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VERGRIJZING: 

Een geweldige 
uitdaging voor de 
komende decennia 
De omvang, samenstelling en spreiding van de bevolking verandert voortdurend 
onder invloed van demografische processen. De primaire demografische processen 
(vruchtbaarheid, sterfte, internationale migratie en binnenlandse m'igratie) zijn onlos
makelijk verbonden met andere maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijke 
ontwikkelingen sturen de bevolkingsontwikkeling (bijvoorbeeld via economische 
groei of individualisering) maar worden op hun beurt ook weer beïnvloed door demo
grafische veranderingen (bijvoorbeeld bevolkingsgroei, veroudering of internationale 
migratie). Aangezien demografische veranderingen in het algemeen zeer geleidelijk 
verlopen -zo is de leeftijdsopbouw van een bepaald moment de resultante van 
geboorte, sterfte en migratie in de voorgaande decennia, welke nog vele jaren zullen 
doorwerken- doen, zij zich goeddeels voor als autonome processen. De mogelijkhe
den om demografische trends m.et gerichte beleidsinterventies te sturen moeten da,n 

_ ook niet worden overschat. 1 

DOOR GIJS BEETS EN EVERT VAN IMHOFF 

De Nederlandse regering voert geen direct bevolkingsbeleid, dat wil zeggen zij beoogt niet om 
de demografische ontwikkelingen -te beïnvloeden. Dit expliciete regeringsstandpunt dateert uit 
1983 en is sindsdien niet meer gewijzigd. Deze politiek van 'non-interventie' laat in essentie de 
uitkomsten van demografisch gedrag over aan de keuzevrijheid van de individuele burgers. 
Politieke en ethisch-levensbeschouwelijke gronden staan een rechtstreeks ingrijpen door de .over
heid in de weg. Het is overigens, interessant dat de regering in 1983 wél een expliciete demografi
sche doelstelling heeft geformuleerd voor het niet-gevoerde bevolkingsbeleid: op lange termijn 
zou de bevolking van Nederland stationair moeten worden, met een omvang van l3 à 14 miljoen 
inwoners.2 ' 

Staatsinterventie 
Elders in de Europese Unié'wordt over het algemeen geen actief bevolkingsbeleid gevoerd. Wel 

zijn er soms belangrijke nuanceverschillen tussen landen, zowel ten aanzien van de mate waarin 
demografische ontwikkelingen als 'zorgelijk' worden beschouwd, als de manier waarop het beleid 
daar eventueel op zou kunnen of moeten inspelen. Het gaat dan meestal over natalistisch beleid 
(in Frankrijk wordf thans overwogen om een extra bonus uit te kerèn aan ouders die een baan 
opzeggen om voor het eerste kind te gaan zorgen) of om de regulering van de instroom van 
migranten en asielzoekers. Mogelijk moet het continue streven van de gezondheidszorg llélar een 
verhoging van de levensverwachting wel als (een aspeCt van) actief bevolkingsbeleid worden 
gezien. 
Het ontbreken van een direct bevolkingsbeleid betekent echter niet dat de Nederlandse regering 
geen belang toekent aan bevolkingsvraagstukken. Op twee manieren spelen demografische ont
wikkelingen een belangrijke beleidsmatige rol. Enerzijds zijn er tal van beleidsmaatregelen die 
direct of indirect van invloed zullen of kunnen zijn op bevolkingsontwikkelingen. Het demografi
sche effect is dan weliswaar niet het oogmerk van dat beleid, maar het wordt wel mede in de 
besluitvorming betrokken. Een voorbeeld is uitbreiding van betaalde kinderopvang: het primaire 
doel daarvan is het vergemakkelijken van de combinatie van werk en zorgtaken; het zou echter 
indirect ook een zeker effect op qe vruchtbaarheid kunnen hebben. Anderzijds dient het beleid . 
uiteraard in te spelen op, soms majeure, consequenties van demografische ontwikkelingen, zoáls 



vergrijzing en immigratie. Wanneer men de 
ingewikkelde samenhangen tussen bevolking 
en maatschappij in aanmerking neemt en 
rekening houdt met politiek-maatschappelijke 
gevoeligheden, manoeuvreert het 
Nederlandse beleid voorzichtig tussen sociaal 
onwenselijke en politiek onhaalbare staatsin
terventie in de privé-sfeer van zijn burgers en 
de noodzaak om de inrichting van de samen
leving aan te passen aan demografische 
trends.3 

