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Inleiding.

In het huidige maatschappelijke debat over de sociale zekerheid wordt 
veel aandacht besteed aan de gevolgen van de vergrijzing voor de rela-
tieve welvaartspositie van de ouderen versus de jongeren. Er wordt 
gesuggereerd dat de jongeren nu moeten bijdragen voor de pensi-
oenen van de ouderen, terwijl er voor henzelf geen behoorlijk wettelijk 
pensioen meer zal weggelegd zijn. Er wordt gesteld dat de vergrijzing 
zorgt voor een sterke stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg, 
vooral bij ouderen, en dat die kosten uiteindelijk ook door de jongeren 
worden gedragen. Voor het eerst sinds lange tijd leeft bij velen overigens 
het gevoel dat de jongeren het economisch minder goed hebben dan de 
ouderen.

Het heeft echter weinig zin om te denken in termen van een conflict 
tussen ouderen en jongeren. Ouderen zijn immers ook jong geweest, 
en jonge mensen worden oud. Wat uiteindelijk van belang is voor de 
normatieve analyse is de welvaartsevolutie over het hele leven. Dat bete-
kent dat we niet moeten denken in termen van leeftijdsgroepen op een 
gegeven moment in de tijd, maar in termen van cohorten, d.w.z. mensen 
die geboren zijn in dezelfde periode. In de eerste sectie zal ik tonen dat 
dit onze interpretatie van de feiten verandert en het ook gemakkelijker 
maakt om duidelijke principes van intergenerationele rechtvaardigheid 
te formuleren. Vervolgens pas ik die principes toe voor een analyse van 
de uitdagingen gesteld door het pensioensysteem en door de gezond-
heidszorg. Ten slotte trek ik de vraagstelling open: volgens mij liggen 
de grootste welvaartsrisico’s voor de jongeren inderdaad buiten het enge 
domein van de sociale zekerheid, in de klimaatopwarming en de stij-
gende migratiedruk. Het zal noodzakelijk zijn om een adequaat sociaal 
vangnet te ontwikkelen voor de verliezers van die grote structurele 
verschuivingen.

De verdeling tussen generaties of cohorten is natuurlijk slechts één 
perspectief van waaruit naar de sociale zekerheid kan gekeken worden. 
De verdeling binnen de cohorten is minstens even belangrijk. De 
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bedoeling van het pensioensysteem is om aan iedereen een behoorlijk 
pensioen te geven, ook aan de economisch zwaksten in de samenleving. 
Ons systeem van ziekteverzekering moet goede gezondheidszorg voor 
iedereen toegankelijk maken. Bij de structurele verschuivingen in de 
toekomst zullen er winnaars en verliezers zijn en de welvaartsstaat moet 
zich in de eerste plaats richten op deze laatsten. Intragenerationele en 
intergenerationele aspecten zijn niet strikt van elkaar te scheiden, maar 
in deze korte tekst richt ik mij toch in de eerste plaats op de intergene-
rationele verdeling.

Intergenerationele rechtvaardigheid: principes.

Wat is een generatie?

Wanneer we over generaties denken, doen we dat meestal in termen 
van ouderen versus jongeren die samen leven op een gegeven moment 
in de tijd. Dat is echter niet het beste perspectief. Een beter alternatief 
kijkt naar de welvaartspositie van verschillende cohorten over hun hele 
leven. Beide perspectieven leiden tot zeer verschillende inzichten. In 
werk samen met Kevin Spiritus en André Decoster hebben wij gege-
vens over de ‘niet-duurzame’ consumptie verzameld uit de verschillende 
grote steekproeven (de CSB-enquêtes en de EU-SILC) die sinds 1978 
voor België zijn opgezet. Figuur 1 illustreert hoe de gezinsconsumptie 
(gecorrigeerd voor gezinsgrootte) van verschillende leeftijdsgroepen 
doorheen die jaren is geëvolueerd. De horizontale lijn op niveau “1” 
geeft het gemiddelde weer. We zien duidelijk dat de relatieve welvaarts-
positie van de ouderen inderdaad is verbeterd. Zo waren in 1970 de 40- 
tot 50-jarigen er beter aan toe dan de 50- tot 65-jarigen; in 2008 is dat 
niet langer het geval. Ook de relatieve positie van de 18- tot 30-jarigen 
is gedurende die periode achteruit gegaan.

Figuur 2 toont de gemiddelde consumptie van verschillende cohorten 
op dezelfde leeftijd. De cohorte die geboren is in de jaren dertig was 
40 jaar oud in de jaren zeventig, 50 jaar oud in de jaren tachtig, enz. 
De twee zwarte driehoekjes rechts op de grafiek geven de gezinscon-
sumptie weer van de cohorte 1910 wanneer ze resp. 70 en 80 jaar oud 
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was (we observeren die consumptie in de bestanden van 1980 en 1990); 
de ruiten uiterst links tonen de gezinsconsumptie voor de kinderen 
geboren na 2000 (we observeren voor hen enkel de eerste tien jaar van 
hun leven). Hierdoor krijgen we een heel ander beeld: op elke leeftijd 
zijn de latere cohorten er beter aan toe dan de vroegere cohorten. De 
relevante vergelijking is niet die tussen de 60-jarigen en de 30-jarigen 
nu, maar tussen de huidige 30-jarigen en de consumptie van de huidige 
60-jarigen toen ze dertig waren. In een periode van economische groei 
leiden die vergelijkingen tot zeer verschillende resultaten.

De rechtvaardige verdeling van de welvaart over de cohorten.

