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SOLIDARITEIT OUD EN JONG 

Géén eenrichtingsv~rkeer! 
Solidariteit tussen generaties is een belangrijk onderdeel van ons zorg-, sociale 
zekerheids- en pensioenstelsel. Jongere, werkende, generaties betalen voor oudere 
generaties, meestal niet meer werkend: de (jongere) sterke schouders dienen de 
zwaarste lasten te dragen. De. ouderen van nu hebben i" het verleden immers ook 
voor hun ouderen de lasten gedragen. Dit miskent echter de demografische en econo
mische ontwikkelingen van de samenleving die haast per definitie per generatie ver
schillen. Is solidariteit van jong met oud wel vanzelfsprekend? Waarom zou oud niet 
solidair met jong kunnen zijn? 

DOOR MARTIN VAN 'T ZET 

Solidariteit is niet alleen vanuit een moreelmaatschappelijk oogpunt, maar ook vooral vanuit 
economisch perspectief zeer gewenst. Door collectieve zorg-, sociale zek"erheids- en pensioenstel
s.els worden de risico's binnen, maar ook tussen, generaties gespreid en kunnen eventuele meeval
lers worden doorgegeven aan volgende generaties. Solidariteit tussen generaties blijkt econo
misch gezien veelal zeer effectief. De kern van solidariteit is daarbij wederkerigheid: de sterken 
helpen de zwakkeren, opdat de sterken weten dat ook zij op een bepaald moment zwak kunnen r 

of zullen worden. Omdat iederéén immers ziek, arbeidsongeschikt, weduwe of weduwenaar kan 
worden. En omdat we allemáál oud hopen te worden. " 
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Lange tijd was het zo dat jeals belasting- en 
premiebetalende burger er min of meer uit
haalt wat je erin stopt: tot je veertigste betaal 
je grotendeels voor anderen en een beetje 
voor jezelf. Na je veertigste betaal je groten
deels voor jezelf en betalen anderen ook voor 
jou aan pensioenen, zorg en sociale zeker
heid. In de afgelopen decennia hebben we te 
maken gehad met economische pieken en 
dalen, met financiële hoogtijdagen en crises. 
Het Nederlands zorg-, sociale zekerheids- en 
pensioenstelsel zijn tegen deze op- en neer
gangen bestand gebleken. 

Wederkerigheid onder druk 
Als gevolg van vergrijzing beginnen jongere . 

generaties' zich zorgen te maken over de ver
houding tussen de huidige toenemende lasten 
en t,oekomstige aanspraken die misschien wel 
eens lager zouden kunnen zijn. Zeker als het 
economisch slechter gaat komt de solidariteit 
onder druk. Of liever gezegd het vertrouwen 
op solidariteit; het vertrouwen, dat je nu wel 
betaalt, maar later zelf een beroep op anderen 
kunt doen. In goede tijden wil iedereen mee
delen in de lusten, maar in slechte tijden is 
de animo om mee te delen in de lasten niet ' 
zo groot. Dan komt het aan op echte solida
riteit. Maar wat is echte solidariteit. 
Solidariteit moet in ieder geval niet verward 
worden met liefdadigheid (op zich wel posi
tieO, waarvan minder bedeelden de vruchten 
plukken of het, veelal gecalculeerd, eenzijdig 

, profiteren van individuen ten laste van de 
colleGtiviteit (negatieO. Hier ontbreekt de 
wederkerigheid die kenmerkend is bij solida
riteit. Zoals gezegd moet solidariteit van twee 
kanten komen. Zelf wil ik niet solidair zijn 
met babyboomers die het prima voor zichzelf 
hadden kunnen regelen, of weigeren solidair 
te zijn met huidige jongeren. Als zij de reke
ning van ,de staatsschuld doorschuiven, zeg ik 
nee tegen de solidariteit met hen. . 