Probleem of uitdaging? 
De omvang en samen-

den. De belangrijkste oorzaak is het verloop 
van de geboorten: hoge geboorte-aantallen in 
de periode 1945-1970, lage geboorte-aantal
len vanaf circa 1975. De daling van het kin
dertal is structureel, de vergrijzing is dan ook 
structureel van aard. Naast de ontwikkelingen 
in de vruchtbaarheid speelt uiteraard ook de 
sterfte-ontwikkeling een rol: mensen leven 
steeds langer en het aandeel ouderen in de 
totale bevolking neemt dan ook toe. Een 
structurele verlaging van de levensverwach-
ting is uiteraard onbespreekbaar. 

stelling van de bevolking 
is aan grote veranderingen 
onderhevig. 

Internationale migratie 
speelt nauwelijks een rol bij 
·de komende vergrijzing. 

Verworven rechten Bovendien kan extra immi

Was in de jaren vijftig en 
zestig het demografisch 
perspectief er nog een van 

zijn weerbarstig 
gratie de vergrijzing ook 
niet of nauwelijks tegen
gaan, tenzij het om absurde 

snelle bevolkingsgroei en 
een jonge leeftijdsopbouw, sinds de jaren 
tachtig ligt een periode in het verschiet van 
een sterk oplopende bevolkingsveroudering en 
op termijn waarschijnlijk een· omslag van 
bevolkingsgroei naar -krimp. Deze ontwikke
·ling is niet álleen in Nederland aan de gang, 
maar in de gehele westerse wereld, waaronder 
ook de lidstaten van de Europese Unie. 
Inmiddels is ook in Afrika eén begin gemaakt 
met de vergrijzing, maar -daar is bevolkings
krimp nog lang niet in zicht . . 
De oorzaken van de bevolkingsveroudering, 
of vergrijzing, liggen grotendeels in het verle-

aantallen zou gaan. Begin 
2000 heeft de United 

Nations (UN) Population Division in een 
geruchtmakende studie 'Replacement migra
tion'4 uitgerekend hoeveel immigratie Europa 
nodig zou hebben om de verhouding tussen 
ouderen en werkenden niet verder te laten 
oplopen. Als instrument om de problemen 
rond bevolkingsveroudering op de beleids
agenda te zetten, is dat UN-rapport zeker ver
dienstelijk. Echter, als leidraad voor bevol
kingsbeleid leidt het tot onzinnige resultaten. 
Hoofdprobleem is, dat immigranten zelf óók 
ouder worden en dat men daarom steeds gro
tere aantallen nodig heeft om de leef tijds-
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structuur voldoende jong te houden. Zo zou 
volgens berekeningen Nederland in het jaar 
2100 meer dan 100 miljoen inwoners hebben 
als we de aanbevelingen van de UN lett'erlijk 
zouden opvolgen.s .'Daar komt nog bij dat in 
een vergrijzende wereld een herverdeling van 
migranten naar een (ontvangende) Fegio ten
einde aldaar de vergrijzing tegen te gaan 
betekent dat de ~endende regio juist sterker 
gaat vergrijzen. 

In zijn algemeenheid kan men zeggen dat 
veel kinderen tot een groene en 'groeiende 
bevolking leidt en weinig kinderen tot een 
grijze en, op termijn, krimpende bevolking. 
Welke ontwikkeling er ook is, ze leiden tot 
verschillende 'uitdagingen', 'knelpunten', of 
zo men wil 'problemen'. Met een grijze en 
krimpende bevolking hebben we nog nauwe
lijks ervaring. Naast krapte op de arbeids
markt kunnen onder andere worden genoemd 
de kosten van de gezond-
heidszorg en de ouderen-