Bij rechtvaardigheid denken we in de eerste plaats op het niveau van 
individuele personen. Omdat ik mij in deze tekst bewust beperk tot 
intergenerationele rechtvaardigheid, ga ik veronderstellen dat er binnen 
elke cohorte geen ongelijkheid is en dat we dus kunnen uitgaan van 
een ‘representatief ’ lid van elke cohorte. We kunnen dan de rechtvaar-
digheidsopvatting die we zouden toepassen op individuele mensen op 
een bepaald moment in de tijd, ook toepassen op die representatieve 
individuen. Ik kan binnen dit bestek mijn keuze niet verder verdedigen, 
maar ik ga uit van een Rawlsiaans perspectief: iedereen moet gelijke 
kansen krijgen om zijn eigen levensproject te realiseren. Ongelijkheden 
in kansen zijn slechts aanvaardbaar als ze ten goede komen aan de 
zwaksten.

Omdat in de intergenerationele context vele effecten door elkaar spelen, 
is het nuttig een soort van gedachtenexperiment op te zetten waarbij 
we verschillende stappen onderscheiden.1 Laat ons eerst veronderstellen 
dat alle cohorten initieel dezelfde mogelijkheden hebben, maar dat er 
dan een wijziging optreedt. Voor cohorte x stijgt de levensverwachting. 
Dit verruimt de kansen voor cohorte x en er is geen duidelijke reden 
waarom andere cohorten als gevolg hiervan een nadeel zouden moeten 
ondervinden. Cohorte x kan zelf beslissen op welke wijze ze met die 
gestegen levensverwachting wil omgaan, maar onder zeer zwakke veron-
derstellingen over haar voorkeuren zal ze minstens een gedeelte van de 
gewonnen levensjaren gebruiken om langer te werken en daardoor een 
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betere allocatie van de tijd en een meer evenwichtige spreiding van haar 
consumptieniveau over het hele leven te bereiken.

In een tweede stap introduceren we de mogelijkheid van onzekerheid 
en onverwachte schokken in een context van overlappende maar a priori 
identieke cohorten. De cohorte die getroffen wordt door een schok, bijv. 
door een onverwachte economische crisis, is er slechter aan toe dan 
de andere cohorte, en vanuit ons Rawlsiaans standpunt is het moeilijk 
te verdedigen dat ze de gevolgen van die negatieve schok alleen zou 
moeten dragen. Een analoge redenering geldt overigens ook voor een 
positieve schok zoals bijv. een onverwachte innovatie die leidt tot een 
stijging van het productiepotentieel: wanneer een cohorte geluk heeft 
en daardoor een hoger welvaartsniveau bereikt zonder daarvoor harder 
te moeten werken, is het wenselijk dat de voordelen van die schok ook 
aan andere cohorten ten goede komen. Precies omdat we nu hebben 
verondersteld dat de cohorten overlappen, wordt zo’n herverdeling van 
de welvaart tussen de cohorten mogelijk. Een repartitiesysteem maakt 
het immers mogelijk om welvaart te verschuiven van de ene overlap-
pende cohorte naar de andere — door de bijdragen van de jongeren 
te laten stijgen of dalen met als tegenhanger een stijging of daling van 
de transferten naar de ouderen. Bij onverwachte schokken is dit niet 
alleen wenselijk vanuit het standpunt van intergenerationele rechtvaar-
digheid, repartitie biedt ook een verzekering die voor alle cohorten —
ook degene die niet door de schok getroffen worden— hun verwachte 
welvaart laat stijgen omwille van de vermindering van de onzekerheid. 
Dit is het belangrijkste argument ten voordele van repartitiesystemen, 
zowel in de pensioenen als in de (gezondheids)zorg. 

Sommige schokken zijn echter wel voorspelbaar, en dit is dan de derde 
stap in de redenering. Wanneer sommige cohorten minder mogelijk-
heden hebben dan andere, dan moeten ze daarvoor in principe gecom-
penseerd worden, tenzij ze zelf verantwoordelijk kunnen gehouden 
worden voor die verschillen in mogelijkheden. Ik geef enkele voor-
beelden. Wanneer toekomstige cohorten productiever zijn dan de 
thans levende cohorten en die stijging van de productiviteit wordt 
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grotendeels bepaald door de investeringen van die laatsten in scho-
ling en wetenschappelijke vooruitgang, is het evident dat de vruchten 
van die productiviteitstoename gedeeld worden. Wanneer toekomstige 
cohorten minder mogelijkheden hebben omdat de huidige cohorten 
hun consumptiegedrag en energiegebruik niet willen aanpassen om het 
klimaat en de biodiversiteit te redden, is dit even evident ethisch onaan-
vaardbaar. In de realiteit moeten die verschillende effecten natuurlijk 
tegenover elkaar worden afgewogen.

We botsen hier overigens snel op de limieten van een benadering waarin 
we verschillen binnen de cohorten verwaarlozen. Niet alle individuen 
gedragen zich op dezelfde wijze en door te redeneren op cohorteni-
veau worden die gedragsverschillen volledig verwaarloosd. Tegelijker-
tijd moet het duidelijk zijn dat een discussie over intergenerationele 
rechtvaardigheid nooit beperkt kan worden tot de financiële transferten 
via de sociale zekerheid. Weliswaar richt ik mij in de volgende twee 
afdelingen op pensioenen en gezondheidszorg, maar hierbij mag het 
bredere kader nooit uit het oog verloren worden.

Toepassing 1: pensioenen.