Generatiebewust beleid 
Het gaat er dus vooral om dat het vertrou

wen in solidariteit, dus wederkerigheid, in ' 
stand blijft. Die wederkerigheid zal wegvallen 
als jongere gene,raties het gevoel krijgen dat 
er teveel sprake is van eenzijdig profiteren 
zonder dat er voldoende uitzicht is dat zij te 
zijner tijd ook een beroep kunnen doen op de 
solidariteit. Zo zet de voorgenomen afschaf
fing van VUT- en pre pensioenregelingen de 
solidariteit tussen gen'eraties onder druk. 
Jongere generaties kunnen er nu al vanuit 
gaan dat vervroegde pensioner.ing voor hen er 
niet meer inzit, terwijl zij wel grotendeels 
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mee hebben betaald, en nog een aantal jaren 
door zullen blijven betalen, aan de regelingen 
voor oudere generaties. 

Solidariteit kan dan ook alleen gehand~aafd 
worden als nu al consequent rekening wordt 
gehouden met de belangen van 'toekomstige 
generaties, waarbij uiteraard ook de huidige 
generaties niet uit het oog worden verloren. 
De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid heeft dit in 1999 al eens als 
'genenitiebewust beleid' betiteld. In dit kader 
is het toe te juichen dat het nieuwe kabinet, 
ondanks de huidige economische tegenwind, 
serieus streeft naar het wegwerken van de 
staatsschuld in 2030 om zo de jongere gene
raties niet voor de, vergrijzingslasten op te , 
laten draaien. Dit getuigt van verstandig 
beleid, dat in de toekomst vastgehouden 
moet worden, uiteraard lief~t Europabreed. 
Vanwege de toenemende pensioenlasten 
wordt bij pensioenfondsen gesproken over 
duidelijkere vastleggi,ng van de 'intergene- , 
rationele r.isicotoedeling' en afspraken over 
wie de lasten dienen te betalen en de lusten . 
toekomt. Een expliciete pension deal waar
borgt een eerlijke en evenwichtige behande
ling van'jong en oud voor nu en later. Dat 
zijn moeilijke keuzes, zeker omdat generaties 
vaak 'Verworven' rechten claimen. Zie bijvoor
beeld de discussie over een eventueel verho
gen van de pensioenleeftijd van 65 tot 67 jaar 
zodat de vergrijzingskosten voor t,oekomstige 
generaties minder hoog zullen (overigens een 
voorbeeld van omgekeerde solidariteit van 
oudere met jongere generaties). 

Onvergelijkbaar 
In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om 

generaties vooruit te denken. Niet alleen van
wege het cliché dat de politiek maar vier jaar 
vooruit denkt, maar vooral doordat de ver
schillende generaties niet te vergelijken zijn. 
Ter illustratie hoe complex de kwestie van 
solidariteit is een voorbeeld van drie genera
ties en hun pensioenvooruitzichten. 

Een op dit moment 7S-jarige ging, zoals toen 
veelal gebruikelijk, op zijn vijftiende werken. 
Na de Tweede Wereldoorlog bouwde hij 
Nederland mede opnieuw op. Deze persoon 
dacht tot zijn 6Se te moeten werken, maar 
kon vijf jaar eerder, tegen pakweg 90% van 
zijn netto salaris, met de VUT. Een VUT die 
overigens ookwerd ingevoerd uit solidariteit 
met de jongeren van dat moment, die moei
lijk aan het werk kwamen. Deze persoon heeft 
evenveel jaren VUT-premie betaald als een 
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VUT-uitkering genoten en niet de volledige 
AOW premie betaald (de AOW is pas inge
voerd in 1957). In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw zijn hoge pensioenpremies 
betaald, maar die waren vooral nodig om bij 
te blijven niet de torenhoge inflatie van die 
tijd. 

Zet dit af tegen een SO-jarige vrouw werkend 
vanaf 20 jaar. Zij betaalt de volledige AOW
premie. Feit is dat zij twintig jaar VUT-premie 
heeft betaald, maar zelf niet met de VUT kan 
die inmiddels (grotendeels) is afgeschaft. De 
prepensioenregeling zal. in het nieuwe kabinet 
worden versoberd of zelfs· afgeschaft, zodat 
uittreden op 60 jaar niet voor de hand ligt. 
Hopelijk blijft de AOW voor haar op peil. 
Gelukkig betaalde zij door de hoge beleg
gingsredendementen van penSioenfondsen de 
afgelopen tien jaar een lage pensioenpremie, 
al zal zij de komende jaren wel te maken krij
gen met premieverhoging. 

