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De Sofi-rekening 
De uitvoering van het sociale zekerheidstelsel in Nederland wordt belemmerd door 
haar institutionele vormgeving. Dit leidt tot allerlei problemen op de arbeidsmarkt 
en in de persoonlijke omgeving ten aanzien van de invulling van de eigen levens
loop. De Sofi-rekening voorziet in een instrument, waarmee levensloop en sociale 
zekerheid alternatief georganiseerd kunnen worden en mede kan leiden tot het 
voorkomen van een aantal verstoringen in ons sociaal zekerheidsstelsel. 

DOOR SIMON DUINDAM EN ANKE SMEETS-VERSTRAETEN 

Transities beïnvloeden de levensloop van de burgers. Zowel werknemers als zelfstandigen 
kunnen in hun arbeidzame leven te maken krijgen met situaties waardoor ze de arbeidsmarkt 
(moeten) verlaten, bijvoorbeeld door ziekte, werkloosheid of loopbaanonderbreking. In een 
rigide model betekent een transitie naar bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid een eindstation 
voor de werknemer/zelfstandige. Eenmaal arbeidsongeschikt is het moeilijk de weg terug naar 
de arbeidsmarkt te vinden. De regelgeving zou dan ook zodanig gewijzigd moeten worden dat 
transities van en naar de arbeidsmarkt onbelemmerd kunnen plaatsvinden. De transities van 
en naar de arbeidsmarkt zijn echter niet eenvoudig. Aan deze transities kleven namelijk ver
schillende economische gevolgen zoals de armoedeval, maar ook de zogenaamde ouderschaps
val, WAO-gat, pensiqenbreuken, etc. 

Persoonsgebonden . 
De huidige (rigide) regelingen die inkomensverlies als gevolg van een transitie opvangen zijn 

gebaseerd op het omslagstelsel. ,ZQdra een transitie zich voordoet, bijvoorbeeld werkloosheid , 
heeft de werknemer het recht een beroep op de regeling te doen. Voor de werknemer is er geen 
mogelijkheid een keuze te maken om tijdelijk de arbeidsmarkt te verlaten. De regelingen zijn 
immers zodanig opgezet dat de werknemer bij het vrijwillig opzeggen van Zijn/haar baan geen 
recht heeft op een uitkering. Dit is inherent aan het omslagstelsel dat als uitgangspunt heeft 
dat de maatschappij voor al haar burgers zorgt in geval deze door tegenslagen worden getrof
fen , op voorwaarde dat deze burgers zelf al het redelijke doen om deze tegenslagen te voorko
men. Iemand die zich vrijwillig terugtrekt van de arbeidsmarkt voldoet niet aan dit uitgangs
punt en heeft derhalve in een omslagstelsel geen recht op een vergoeding. Het flexibele model 
vraagt om flexibele regelingen. Deze regelingen kunnen alleen voldoen als ze zijn gebaseerd 
op het kapitaaldekkingsstelsel. Elke werknemer kan dan individueel sparen en indien nodig 
lene.n en een beroep doen op deze bedragen op het moment dat hij/zij daar behoefte aan 
heeft. Het verschil tussen het onvrijwillig en vrijwillig verlaten van de arbeidsmarkt is dan niet 
meer relevant. In de literatuur is in deze meerdere malen gepleit voor het invoeren van per
soonsgebonden budgetten of zoals John B. Shoven voorstelde een "Personal Security Account". 
De ons bekende praktijkvoorbeelden in Nederland (PGB's) verlopen echter nog niet naar beho
ren, waarbij het probleem vaak ligt in de (te) ruime formulering van de doelen en (te) weinig 
begeleiding bij de keuze. 