Het duidelijkste voorbeeld van intergenerationele herverdeling zijn 
ongetwijfeld de pensioenen binnen een repartitiesysteem, waarbij de 
bijdragen van de jongeren gebruikt worden voor de betaling van de 
pensioenen van de ouderen. Wanneer we het repartitiesysteem op zich-
zelf beschouwen is het gemakkelijk om de budgetvoorwaarde ervoor op 
te schrijven:

aantal actieven x gemiddeld inkomen actieven x bijdragevoet = 
aantal gepensioneerden x gemiddeld pensioen

Men kan zich afvragen of het zin heeft dat het pensioensysteem zich-
zelf ‘op eigen kracht’ financiert. Men zou de middelen voor het systeem 
immers ook kunnen verhogen via alternatieve financiering. In normale 
omstandigheden lijkt dit echter niet de beste oplossing. Bij pensioenen 
gaat het in essentie om de verdeling van het inkomen over verschillende 



157

perioden van het leven — en die verdeling is enkel transparant wanneer 
de transferten tussen verschillende levensperioden in evenwicht zijn. 
De budgetvoorwaarde is des te meer relevant in een bredere context 
waarin we ook rekening willen houden met andere maatschappelijke 
vragen die beslag leggen op het overheidsbudget. Willen we echt dat de 
pensioenen een disproportioneel groot aandeel van het overheidsbudget 
gaan opslorpen, ten koste van de groeiende behoeften in de zorg en 
de gezondheidszorg, waar we in de volgende afdeling op terug zullen 
komen? En wat met de nood aan overheidsuitgaven die samenhangen 
met het klimaatbeleid en met de toenemende migratiedruk? In normale 
omstandigheden lijkt het zeker wenselijk om de discipline opgelegd 
door de eenvoudige budgetvoorwaarde in de toekomst aan te houden. 
Ik zal verder wel een uitzondering op dit algemene principe beschrijven.

Binnen die budgetvoorwaarde zijn de gevolgen van de vergrijzing onmid-
dellijk duidelijk. Wanneer de jongere cohorten minder groot zijn dan de 
oudere cohorten, verandert de verhouding tussen het aantal actieven 
en het aantal gepensioneerden. De bijdragen per actieve moeten dan 
stijgen wanneer we de pensioenen op hetzelfde niveau willen houden —
of de pensioenen moeten dalen indien we de bijdragevoeten niet willen 
verhogen. We kunnen ook de verhouding actieven/gepensioneerden 
omhoog drijven door de activiteitsgraad bij de actieve bevolking te doen 
stijgen, of door een verlenging van de actieve loopbanen.
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Het is algemeen bekend dat bij ongewijzigd beleid de pensioenen tijdens 
de volgende decennia een groeiend deel van het BBP zullen opslorpen. 
Ten overvloede geef ik in de tabel ‘Evolutie van de sociale uitgaven’ nog 
eens de voorspellingen van de Studiecommissie voor de Vergrijzing in 
haar jaarverslag van 2018. Belangrijk is dat de stijging van de uitgaven 
zich zal voordoen in de volgende twintig jaar: dat is het effect van de 
babyboomgeneratie, de instroom in pensionering van de grote cohorten 
die geboren zijn in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. 
Wanneer de babyboomgeneratie gestorven is, blijft er nog steeds een 
effect over van de stijgende levensverwachting: dat effect is echter veel 
kleiner en kan structureel opgevangen worden.2 Op de babyboomgene-
ratie kom ik verder nog terug.

Andere Europese landen die met een gelijkaardige situatie gecon-
fronteerd worden, hebben structurele hervormingen in hun pensioen-
systemen doorgevoerd. België hinkt achterop. Gedurende de laatste 
jaren zijn er weliswaar veel ad-hocmaatregelen genomen, meestal met 
de bedoeling de pensioenlast te verlagen of de werkelijke pensioen-
leeftijd te verhogen, maar aan die verschillende maatregelen lag geen 
samenhangende visie ten grondslag. De gevolgen zijn ook merkbaar: 
het onsamenhangende hervormingsproces van de laatste jaren heeft het 
vertrouwen van de jongeren in de toekomst van het systeem onder-
mijnd. In een repartitiesysteem is dat vertrouwen nochtans onontbeer-
lijk: jongeren zullen niet bereid zijn om bij te dragen voor het pensioen 
van de ouderen als ze denken dat er voor hen later geen pensioen meer 
zal zijn. Slechts een samenhangend project, een soort van langetermijn-
contract tussen ouderen en jongeren, kan dat vertrouwen herstellen.

Tijdens de vorige regering werd er een ‘Commissie Pensioenhervorming 
2020-2040’ opgericht, bestaande uit twaalf experten met een verschil-
lende disciplinaire en ideologische achtergrond. Aan deze commissie 
werd gevraagd om een nieuwe samenhangende visie te ontwikkelen. Het 
rapport werd voorgesteld in juni 20143 en grote gedeelten ervan werden 
in het regeerakkoord opgenomen. Het regeringsbeleid van Michel I is 
er nochtans nauwelijks door beïnvloed. Toch denk ik dat de voorstellen 
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van de Commissie een waardevol principieel antwoord bieden op de 
vragen rond intergenerationele solidariteit. Ik zal er hier dan ook vanuit 
dat perspectief op ingaan.4

Belangrijk voor wat volgt is dat de Commissie heeft voorgesteld om af 
te stappen van de idee van een pensioenleeftijd en in de plaats daarvan 
te werken met de idee van een ‘referentieloopbaan’. Hierbij wordt een 
minimum aantal jaren vastgelegd die recht geven op een volwaardig 
pensioen. Mensen die langer gestudeerd hebben moeten dan tot op 
latere leeftijd werken. Dit systeem heeft vooral voordelen binnen een 
intragenerationele context. Het is a priori rechtvaardig om de arbeids-
inspanning die men moet leveren om recht te hebben op een pensioen 
voor iedereen gelijk te maken. Bovendien hebben mensen die op jongere 
leeftijd op de arbeidsmarkt actief worden, gemiddeld genomen een 
kortere levensverwachting en een zwaarder beroep. Beide argumenten 
pleiten ook voor een jongere pensioenleeftijd. Overigens wordt in de 
voorstellen van de Commissie rond die referentieloopbaan flexibiliteit 
toegelaten. Mensen die vroeger op pensioen willen gaan, kunnen dat, 
maar ze zullen dan wel pensioen moeten inleveren. Mensen die langer 
willen werken dan hun ‘normale’ pensioenleeftijd krijgen recht op een 
hoger pensioen.

