premies moeten blijven noemen, is de vraag naar de hoogte 
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van de uitkering. Hier doet de WRR wat voorzichtige suggesties. Nancy Dankers 

vermeldt de conclusie van de WRR clat de AOW op de lange termijn niet in 

gevaar zal komen. Dat is waar. zie pag. 155 van het rapport, maar dat is aileen 

het geval onder een bescheiden indexering van de uitkeringen. Op pag. 126 

schrijft de WRR: "Op dit ogenblik lijkt de politick het meest te voelen voor een 

evenwichtige inkomensverdeling op de lange termijn. Toepassing van de WKA

koppeling lijkt hiervoor het aangcwezen middel." De 'evenwichtige inkomcnsver

deling' waar de WRR op doe it, is echter gebaseerd op de verwachting dat de 

bejaarden in de toekomst over een aanvullend pensioeninkomen beschikken dat 

sneller groeit dan het inkomen van werkenden. Nancy Dankers zwijgt over deze 

toevoegingen en dat is curieus. De berekeningen voor de stijging van de AOW-uit

gaven die ik boven maakte zijn ontleend aan het WRR-rapport. De WRR is er bij 

de extrapolatie vanuit gegaan dat de AOW-uitkeringen op grond van de WKA-kop

peling aileen aan de contractloonstijging en dus niet aan de verdiende lonen 

wordt aangepast. Onder optimistische veronderstellingen zal dan cle AOW-uitke

ring ieder jaar 0,25 procent achter raken bij de welvaartsstijging van de werken

den. In 2030 zal de bejaarcle met aileen een AOW-uitkering dus inmiddels min

stens ruim 7 procent verder achterop geraakt zijn op cle gemidclelde welvaart van 

de werkendcn. Nu is de AOW momenteel a! geen uitkering waar een bejaarde 

zonder nadere ondersteuning van rond kan komen en clat zal het in 2030 dus 

nog minder zijn. Hoewel het niet te hopcn is, valt het zeker te vrezen dater ook 

in 2030 bejaarden zullen zijn met aileen een AOW-uitkering, en aan hen kan dus 

niet de welvaartstoename van de werkenden gegeven worden. Wat moet daar aan 

gedaan worden? Voor iedereen de AOW generiek verhogen? Dat kost uit de losse 

pols uitgerekend rond de 12 miljard per jaar in guldens van nu. Dat is evident 

niet haalbaar, zeker niet aangezien we de rekening van zo'n exercitie volgens 

Nancy Dankers bij de jongeren van 2030 moeten neerleggen en niet bij de rijkere 

oucleren van 2030. Dan toch maar gerichte maatregelen aan de onderkant? Dat 

maakt de AOW inkomensafl1ankelijk en clat wil Nancy Dankers ook niet. Niets 

doen clan maar? Dit laatste is blijkbaar de conclusie van de CDA-fractie. 

Het dilemma is duidelijk, maar de uitweg is het niet. Maar wat dit punt van de 

uitkeringshoogte in ieder geval illustreert is dat als de financieringsbasis van de 

AOW niet verbreed wordt, het vrijwel onvermijdelijk zal zijn in de toekomst ver

der te gaan met het inkomensafhankelijk maken van de AOW. Zo bezien leidt fis

calisering van de AOW clus eerder tot het omgekeerde van wat gevreesd wordt 

door de CDA-fractie: het maakt het mogelijk in cle toekomst door generieke maat

regelen de bejaarden zonder aanvullend inkomen te beschermen tegen een te 

groot welvaartsverlies. De rijkere bejaarden van de toekomst clragen zo bij aan de 

instandhouding van onze welvaartsstaat. 

Harry Vcrbon is lwoglaar in de opcnbarc financien aan de Katholickc Universitcit Brabant. 
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