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Inleiding

De (on)betaalbaarheid 
van een verzorgde oude dag

• Pensioen één van de factoren; 
inkomenskant (AOW en 2e pijler)

• Daarnaast (kosten van) zorg

• Directe samenhang zorg en 
pensioenen, met het oog op 
behoud van solidariteit



Inhoud

• De zorgkosten winnen!

• De prijs van solidariteit in de toekomst

• Verzorgde oude dag betaalbaar houden



Ontwikkeling zorgkosten als 
percentage BBP

Bron: CPB

Bron: CPB



Zorgkosten als % 
van de collectieve 
uitgaven (macro)

Troonrede: “Zonder maatregelen worden 

premies onbetaalbaar en gaat in de toekomst 

een onverantwoord groot deel van de schaarse 

overheidsmiddelen naar de zorg”.



• > 15% van de bevolking is 65+

• Ziekenhuisbezoek: 1 op de 3 is 65+

• Specialistenbezoek: 1 op de 4 is 65+

• Geneesmiddelenbudget: 40% voor 65+ 

(2 miljard euro voor 2,3 miljoen gebruikers) 

• > 1,5 van de bevolking is 85+, 12,5% zorgkosten

Gezondheidszorg wordt 
steeds meer ouderenzorg

Bron: SCP



Bron: CPB

Zorgkosten per leeftijdsgroep



Het verschil tussen jong en oud 
neemt toe



Zorgkosten drukken 
op huishoudbudget



Kosten van zorg en pensioenvoorziening



Inhoud

• De zorgkosten winnen!

• De prijs van solidariteit in de toekomst

• Verzorgde oude dag betaalbaar houden



• Solidariteit pensioenvoorziening: jong en oud

• Solidariteit zorg: gezond en ziek

• Sterke correlatie jong/oud en gezond/ziek

• Solidariteit tussen generaties = basis huidige 
inrichting van pensioen- en zorgstelsels

Pensioen, 
zorg en 

solidariteit



Principes solidariteit

• Bestaansminimum voor allen (beschaving)

• Voorkomen welvaartsval/extreem hoge kosten

• Verwachting zelf zonodig ook aanspraak 
te kunnen maken op voorzieningen



Solidariteit 50 jaar geleden:

• solidariteit van allen met de arme oudere

• beroepsbevolking talrijk

• ouderen klein in getal

• zorgkosten gering

• nieuwe welvaart

• wens om nieuwe welvaart te delen



De ouderen 
van nu

Bron: SCP



Blijven jongeren 
bereid te betalen 
voor ouderen?

• Waarom betalen voor ouderen 
die vermogend genoeg zijn? 

• Waarom moet ik meebetalen 
aan zorg die mijn buurman 
nodig heeft vanwege zijn 
ongezonde leefstijl?  

• Waarom hoeven mensen met 
overgewicht niet meer premie 
te betalen?



We betalen wel, 
maar hebben 
we daar zelf 

later iets aan?

Bron: Motivaction, 2011



Bron: Ministerie SWZ

De beroepsbevolking 
loopt terug…



Ongezondere leefstijl zorgt voor 
meer chronische (welvaarts)ziekten 
en overgewicht 

… en wordt minder 
productief

47% volwassen Nederlanders 

boven 20 jaar is te zwaar

16% kinderen en jongeren 

overgewicht (waarvan 2% 

ernstig)

Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid



Is dit houdbare solidariteit?

Man 35 jaar, gehuwd, inkomen € 40.000

Geeft uit aan zorg en 
pensioen (AOW)

€ 13.128

Nominale premie Zvw € 1.211

Ink.afh. premie Zvw € 2.590

Premie AWBZ € 3.844

Premie AOW € 5.483

Ontvangt € 800

Gem. zorgkosten Zvw € 500

Gem. zorgkosten AWBZ € 300

AOW -

Meer betaald dan 
ontvangen

€ 12.328

Man 80 jaar, gehuwd, inkomen € 33.433

Geeft uit aan zorg en 
pensioen (AOW)

€ 7.132

Nominale premie Zvw € 1.211

Ink.afh. premie Zvw € 2.077

Premie AWBZ € 3.844

Premie AOW -

Ontvangt € 18.982

Gem. zorgkosten Zvw € 5.000

Gem. zorgkosten AWBZ € 5.000

AOW € 8.982

Meer betaald dan 
ontvangen

€ 11.850



Hoe houden we de 

solidariteitsdruk 

op een acceptabel 

niveau?

• Principes van solidariteit 
zijn tijdloos

• Huidige inrichting van 
solidariteit is achterhaald 
en onhoudbaar

• Wie is straks bereid, en in 
staat, deze solidariteit te 
betalen?

Dus:
• herinrichten solidariteit
• beheersen 

kostenontwikkeling zorg en 
pensioenvoorziening



Inhoud

• De zorgkosten winnen!

• De prijs van solidariteit in de toekomst

• Verzorgde oude dag betaalbaar houden







• Zorgverzekeraars, lagere 
overheden en pensioenfondsen 
vullen het fonds 

• Fonds investeert in duurzame 
vernieuwing van de zorg; o.a. 
arbeidsbesparende technologie 

• Onafhankelijk, geleid door 
professionals

• Politiek moet bereid zijn 
winstuitkering toe te staan, 
onder randvoorwaarden

Investeringsfonds voor zorgvernieuwing



Zorgsparen

- Sparen voor toekomstige 

zorguitgaven 

- Financiering over gehele 

levensloop

- Individueel of collectief



Een betaalbare verzorgde oude dag 
voor iedereen!