De Commissie Pensioenhervorming heeft voorgesteld de beleidswij-
zigingen te implementeren via de invoering van een puntensysteem. 
Mensen verzamelen tijdens hun actieve loopbaan punten op basis van 
hun arbeidsinzet en hun inkomen, en op het moment van pensionering 
wordt het uit te keren pensioenbedrag bepaald door het totale verza-
melde puntenaantal te vermenigvuldigen met de waarde van het punt. 
In het maatschappelijke debat is er veel aandacht naar het puntensys-
teem gegaan, maar uiteindelijk is dat slechts een techniek. Eerder dan 
op de techniek in te gaan wil ik mij hier richten op de onderliggende 
principes. De wijze waarop punten verzameld worden tijdens de loop-
baan (bijv. het al dan niet invoeren van minima, of de behandeling van 
de gelijkgestelde perioden) bepalen de mate van (her)verdeling binnen 
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een cohorte. Op deze intragenerationele aspecten ga ik hier niet in. De 
waarde van het punt bepaalt de intergenerationele herverdeling.

De hoogte van het pensioen.

In de voorstellen van de Commissie wordt de waarde van een pensi-
oenpunt gekoppeld aan de gemiddelde levensstandaard van de actieve 
bevolking op het moment van pensionering: aan de jong-gepensio-
neerden wordt dus een pensioen voorgesteld dat in verhouding staat tot 
de gemiddelde welvaart in de samenleving.5 Er wordt ook voorgesteld 
om de pensioenen welvaartsvast te maken voor degenen die reeds op 
pensioen zijn, zodat ze stijgen (of dalen) met het gemiddelde brutoloon 
in de economie. 

Sommigen stellen dit systeem voor als een loterij, omdat het geldbedrag 
van het pensioen niet op voorhand bekend is. Dit is een bizarre redene-
ring. Het is precies het tegenovergestelde: het koppelen van het pensioen 
aan het inkomen van de actieven is een verzekeringsmechanisme voor 
de ouderen én voor de jongeren. In de eerste plaats is het de enige 
echte geloofwaardige belofte die aan de jongeren kan gedaan worden. 
Niemand weet wat er in de volgende decennia met onze economie 
zal gebeuren en of de belofte van een gegeven geldbedrag zal kunnen 
worden waargemaakt. En niemand weet wat een gegeven geldbedrag in 
de toekomst zal voorstellen in termen van koopkracht. Wanneer men 
nu het pensioen in geldtermen zou vastleggen voor binnen dertig jaar, 
zouden de jongeren geconfronteerd worden met grote onzekerheid over 
hun toekomstige relatieve levensstandaard. Het pensioen koppelen aan 
de gemiddelde levensstandaard in de toekomst is realistisch en haalbaar. 
Het garandeert de gepensioneerden een levensstandaard die vergelijk-
baar is met die van de anderen in de samenleving. Dit is de enige en de 
beste zekerheid die we aan jongeren kunnen bieden.

Niet alleen is dit systeem geloofwaardig op lange termijn, het imple-
menteert ook ons basisprincipe van intergenerationele solidariteit. De 
gepensioneerden zijn verzekerd van een levensstandaard vergelijkbaar 
met de rest van de samenleving en de actieven weten dat hun levenstan-
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daard op dezelfde wijze zal evolueren als die van de gepensioneerden. 
Door de welvaartsvastheid geldt dit niet enkel voor de nieuw gepen-
sioneerden, maar ook voor de ouderen. Iedereen zit in dezelfde boot. 
Als het goed gaat met de economie gaat het voor iedereen goed, als 
het slecht gaat, deelt iedereen in de klappen. Het moet de eerste keer 
in de geschiedenis zijn dat zo een evident principe van solidariteit door 
sommigen aan de linkerzijde een loterij wordt genoemd.

Betaalbaarheid van de pensioenen.

De hoogte van het pensioen bepalen in functie van het gemiddelde 
inkomen van de actieve bevolking heeft een positief effect op de globale 
betaalbaarheid van het pensioenstelsel. Maar het is niet voldoende om 
demografische wijzigingen zoals de stijging van de levensverwachting 
en de babyboom op te vangen. Daarvoor zijn bijkomende interventies 
nodig. Ook die maatregelen moeten gebaseerd zijn op dezelfde prin-
cipes van intergenerationele solidariteit: in een solidaire samenleving 
moeten alle generaties hun deel van de lasten dragen of hun deel van de 
vruchten van de economische groei plukken.

De best voorspelbare wijziging in de toekomst is de stijging van de 
levensverwachting. Alleen de toekomstige cohorten kunnen van die 
stijging genieten en het is dan ook normaal dat in de eerste plaats van 
hen aanpassingen worden verwacht. Ik heb hoger reeds de hypothe-
tische situatie geschetst waarin de verwachte levensduur stijgt voor 
één cohorte: logischerwijze zal een gedeelte van de gewonnen levens-
jaren gebruikt worden om langer te werken en zo ook de consumptie 
evenwichtig over de langere levensloop te spreiden. Een gedeelte van 
de bijkomende levensjaren zal natuurlijk ook omgezet worden in vrije 
tijd, maar helemaal niet langer werken wanneer men langer leeft kan 
zeker niet de beste oplossing zijn, omdat men dan de arbeidsactiviteit 
in een steeds kleiner gedeelte van het leven concentreert. Deze indivi-
dueel optimale aanpassingen kunnen binnen het collectieve pensioen-
systeem op een evidente wijze worden gerealiseerd via de verlenging 
van de referentieloopbaan. Cohortes met een hogere levensverwachting 
moeten dan een groter aantal jaren werken vooraleer ze recht hebben 
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op een volwaardig pensioen als fractie van het gemiddelde inkomen van 
de actieve bevolking.