Voucher 
Ons idee richt zich daarOJ'n op het instrument dat we de sociale-fiscale rekening (sofi-reke

ning) noemen. De sofi-rekening is gericht op het secundaire ('fi') en tertiaire ('so') inkomen. Dit 
instrument laat derhalve de regelingen ten aanzien van het primaire inkomen (WW, WAO etc) in 
stand, maar maakt ook een dUidelijk onderscheid tussen de oorsprong van de verschillende 
geldstromen, welke als zodanig voortkomen uit het stelsel van nationale rekening. 
De soff-rekening is een systeem op basis van het kapitaaldekkingsstelsel. Elke burger krijgt en 

'spaart hierop geld dat hij (uiteraard) maar één keer kan uitgeven. Bij de sofi-rekening spelen 
de voorkeuren van de burger een belangrijke rol, maar worden ook de doelen in de gaten 
gehouden en wordt de burger begeleid bij zijn keuzes. De sofi -rekening kan qua werking wor
den vergeleken met de spaarloonrekening. Er worden bedragen op gestort die onder bepaalde 
voorwaarden kunnen worden gedeblokkeerd. Van de sofi-rekening kan alleen geld worden 
opgenomen vóor in de wet opgenomen doelen, bijvoorbeeld vermindering van de huurlasten, 



onderwij ten behoeve van employability, 
kinderopvang, zorg en verlof etc. 
De sofi-rekening is een monetair instrument 
en fungeert als een geblokkeerde spaarreke
ning, waarbij het sofinummer als rekenings
nummer wordt gebruikt. In de wet kan wor
den vastgelegd welke bedragen in 
aanmerking komen voor inleg en tevens 
wordt wettelijk bepaald onder welke voor
waarden een uitleg kan plaatsvinden. In- en 
uitleg vinden gescheiden plaats, waardoor er 
geen directe armoedeval ontstaat . 
De sofi-rekening is geen echte bankrekening. 
Elke inwoner van Nederland krijgt op het 
moment van geboorte (dan wel immigratie) _ 
een sofi-nummer. Vanaf dat moment worden 
op dit nummer (fictieve) bedragen gestort. 
Op het moment da~ de sofi-rekeninghouder 
overlijdt vervalt de rekening, ongeacht het 
Saldo (positief dan wel negatief). In geval 
van emigratie· wordt de rekening opgeheven. 
Bij immigratie ontstaat een 
nieuW recht om deel te 
nemen aan de regelingen. 
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plaatsvinden door een machtiging. De 
woningbouwvereniging verleent in dat geval 
een korting op de huurprijs en ontvangt dat 
kortingsbedrag maandelijks van de sociale 
zekerheidsorganisatie. Tevens wordt maan
delijks een bedrag van de sofi-rekening van 
de betreffende huurder afgeschreven. De 
echte monetaire waarden lopen dus nGoit 
via de sofi-rekeninghouder, maar altijd via 
de organisatie die de dienst uitvoert waar
voor het bedrag wordt gedeblokkeerd. 

Flexibel systeem 
De inleg komt in beginsel door maande

lijkse bijdragen (een sociaal basisinkomen) 
van de overheid en rendeert vervolgens " 
tegen de marktrente met een bepaalde 
opslag. Daardoor is het ook aantrekkelijk om 
belastingteruggaven als gevolg van de fisca
le aftrekposten, bijvoorbeeld de hypotheek
rente, op deze rekening te storten. Ook kan 

worden gekozen voor inko
mensoverheveling. In het 
spitsuur van het leven heb-

" ben mensen veel kosten en Als een tijd gespaard is 
kan bijvoorbeeld ouder .. 
schapsverlof of zorgverlof 
worden opgenomen. 
Probleem is echter dat het 
spitsuur van het leven zich 
meestal in het begin van 
het (arbeidzame) leven " 
afspeelt. Op dat moment " 
zal dus nog niet veel 
gespaard zijn. Het is daar-