Tot slot de jongere van nu. 
Iemand geboren in 1978 die 
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ling dat lusten en lasten eerlijk moeten wor
den verdeeld. Niet alle lasten kunnen bij één 
groep in de samenleving worden gelegd, of 

. dit nu de oudere of jongere groepen in de 
samenleving zijh. 
De tijd dat ouderen na hun werkzame leven 
veelal in armoede vervielen ligt gelukkig al 
tang achter ons. Er komt een generatie gepen
sioneerden aan die meer te besteden zullen 
hebben dan hun kinderen wellicht ooit in 
staat zijn te kunnen doen. Waarom zouden 
vermogende ouderen, na hun pensionering, 
daarom niet een gedeelte van hun AOW-pre
mie blijven betalen, zodat de lastendruk van 
de vergrijzing verminderd wordt? Om een 
strijd tussen generaties te voorkomen is het 
in ieder geval belangrijk om altïj"d aan te 
geven dat rechten nooit voor eeuwig onveran
derlijk zijn. Over hoe je via overgangsmaatre
gelen de scherpe kantjes van ingrijpende 
beleidswijzigingen afslijpt, is een kwestie 
waar de politiek meestal wel uitkomt. 

Sterkste schouders 
De vraag naar een eerlijke 

net begonnen is met werken 
na eerst gestudeerd te heb
ben. De VUT gaat aan zijn 
neus voorbij, maar hij zal 
nog wel moeten meebetalen 
aan overgangsregelingen 
voor zijn oudere collega's. 
Eerder stoppen met werken 

De ene generatie 

heeft meer geluk 

verdeling van solidariteit 
tussen generaties is blij
vend. De achterliggende 
gedachte van solidariteit 
heeft nog niets aan waarde 
verloren. Het vertrouwen op 
solidariteit in de toekomst dan de andere 

wordt lastig aangezien de 
prepensioenregelingen de 

. komende jaren versoberd 
worden of helemaal verdwijnen. 
Waarschijnlijker is dat de pensioenleeftijd . 
binnen 15 jaar wordt verhoogd naar 70 jaar. 
De .aanvullende peI1sioenregelingen zullen 
worden versoberd terwijl de pensioenpremies 
zullen stijgen. 

Lastendruk 
Uit bovenstaande vergelijkingen komt naar 

voren dat zich altijd risico's kunnen voor
doen. Economische, financiële, maar ook 
.demografische risico's. Hierbij is dan nog 
alleen gekeken naar pensioen, terwijl dezelfde 
exercitie uitgevoerd kan worden voor zorg en 
sociale zekerheid. Een risico is een risico, 
omdat je niet precies kunt yoorspellen of en; 
zo ja, wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. 
Kortom, wie moet met wie solidair zijn? Er is . 
nauwelijks een eindconclusie te trekken. Het 
blijkt dat iedere generatie zaken voor de kie
zen hebben gekregen of zullen krijgen. Dat 
vormt dan ook het beste bewijs voor de stel-

staat echter onder druk. 
Solidariteit tussen genera
ties is een dynamisch begrip 
dat 'mee moet ademen' met 

de economische, demografische en sociale ont
wikkelingen in de samenleving. Een op een 
bepaald moment gekozen solidaire verdeling 
tussen generaties moet niet als onherroepelijk 
worden beschouwd. De ene generatie heeft 
meer 'geluk' met beurskoersen, economische 
omstandigheden en demografische ontwikke
lingen dan de andere. 
Het telkens weer opnieuw ter discussie durven 
stellen van de wijze van de verdeling van de 
lasten tussen de generaties is de enige manier 
om het vertrouwen in solidariteit te behouden. 
De . sterkste schouders dienen inderdaad de 
sterkste lasten te blijven dragen. En dat heeft 
tegenwoordig niet per definitie meer met 
ouderdom te maken! 

De auteur is r~dacteur van Idee· 