Die stijging van de referentieloopbaan zal wellicht niet voldoende zijn 
om het budgettair evenwicht te waarborgen en bovendien moeten 
andere economische schokken (bijv. een sterke stijging van de structu-
rele werkloosheid) ook opgevangen worden op een wijze die de inter-
generationele solidariteit respecteert. Wanneer men het budgettair 
evenwicht volledig zou herstellen door een verlenging van de referentie-
loopbaan of door een stijging van de bijdragevoet, legt men de last van 
de aanpassing volledig op de schouders van de actieve bevolking. Dit 
is onrechtvaardig, en overigens ook politiek en economisch niet haal-
baar. Het andere extreem, waarbij men niets wijzigt aan de bijdragen 
maar de pensioenen verlaagt, is evenmin aanvaardbaar omdat men dan 
de last volledig op de schouders van de gepensioneerden legt. Er moet 
gezocht worden naar een tussenweg, waarbij zowel de bijdragen van de 
actieven als de uitbetaalde pensioenen worden aangepast. Eén mogelijk 
richtpunt daarbij is de zogenaamde Musgrave-regel.6 Deze regel legt op 
dat de verhouding tussen het gemiddelde pensioen en het gemiddelde 
loon na aftrek van de bijdragen voor pensioenen constant blijft. De rela-
tieve koopkracht van de verschillende cohorten blijft door deze ingreep 
gelijk. Natuurlijk moet deze aanpassing ook toegepast worden voor de 
oudere gepensioneerden: in deze situatie moet dan ook tijdelijk van de 
welvaartsvastheid van de uitbetaalde pensioenen afgeweken worden.

Het babyboom effect.

Ik ben er tot hiertoe steeds van uitgegaan dat in een ideale situatie 
de pensioenuitkeringen en de pensioenbijdragen elkaar in evenwicht 
houden zodat er geen nood is aan alternatieve financiering. Voor de stij-
ging van de levensverwachting en economische schokken is dit wellicht 
een haalbaar principe. De babyboom vormt nochtans een speciale situ-
atie. Dit is een eenmalige schok en het beleid heeft lang gewacht om 
er adequaat op te reageren. Het is ook niet evident om de babyboom-
generatie zelf verantwoordelijk te stellen voor het procreatiegedrag van 
hun ouders.7 Het is binnen een intergenerationele context evenmin 
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evident om deze effecten op te vangen door een verlenging van de loop-
baan van de huidige actieve bevolking. Het kan daarom uitzonderlijk 
verantwoord zijn om bijkomende middelen voor de financiering van de 
pensioenen van de babyboomgeneratie te voorzien. Hierbij zou aan een 
vermogensbelasting kunnen worden gedacht, ook omdat zo’n vermo-
gensbelasting vooral (maar niet uitsluitend) rijke ouderen treft.

Toepassing 2: gezondheidszorg.

Ook de verplichte ziekteverzekering is een repartitiesysteem omdat 
de huidige uitgaven gefinancierd worden door de huidige bijdragen. 
Ouderen hebben gemiddeld hogere uitgaven dan jongeren en dragen 
gemiddeld minder bij omdat hun inkomens lager liggen: in die zin is er 
een herverdeling van jong naar oud. Maar net als voor de pensioenen, 
moeten we ook hier redeneren in termen van cohorten. Jongeren kunnen 
ook ziek worden. Bovendien zal een verbetering van de gezondheids-
zorg voor de ouderen de huidige jongeren ten goede komen wanneer 
ze zelf oud geworden zijn. Een repartitiesysteem zal de baten en lasten 
van toekomstige evoluties in de gezondheidszorg over de verschillende 
cohorten spreiden. In een situatie waarin de toekomstige uitgaven moei-
lijk voorspelbaar zijn, is dit een belangrijk element van verzekering voor 
alle —ook de jongere— cohorten.

Intergenerationele aspecten duiken op minstens twee plaatsen op in het 
debat over de gezondheidszorg. Ik bespreek eerst de band tussen de 
stijging van de uitgaven en de vergrijzing, en vervolgens de vraag of 
bij prioriteitenstelling een lager gewicht moet toegekend worden aan 
behandelingen die vooral de ouderen ten goede komen.

Vergrijzing is niet de belangrijkste oorzaak van de stijging 
van de uitgaven.

De uitgaven in de gezondheidszorg stijgen snel, en dat in alle mogelijke 
systemen: de overheidsgefinancierde systemen (zoals in Engeland), de 
op private verzekeraars gebaseerde systemen (zoals in de VS of Zwit-
serland) en de Bismarcksystemen met overleg tussen verstrekkers en 
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ziekenfondsen (zoals in Duitsland en ook België). De specifieke vorm 
van het financieringssysteem is dus blijkbaar geen verklaring voor de 
groei van de uitgaven; we moeten een verklaringsfactor zoeken die geldt 
voor alle systemen. Vaak wordt dan in het populaire debat de vergrijzing 
van de bevolking naar voren geschoven. Bij gezondheidseconomen is er 
nochtans bijna consensus over de stelling dat de vergrijzing slechts een 
relatief klein gedeelte van de uitgavenstijging kan verklaren.8  Mensen 
denken intuïtief aan de vergrijzing omdat ze onderhevig zijn aan twee 
optische illusies.

De eerste is dat we ons te sterk laten beïnvloeden door onze perceptie 
van de huidige gezondheidssituatie. We denken dan dat de ouderen 
van de toekomst dezelfde gezondheidstoestand zullen hebben als de 
ouderen van nu. Maar dat is natuurlijk fout. De vergrijzing is deels het 
gevolg van de verbeterde gezondheidstoestand van de bevolking en de 
stijgende levensverwachting. Een tachtigjarige in 2040 zal er beter aan 
toe zijn dan een tachtigjarige nu (zoals een tachtigjarige nu ook amper 
te vergelijken is met een tachtigjarige op het einde van de vorige eeuw).