Instrument weinig geld. Na pensione
ring hebben mensen rela
tief weinig kosten en rela
tief veel geld. Er kan 
daarom worden gekozen 
om een deel Van het p~nsi
oen over te hevelen naar 
het spitsuur van het leven 
door bijvoorbeeld (het 

voor levensloop 

en sociale 

zekerheid 

om mogelijk om: onder 
strikte voorwaarden lenin-
gen op de sofi-rekening toe te laten. Deze 
leningen zijn in het geval van de sofi-reke
ning extra overdrachten van de overheid aan 
de individuele burger. 
Op het moment dat iemand een beroep doet 
op de sofi-rekening ontvangt hij/zIj een 
(elektronische) tegoedbon (voucher). Op het
zelfde moment wordt de waarde van deze 
voucher afgeschreven van de sofi-rekening. 
De voucher kan hij/zij (elektronisch) inleve
ren bij bijvoorbe!;!ld de kinderopvang. De 
kinderopvang 'levert de dienst aan de burger 
en' dient de vouc.her (elektronisch) in bij de 
sociale zekerheidsorganisatie. De admi
nistratie van de sociale zekerheidsorganisa
tie verwerkt deze voucher en beta(llt de kin
deropvang. 
In geval de deblokkering van de sofi-reke
ning maandelijks plaatsvindt, bijvoorbeeld 
ten behoeve van het verminderen van de 
huurlasten, kan deze deblokkering ook 

aftrekbare deel van) de 
pensioenpremie op de sofi
rekening te storten. 

Voor de uitleg van de sofi-rekening moeten 
in de wet regels worden gesteld. Deze regels 
zijn nodig om de burgers binnen een bepaal
de. keuzevrijheid (overheids)geld te laten 
besteden aan gewenste doelen. Deze doelen 
zijn bijvoorbeeld wonen, zorgverlof, kinder
opvang en scholing ten behoeve van emplo
yability. De regels moeten helder worden 
geformuleerd, maar moeten ook flexibel zijn 
ten aanzien van maatschappelijke verande
ringen. De uitleg kan .alleen plaatsvinden 
door deblokkering door middel van een (on
line) deblokkeringsformulier. Een publiek . 
financieel planner beoordeelt de binnenge
komen verzoeken, adviseert en begeleidt de 
cliënt en stelt het plan bij zodra de levens
loop anders verloopt dan "verwacht of als de 
cliënt andere we"nsen of mogelijkheden 
heeft. De planner is zowel voor cliënten met 
een hoog als met een laag inkomen werk
zaam, waardoor ook mensen met een laag 
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inkomen actief worden betrokken in hun 
financiële planning en eigen keuzes kunnen 
maken. De publiek financieel planner onder
scheidt zich van een private financieel plan
ner door de extra handelingen die hij/zij 
mag verrichten. Hij/zij heeft namelijk de 
bevoegdheid om binnen de wettelijke kaders 
mensen die door omstandigheden meer geld 
nodig hebben te voorzien van extra tegoe
den. 

De financiering van de overheidsbijdragen 
bij de inleg bestaan uit alle huidige (inko- . 
mensafhankelijke) regelingen zoals de huur
subsidie, WSF en de kinderbijslag. Indien de 
afschaffing van de regelingen niet voldoen
de is om de jaarlijkse uitleg uit de sofi-reke
ningen te dekken, is het een optie om het 
systeem te financieren door het heffen van 
een sofi-premie bij de hogere inkomens. De 
hogere inkomens ontvangen immers tegoe
den die zij ' in het huidige systeem niet ont- . 
vangen. De sofi-premie compenseert de 

overheidsuitgave aan deze groep el) allo
ceert het geld ten behoeve van de gewenste 
doelen zoals -scholing ten behoeve van 
employability, kinderopvang, zorg en verlof. 
Inrichting van de sociale zekerheid naar 
behoeften van personen, in plaats vanuit 
regelgeving, vraagt om een systeem op basis 
van kapitaaldekking. Met behulp van de sofi
rekening kan dit mede georganiseerd wor
den voor allerlei inkomensafhankelijke rege
lingen in de subsidie- en fiscale sfeer. 
Het systeem is flexibel ten aanzien van de 
levensloop en de individuele keuzen en 
maakt mensen bovendien bewust van hun 
financiële mogelijkheden. 

Simon Duindam is lid van D66 en werkzaam 
bij de Open Universiteit Nederland. Anke 
Smeets is eveneens werkzaam bij deze instel
ling. 
Een volledige versie van dit idee kan verkre
gen worden bij de auteurs: simon.duin
dam@ou.nl. 
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