plotselinge verbod op abortus 'in 1966 in ' 
Roemenië onder Ceaucescu zich in een ver
dubbeling van het aantal geboorten in 1967; 
dit leidde vervolgens tot aanzienlijk maat
schappelijke inpassingsproblemen van dat 
geboortecohort. Een ander voorbeeld is 
Zweden. Eind jaren tachtig werd het ouder
schapsverlof verruimd, waardoor het.aantrek
kelijk werd om het tweede of derde kind 
binnen 30 maanden na het vorige te krijgen. 
Het (onbedoelde) resultaat was een sterke stij
ging van de vruchtbaarheid rond 1990, waar
mee Zweden binnen Europa opeens een van 
de weinige landen werd waar de vruchtbaar
heid boven het vervangingsniveau van 2,1 lag. 
Binnen e.en paar jaar was het effect van deze 
maatregel echter uitgewerkt, en daalde de 

. vruchtbaarheid nog sneller dan .zij eerst was 
gestegen.? Nederland kent een uitzonderlijk 
omvangrijke naoorlogse geboortegolf, die 
aanvankelijk voor de nodige uitdagingen 

zorgde in het onderwijs en 
bij de toetreding tot de 

zorg, de betaaIbaarheid van 
het pensioenstelsel, maar 
ook zaken als andere ver-' 
houdingen binnen familie
netwerken. Naar het zich 
laat aanzien zal er pas weer 
enige vergroening optreden 
wanneer de gehele naoor
logse geboortegolf is uitge
storven. Echter, zo jong als 
de bevolking van Nederland 
nu nog is, zal zij zeer waar
schijnlijk nooit meer wor-

Politici zijn vaak 
arbeidsmarkt. Het is vooral 
de snelle daling van het 
geboortecijfer in de jaren 
zeventig die eerdaags zorgt 
.voor de snelle stijging van 
de vergrijzingsindicatoren. 
Liggen we nu nog achter op 
de Europese 'vergrijzingsin
dicatoren, we zullen het 
Europese gemiddelde 
steeds dichter gaan nade
ren. Het ziet er niet naar uit 

niet gewend 

verder te kijken 

dan de volgende 

verkie~ingen 

den. Het is dus verstandig 
deze onvermijdelijkheid als uitdaging te zien 
en aan creatieve oplossingen te gaan werken. 
Een recent nummer van de Social Agenda zegt 

. over de Europese penSioenstelsels: . 
"Demographic ageing represents a new chal
lenge to the pension systems ... " en " ... 
although .these chaIrenges are serious, the 
problems are not insurmountable". 6 

Grijze wereldkampioen 
Een evenwichtige, geleidelijke ontwikkeling 

van de bevolking is beleidsmatig zeer aan
trekkelijk. Dit verschaft een extra argument 
om terughoudend om te springen met demo
grafisch-georiënteerde maatregelen. Er zijn in 
het buitenland diverse voorbeelden van 
(pogingen tot) bevolkingsbeleid die .als voor
naamste resultaat hebben gehad dat er grote 
onevenwichtigheden in de leeftijdsstructuur 
ontstonden waar het land decennia lang de 
problemen van ondervindt. Zo vertaalde het 

dat Nederland later deze 
eeuw de 'grijze wereldkam

pioen' zal worden. Die 'strijd' zal vooral gaan 
tussen Armenië, Estland, Griekenland, Italië, 
Japan, Letland, Singapore, Slovenië, Spanje en 
Tsjechië. Neder'land volgt op afstand.8 . 

Wie zich zorgen maakt over de bevolkings
dichtheid in ons land, moet accepteren dat 
het gemiddeld kindertal structureel niet hoge'r 
mag zijn dan het vervangingsniveau. Een 
gemiddeld kindertal beneden het vervan
gingsniveau is op zich nog geen reden tot 
zorg. In zijn algemeenheid is de vraag naar 
het 'optimale' vruchtbaarheidsniveau op 
macro-niveau nauwelijks te beantwoorden. 
Frankrijk heeft momenteel een hoger kinder
tal dan Nederland maar maakt zich kennelijk 
toch meer zorgen. Het 'gemiddeld kindertal' 
zegt overigens ook niets over het welzijn 'van 
een bevolking. Waar het natuurlijk écht om 
gaat, is of de individuele burgers (doorgaans 
ouderparen) gelukkig zijn met de omstandig~ 
heden' waaronder zij dit gemiddeld kindertal 



realiseren en hun ,kinderen kunnen opvoeden. 
Lopen de leden van de spitsuurgeneratie de 
hele dag gestrest rond, of is het voorwaarden
scheppend beleid zodanig dat ouderschap, 
betaalde arbeid en een redelijk harmonieus 
gezinsleven op goede wijze kunnen worden 
gecombineerd? 