De tweede illusie is nog belangrijker. Ongeveer 25% van de uitgaven 
voor gezondheidszorg worden gemaakt voor patiënten in de laatste 
maanden voor hun dood. Dat betekent natuurlijk dat die uitgaven 
vooral op hogere leeftijd voorkomen. Maar ook voor mensen die op 
jonge leeftijd in een ziekenhuis sterven, worden gedurende de laatste 
levensmaanden grote uitgaven gemaakt. Het belangrijkste effect van de 
vergrijzing is dan dat die uitgaven van de laatste levensmaanden naar 
een latere leeftijd worden doorgeschoven.9

Dat betekent natuurlijk niet dat de vergrijzing volledig irrelevant 
wordt. De cruciale vraag wordt hoe ‘gezond’ we blijven gedurende de 
bijkomende levensjaren, of, van de andere kant bekeken: hoeveel jaren 
we zorgbehoevend worden. Er bestaat geen eensgezindheid over het 
antwoord op deze vraag, maar het is wel zeker dat de uitgaven voor 
zorgbehoevende bejaarden door de vergrijzing zullen toenemen. Het 
grootste deel van deze uitgaven betreft echter langetermijnzorg en 
niet gezondheidszorg. De organisatie van de langetermijnzorg (en de 
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afstemming ervan op de gezondheidszorg) is ongetwijfeld één van de 
grootste uitdagingen voor ons sociaal systeem, en we zijn er als samen-
leving bijzonder slecht op voorbereid. Dit zou een grote bekommernis 
van de jongeren moeten zijn. Binnen het bestek van deze korte tekst 
kan ik er echter niet dieper op ingaan.

Keren we terug naar de gezondheidszorg: als het niet de vergrijzing 
is, wat is dan de hoofdverklaring voor de stijging van de uitgaven? Vrij 
algemeen wordt in de academische literatuur de technisch-wetenschap-
pelijke vooruitgang naar voren geschoven. Er worden allerlei nieuwe 
behandelingen ontwikkeld, en die nieuwe behandelingen zijn duurder 
dan de oude. Terwijl het vaststellen van kanker vroeger meestal een 
doodsvonnis op korte termijn betekende, worden vele kankers nu tot 
op zekere hoogte chronische aandoeningen en in die evolutie spelen 
nieuwe, vaak zeer dure, geneesmiddelen een belangrijke rol. Deze 
verklaring van de uitgaven op basis van de technisch-wetenschappelijke 
vooruitgang werpt een ander licht op de welvaartsimplicaties van de 
uitgavenstijging. Als de uitgavenstijging kan verklaard worden door 
verspilling of door de toenemende inefficiëntie van het systeem, zouden 
we die verspilling moeten aanpakken om de stijging onder controle te 
krijgen. Dat zou dan kunnen zonder al te groot welzijnsverlies. Als de 
uitgavenstijging echter samenhangt met verbetering van de kwaliteit 
van de zorg, zal de beperking van die stijging leiden tot een verminde-
ring van het welzijn van de patiënten. Bovendien is er hier op het eerste 
gezicht geen intergenerationeel belangenconflict, omdat de grotere 
uitgaven voor gezondheidszorg in de toekomst ook de jongeren zullen 
ten goede komen. Toch moeten er ook in deze interpretatie nog steeds 
moeilijke keuzes gemaakt worden.

Vastleggen van prioriteiten: ouderen of jongeren, private 
consumptie of gezondheidszorg?

De positieve welzijnseffecten van de uitgaven in de gezondheidszorg 
betekenen niet dat die uitgaven onbeperkt kunnen of moeten stijgen. 
Stijgende uitgaven in een collectief gefinancierd systeem van gezond-
heidszorg impliceren immers ofwel lagere uitgaven voor andere over-
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heidsdoelstellingen, ofwel hogere bijdragen en dus een lager niveau 
van private consumptie. Het is het meest interessant om ons te richten 
op die laatste keuze. De vraag wordt dan: hoeveel private consumptie 
willen we als maatschappij opofferen voor een betere gezondheidszorg? 
Of, in economisch jargon uitgedrukt: wat is de bereidheid tot betalen 
voor betere gezondheidszorg?

Het is gemakkelijk om in te zien dat die bereidheid tot betalen in prin-
cipe redelijk hoog zal zijn. Naarmate ons consumptieniveau stijgt, wordt 
gezondheid relatief belangrijker. Als we langer leven en rijker worden, 
wordt het relatief interessanter om consumptie (een tweede auto, een 
derde televisie, een nog verdere reis) op te geven in ruil voor een bijko-
mend levensjaar in goede gezondheid. Het is dan vanuit welzijnsstand-
punt optimaal dat het aandeel van de uitgaven voor gezondheidszorg 
stijgt wanneer het BBP stijgt. Op zichzelf is die stijging dus niet veront-
rustend, maar wenselijk.10

Maar dat is een abstracte redenering. De groei van de overheidsuitgaven 
in de gezondheidszorg is politiek slechts haalbaar als ze door (een meer-
derheid van) de bevolking gesteund wordt. Die bevolking zal slechts 
bereid zijn om te betalen, als ze het gevoel heeft waar voor haar geld 
te krijgen. Dat betekent ten eerste dat verspilling zoveel mogelijk moet 
vermeden worden. Vanwege de informatieproblemen die inherent zijn 
aan de gezondheidszorg, moeten hier geen mirakeloplossingen worden 
verwacht, maar verbeteringen in de organisatie van de zorg zijn zeker 
mogelijk. De grootste vooruitgang kan wellicht gerealiseerd worden 
door de hervorming van het ziekenhuislandschap en door een betere 
afstemming op elkaar van de eerste en de tweede lijn.11

Ten tweede betekent dat ook dat er op een intelligente wijze wordt beslist 
over welke behandelingen al dan niet worden terugbetaald. Het zou 
vanzelf moeten spreken dat in het collectief gefinancierd verzekerings-
systeem nieuwe behandelingen slechts worden terugbetaald wanneer ze 
een betere prijs-kwaliteitsverhouding hebben dan de bestaande alter-
natieven, en dat verouderde behandelingen worden verwijderd wanneer 
er betere alternatieven voorhanden zijn. Maar dat zijn relatief gemak-
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kelijke beslissingen. De keuze over prioriteiten gaat veel verder. Vaak 
wordt die keuze voorgesteld als een keuze binnen een gegeven budget 
voor gezondheidszorg. De vraag wordt dan geformuleerd als: moet, 
gegeven het budget, behandeling A dan wel behandeling B worden 
terugbetaald? Deze formulering leidt indirect tot vragen over leeftijds-
discriminatie: moet er voorkeur gegeven worden aan behandelingen die 
vooral voor jongeren belangrijk zijn (en dus vele bijkomende levensjaren 
kunnen opleveren) of voor behandelingen tijdens de laatste levensjaren? 
Maar dat is niet de ethisch meest relevante vraag, omdat in de realiteit 
de omvang van het budget niet vastligt. De echte keuze gaat precies over 
de omvang van dat budget. Dat leidt tot heel andere concrete vragen: 
willen we private consumptie opofferen om een bepaalde behande-
ling (voor ouderen of voor jongeren) terug te betalen? Willen we 
minder op vakantie gaan en minder consumeren in ruil voor een betere 
gezondheidszorg? Vermits de kosten voor gezondheid toenemen met 
de leeftijd, lijkt er hier wel degelijk een intergenerationeel conflict te 
ontstaan. De vermindering van de consumptie zal immers vooral voor 
de jongeren gevolgen hebben, de verbetering van de gezondheidszorg 
voor de ouderen. Maar, zoals reeds gezegd, die jongeren worden ook 
oud en net zoals voor de pensioenen moeten we hier denken in termen 
van de allocatie van middelen over de hele levenscyclus.

In dit verband werd een interessant denkkader gesuggereerd door de 
filosoof Ronald Dworkin.12 Hij beschrijft het volgende gedachten-
experiment. Veronderstel dat een jongere persoon aan het begin van 
zijn actieve leven nadenkt over wat hij als verzekeringsdekking zou 
wensen in de hypothetische situatie dat hij niet weet welke ziektes hij 
zal oplopen (en hoe lang hij zal leven), maar wel geïnformeerd is over 
de effecten van mogelijke behandelingen, en dat de inkomensverdeling 
in de samenleving optimaal is. Dworkin stelt dat het collectieve systeem 
de keuzen die in die hypothetische situatie gemaakt zouden worden 
in de realiteit moet implementeren. Welke dekking zou die persoon 
dan verkiezen? Dworkin suggereert dat zij zich zeker zou verzekeren 
voor courante gezondheidszorguitgaven, ook voor behandelingen in het 
ziekenhuis met een grote kans op slagen. Maar voor andere behande-
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lingen is het antwoord veel minder duidelijk. Zou een 25-jarige bereid 
zijn een zeer groot deel van haar consumptie op te offeren om zich te 
verzekeren voor een behandeling die haar leven in een persistente vege-
tatieve toestand zou verlengen? Of voor een zeer dure behandeling die 
haar leven met ten hoogste vier à vijf maanden zou verlengen wanneer 
ze 90 jaar geworden is? Als het antwoord op deze vragen negatief is, is 
dat een argument om deze behandelingen niet terug te betalen in een 
verplicht systeem van ziekteverzekering. 

Er kan zeker kritiek op Dworkins benadering geleverd worden. Ze is 
hard voor mensen met een zeldzame ziekte waarvoor enkel een dure 
behandeling bestaat. Allicht zou daarvoor in de hypothetische situatie 
geen verzekering genomen worden wanneer de kans op voorkomen van 
de ziekte zeer klein is en de kosten zeer groot. Voor mensen die erfelijk 
belast zijn en wiens gezondheidskosten niet worden terugbetaald, is het 
slechts een schrale troost als hen verteld wordt dat ze daarmee akkoord 
zouden gegaan zijn in de hypothetische situatie waarin ze niet zouden 
geweten hebben dat ze erfelijk belast waren. Maar voor onze analyse 
van intergenerationele rechtvaardigheid is het wel een zeer aantrekke-
lijke benadering, omdat ze op een expliciete wijze het conflict tussen 
ouderen en jongeren overstijgt door de keuze te herformuleren als een 
keuze over de hele levenscyclus. De solidariteit wordt daardoor trans-
parant gemaakt.

Hierbij moet wel een kanttekening gemaakt worden. Wanneer men 
oordeelt dat enkele maanden levensverlenging op de leeftijd van 90 
jaar niet opweegt tegen de kost in termen van private consumptie, 
moet die keuze ook in de realiteit worden geïmplementeerd. Maar de 
betrokken negentigjarige voelt dat wellicht zeer verschillend aan, zelfs 
wanneer hij als twintigjarige vroeger die keuze inderdaad zou gemaakt 
hebben. Ondertussen ligt zijn periode van hogere consumptie immers 
achter de rug en nu wordt hij met een acute levensbedreigende situatie 
geconfronteerd. Implementeren van rantsoenering (want daar komt het 
uiteindelijk op neer) blijft zeer moeilijk in deze situaties van pijn, lijden 
en sterven. Ook wanneer het conflict tussen ouderen en jongeren op 
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een rationele wijze kan worden geherformuleerd (en ‘opgelost’), blijft de 
emotionele lading zeer groot.

Toepassing 3: migratie, klimaatopwarming, sociale 
zekerheid, en de welvaartsstaat.

Ik heb mij tot nu toe gericht op de twee belangrijkste domeinen van 
de sociale zekerheid: de pensioenen en de gezondheidszorg. Wanneer 
we over intergenerationele rechtvaardigheid denken —zoals gezegd: 
de verdeling van de welvaart over verschillende cohorten— kunnen 
we echter onmogelijk de andere grote uitdagingen voor de toekomst 
verwaarlozen. In de volgende decennia gaat de globalisering zich verder 
doorzetten — of ze gaat afgeremd worden in een protectionistische 
tegenbeweging, die ongetwijfeld welvaartsverliezen zal meebrengen. In 
een wereld met zeer grote economische ongelijkheden zal de migratie-
druk ongetwijfeld toenemen: ofwel vinden we een creatief en positief 
antwoord in de uitbouw van een diverse samenleving, ofwel stimuleren 
we sterker dan nu het geval is de economische groei in de migratie-
landen, ofwel zullen we geconfronteerd worden met toenemende span-
ningen en geweld. Er kunnen zeker ook klimaatwijzigingen verwacht 
worden: ofwel slagen we erin ze binnen de perken te houden door onze 
productiewijze en ons energiegebruik te herstructureren, ofwel zullen 
grote kosten moeten gemaakt worden om de gevolgen zo goed mogelijk 
op te vangen en zullen de internationale spanningen (en opnieuw de 
migratiedruk) hoog oplopen.