Krimpperspectief 
Beleid zou er mee gebaat zijn indien de leef

tijdsopbouw zich zo constant mogelijk zou 
ontwikkelen. 'Leeftijdshobbels' in de bevol
kingspiramide hebben decennialang conse
quenties, die bovendien gedurende de levens
loop van Uiteenlopende aard kunnen zijn. 
Leeftijdshobbels vermijden kan in een zoge
noemde stationaire bevolking, een demogra
fisch regime waarin de geboorte- en sterf te
aantallen jaarlijks ongeveer even groot zijn 
evenals het aantal immi- en emigranten. De 
bevolking zou dan van jaar op jaar constant 
van omvang en constant van leeftijdssamen
stelling zijn. Omdat een (groot?) deel van de 
overheidsbegroting leeftijdsgebonden is, is er 
dan bij wijze van spreken nog maar één keer 
een PrinSjesdag nodig. ' 
Wie over de lange termijn consequenties van 
demografische ontwikkelingen wil nadenken, 
en vorm wil geven aan het beleid dat daarop 
zou moeten ingrijpen, ontkomt er niet aan om 
dan ook zeer fundamentele vraagstukken rond 
de inrichting van de samenleving en de ver
houding tussen individu en collectief onder 
ogen te moeten zien. Op de lange termijn zijn 
de inrichting van de samenleving en de soci-' 
aal-economische situatie op hun beurt weer 
bepalend voor het demografisch gedrag van 
de burgers en daarmee de ontwikkeling van 
de bevolking. Beleidsmatige keuzes ten aan
zien van bevolking kunnen derhalve niet los 
worden gezien van keuzes ten aanzien van ' 
economie en sociaal beleid. 
Op louter demografische gronden is een laag 
of hoog kindertal geen enkel probleem .. Wat de 
stmcturele waarden ,Voor kindertal, levens
duur en migratie ook zijn, de bevolkingom
vang en structuur past zich netjes aan. Wat 
wél een probleem kan 'Zijn, is de houdbaar
heid van maatschappelijke systemen die 
gevoelig zijn voor demografische ontwikkelin
gen. Bij een hoog kindertal raken we op den 
duur door onze natuurlijke leefomgeving 
heen. Bij een laag kindertal gaat de bevolking 
vergrijzen. Maar de oorzaken van dit soort 
problemen zijn op zich niet demografisch van 
aard. Een AOW-stelsel met pensioenleeftijd 65 
is in een grijze samenleving kostbaarder dan 
in een groene samenleving. Dit probleem is op 

te lossen door de pensioenleeftijd te verhogen 
naar bijvoorbeeld 70 of 75. Of desnoods door 
de AOW maar helemaal af te schaffen en ieder
een voor zijn eigen pensioen laten zorgen. 
Meer in het algemeen geldt dat demografjsch 
gevoelige systemen die via het colleqief lopen 
in de problemen raken als de samenstelling 
van de bevolking sterk gaat veranderen. Wat 
'dit betreft is het buitengewoon ongelukkig 
geweest dat in de jaren tachtig allerlei collec
tieve uitstroomregelingen voor oudere werk
nemers zijn ingevoerd, terwijl toen al kon 
worden voorzien en ook werd voorzien (op 
grond van de demografische ontwikkelingen) 
dat deze snel onbetaalbaar zouden worden. 
'Verworven rechten' zijn weerbarstig, en het 
heeft natuurlijk ook iets onrechtvaardigs om 
de ene generatie wél en de andere niet collec
tief in de watten te leggen, maar het moet nu 
eenmaal of uit de lengte of uit de breedte 
komen. 