Wat in mijn optiek de ethisch meest aantrekkelijke optie is, is duide-
lijk: een harmonische internationale economische ontwikkeling met 
gastvrije samenlevingen en een actief klimaatbeleid.13 Maar voor deze 
tekst kunnen we ons agnostisch opstellen over de mogelijke evolutie 
in de toekomst, omdat welke richting het ook uitgaat, er in elk geval 
grote structurele wijzigingen in de economie noodzakelijk zullen zijn. 
Sommige regio’s zullen vooruit gaan, andere achteruit. Sommige econo-
mische sectoren gaan winnen, andere verliezen. Zo is bij ons deïndus-
trialisering onvermijdelijk. Sommige groepen in de samenleving (de 
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hogergeschoolden) zullen het makkelijker hebben om hun relatieve 
welvaartspositie te behouden (of te verbeteren) dan andere. In het beste 
geval met harmonische globalisering en klimaatbeleid kan het welzijn 
van de hele bevolking op lange termijn verhogen, maar op korte termijn 
zullen er altijd verliezers zijn (mensen die hun job verliezen en moeite 
hebben om zich om te scholen). En dit brengt ons terug bij de sociale 
zekerheid en de welvaartsstaat: voor die verliezers moet er een sociaal 
opvangnet bestaan. In zoverre de recente opkomst van het populisme 
een economische basis heeft —iets waarover kan gediscussieerd worden 
— heeft die zeker te maken met het ontbreken van sociale correcties in 
een zich snel en drastisch wijzigende economische en sociale context.

De welvaartsstaat in ruime zin moet herdacht worden om zich voor 
te bereiden op deze nieuwe uitdagingen. Ons systeem van werkloos-
heidsverzekering is rigide en niet genereus, onze arbeidsmarkt niet 
voldoende flexibel, systemen van levenslang leren onvoldoende ontwik-
keld. Op langere termijn is dit een grotere uitdaging dan degene die nu 
gesteld wordt door de betaalbaarheid van pensioenen en gezondheids-
zorg. Voor de jongeren van nu is dit ook de belangrijkste eis die ze aan 
de huidige actieve generaties kunnen stellen. We weten nu reeds dat die 
uitdagingen op ons afkomen. Intergenerationele solidariteit vereist dat 
de thans actieve cohorten inspanningen leveren om de schok voor de 
toekomstige cohorten te verzachten. 

Besluit.

Het is kortzichtig om de intergenerationele verdeling te framen als 
een conflict tussen ouderen en jongeren. Relevant is de welvaart van 
cohorten over de hele levenscyclus. Ondanks de geslaakte noodkreten 
zijn de jongeren van nu er vanuit die optiek wellicht (nog) niet slechter 
aan toe dan hun ouders. Toch wordt ons systeem van sociale zekerheid 
met verschillende uitdagingen geconfronteerd, al dan niet gemakkelijk 
op te lossen.

Vanuit een theoretisch-ethisch standpunt is het probleem van de pensi-
oenen het gemakkelijkste. In grote lijnen weten we immers allemaal wat 
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er moet gebeuren om de pensioenen betaalbaar en op peil te houden: 
langer werken en de overblijvende financiële inspanning op een even-
wichtige wijze spreiden over jongeren en ouderen. Maar deze beleids-
voorstellen kunnen slechts overtuigend worden geformuleerd binnen 
een breder verhaal, omdat de inspanningen ook door de bevolking 
moeten worden aanvaard. Het beleid van voortdurende ad-hocmaat-
regelen draagt bij tot de onrust en de frustratie bij (een gedeelte van) 
de bevolking en bemoeilijkt de noodzakelijke shift in sociale normen 
over de verdeling van de arbeid. Er is behoefte aan een nieuw duidelijk 
lange-termijn sociaal contract tussen de verschillende cohorten.

De uitdagingen in de gezondheidszorg zijn veel moeilijker. Vanuit 
welvaartsstandpunt moeten die uitgaven blijven stijgen in zoverre ze 
ook leiden tot een verbetering van de zorgkwaliteit. Wanneer we de 
solidariteit willen behouden in deze context van lijden, pijn en sterven 
moet dat bovendien gebeuren binnen een collectief systeem van ziek-
teverzekering. Zoniet zal er een verschuiving zijn naar meer private 
financiering, die de nu al grote ongelijkheden in gezondheid nog zal 
doen toenemen. Het is echter een moeilijke opdracht om bij de bevol-
king voldoende bereidheid tot betalen van bijdragen te mobiliseren in 
een sociale en politieke omgeving waar voortdurend geklaagd wordt 
over de grootte van het overheidsbeslag en de toename van de private 
consumptie kritiekloos wordt toegejuicht.

Nog moeilijker is de noodzakelijke uitbreiding en hervorming van de 
welvaartsstaat in het algemeen en de sociale zekerheid in het bijzonder 
om een antwoord te bieden op de grote sociale verschuivingen die het 
gevolg zullen zijn van klimaatverandering, globalisering en migratie-
druk. Groene en sociale bekommernissen moeten met elkaar verzoend 
worden. Dit vereist een creatieve langetermijnaanpak waar we als 
samenleving amper aan begonnen zijn. Hier hebben de jongere genera-
ties inderdaad reden tot ongerustheid.
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