Deze economische én demografische dilem
ma's doen zich in volle mate voor bij vraag
stukken rond migratie, nog extra verscherpt 
door de bijkomende vraagstukken met betrek
king tot integratie, culturele waarden, en inter
nationale relaties. Het demografisch beginsel 
'vol' versus 'grijs' geldt namelijk óók voor 
migratie. In deze zin helpt migratie dan ook 
niet tegen de 'grote' gevolgen van de vergrij
zing. De basisoorzaak van de vergrijzing is, 
dat de bevolking op weg ,is van een situatie 
met hoge vruchtbaarheid en groeiperspectief 
naar een situatie met .lage vruchtbaarheid en 
krimpperspectief. Wie dat krimpperspectief 
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niet bevalt, kan uitrekenen dat er naast het 
lage kindertal onzinnige aantallen migranten 
nodig zouden zijn. 

Noodzakelijke keuzes 
Een jonge en groeiende bevolking heeft 

nadelen (schaarse ruimte, milieubeslag, ver
keerscongestie). Een oude en krimpende 
bevolking heeft eveneens nadelen. De mens
heid heeft nog weinig ervaring met krimpom
standigheden en men zal nog moeten zoeken 
naar mechanismen om de welvaart ook in een 
krimpende economie op peil te houden of. 
zelfs nog verder te laten toenemen. In een 
krimpende, oudere bevolking moet door ieder
een langer gewerkt worden, en de kosten van 
de zorg moeten goed in de gaten worden 
gehouden. Hoe dat precies gaat lopen is 
afhankelijk van (soms pijnlijke) keuzes. 
Bepaalde 'verworven rechten' moeten opnieuw 
tegen het licht worden gehouden. Iedereen wil 
natuurlijk al het goede zoveel mogelijk behou
den, ook als dat op .macro-niveau eigenlijk 
niet blijkt te kunnen. VDor onze democratie 
zou dit nog wel eens een lastige opgave kun
nen blijken te zijn. Met de bevolking is ook 
het electoraat steeds meer aan het vergrijzen, 
waardoor de belangen van de ouderen een 
steeds zwaarder gewicht krijgen. Daar komt 
nog bij dat politici vaak niet gewend zijn om 
verder dan tot de vo.1gende verkiezingen voor
uit te kijken. 
Een geordende samenleving als de onze, met 
een zeer hoge graad van sociale organisatie en 
uitgebreid stelsel van collectieve voorzienin
gen, zou echter toch, alvorens aan demografi-

Noten: 

sche pressie als van ouderen (stemgedrag) of 
werkgevers (arbeidsmigratie) toe te geven, 
zich eerst goed moeten afvragen waar zij nu 
precies met die samenleving naar toe wil. 
Overheid of markt? Sociale bescherming of 
individuele verantwoordel.ijkheid? 
Bevolkingsgroei of krimp? Persoonlijke keuze
vrijheid of strakke regulering? Culturele 
homogeniteit of niet? Hard werken of veel 
vrije tijd? Het zijn stuk voor stuk dimensies 
waar van alles over te zeggen en te wensen 
valt, maar waarover alleen in hun onderlinge 
samenhang gefundeerde keuzen kunnen wor
den gemaakt. 

Een open debat over dit soort vraagstukken is 
ten zeerste gewenst. Dat debat kan alleen zin
vol worden gevoerd als er een goed inzicht 
bestaat in de onderlinge samenhang tussen 
demografie, economie en maatschappij, en 
met name wat deze onderlinge samenhang 
impliceert voor wat wel en niet kan in de 
samenleving van de toekomst. 
Toekomstscenario's die de implicaties van ver
schillende beleidsopties in kaart brengen kun
nen daarbij een zeer nuttige rol vervullen. De 
noodzakelijke keuzes kunnen dan immers op 
grond van argumenten worden uitgevochten, 
waarbij tevens duidelijk zal zijn dat de keuze 
voor het .één vaak de mogelijkheid van het 
ander uitsluit. Het kan namelijk niet allemaal 
tegelijk. 
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