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Inleiding
Vanuit economisch perspectief biedt de krimp van 
de Nederlandse bevolking in de komende decennia 
voldoende kansen voor een duurzame welvaart. Dit 
essay bepreekt deze stelling aan de hand van een 
drietal recent verschenen boeken waarin de gevolgen 
van de demografische ontwikkeling voor de econo-
mische ontwikkeling centraal staan. Het gaat daarbij 
zowel om ontgroening – de vruchtbaarheidsgraad 
van vrouwen die beneden de 2,1 is gedaald – als om 
de vergrijzing – de geboortegolfgeneratie die met 
pensioen gaat. Daarbij versterkt de bevolkingskrimp 
vanwege ontgroening het probleem van de vergrij-
zing. 

De drie besproken boeken betreffen: (1) Jaap van 
Duijn (2007) over de gevolgen voor de economische 
groei, (2) Robert Stowe England (2002) over de ge-
volgen voor de financiële markten en (3) Laurence 
Kotlikoff en Scott Burns (2005) over de lasten van 
de toekomstige generaties. In het vervolg wordt eerst 
een algemeen beeld van deze boeken geschetst, ver-
volgens komen de verschillende manieren om tegen 

welvaart aan te kijken aan de orde, en daarna wordt 
nader ingegaan op verschillende thema’s uit de boe-
ken. Tot slot wordt bezien welke politieke afwegingen 
er gemaakt dienen te worden om tot een duurzame 
welvaart te komen.

Karakterisering van de drie boeken
Alle drie de boeken die in dit essay centraal staan, 
hebben een populair wetenschappelijk karakter. Jaap 
van Duijn richt de aandacht daarbij op de gevolgen 
voor de Nederlandse economie, maar plaatst dat wel 
heel duidelijk in de internationale context. Zo komen 
de ontwikkelingen binnen de EU, maar ook de op-
komst van de zich snel ontwikkelende grote econo-
mieën, in het bijzonder India en China, aan de orde. 
Ook besteed Van Duijn flink wat bladzijden aan ac-
tuele zaken die hem kennelijk sterk bezighouden, 
zoals de excessieve beloning van topmanagers uit 
het bedrijfsleven, de hinderlijke regelgeving en de 
tendens dat er steeds meer managers komen terwijl 
er juist behoefte is aan meer vaklieden en onderne-
mers. Terecht stelt Van Duijn dat goed ondernemer-
schap heel andere kwaliteiten verlangt dan die van 
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managers. Deze onderwerpen hebben echter niet, 
of slechts zeer zijdelings, betrekking op de econo-
mische gevolgen van een bevolkingskrimp.

Het boek van Laurence Kotlikoff en Scott Burns is 
op te vatten als een politiek pamflet. Het geeft tegen 
de achtergrond van de vergrijzing een dramatisch 
beeld van de gevolgen van het Amerikaanse econo-
mische beleid van de afgelopen decennia. De on-
houdbare beloften aan de Amerikaanse bevolking 
die de presidenten de afgelopen periode hebben ge-
daan, worden in beeldend taalgebruik uitgemeten. 
Mooie oneliners die de toonzetting van het boek weer-
geven zijn: ‘We’re going to scare you, but we aren’t 
trying to…’ en ‘Our deepest motivation is very sim-
ple: we are fathers’ (Kotlikoff en Burns 2005, 14). Het 
boek is helemaal op de Amerikaanse situatie toege-
spitst en laat aan de hand van generatierekeningen 
zien welke lasten de jongere generaties door de ge-
boortegolfgeneratie op hun dak geschoven hebben 
gekregen. In die zin is het een wilde variant op de 
analyse van de intergenerationele overdrachten die 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) in het rapport ‘Generatiebewust Beleid’ voor 
Nederland heeft gemaakt (WRR 1999). Daarbij komt 
dat de Verenigde Staten (VS), in tegenstelling tot ons 
land, een enorm tekort op de betalingsbalans heb-
ben, en dat ook het tekort van de overheid onder 
President G.W. Bush enorm is opgelopen (‘double 
deficit’). Kotlikoff en Burns eindigen hun betoog met 
voorstellen voor drastische hervormingen voor het 
‘Social Security System’ (= pensioenstelsel plus ar-
beidsongeschiktheid plus voorzieningen voor nabe-
staanden) en het ‘Medical Security System’ (ziekte-
kostenstelsel). 

Het boek van Robert Stowe England, een vooraan-
staand financieel journalist met goede kennis van 
zaken, concentreert zich op de vraag welke gevolgen 
de demografische onevenwichtigheden in de toe-
komst zullen hebben voor de financiële wereld. 
Welke invloed hebben de veranderingen in de pen-
sioenvermogens voor de verhouding tussen aandelen 
en obligaties, en vooral, in hoeverre kunnen deze 
veranderingen geleidelijk plaatsvinden, zodat grote 
nadelige schokken op de financiële markten kunnen 
worden vermeden? Een belangrijk deel van het boek 
bestaat uit een weergave van wetenschappelijke stu-
dies die een gekwantificeerd antwoord op deze vra-

gen proberen te vinden. Het probleem daarbij is dat 
verschillende economische mechanismen door el-
kaar spelen, zodat de uitkomsten van de besproken 
studies nogal van elkaar verschillen. Het boek van 
England geeft zodoende een genuanceerd beeld van 
de mogelijke ontwikkelingen. 

Opmerkelijk is dat alle drie de besproken boeken 
eigenlijk nauwelijks over bevolkingskrimp gaan, 
maar vooral over de gevolgen die de pensionering 
van de geboortegolfgeneratie voor de economische 
ontwikkeling en wereldwijde kapitaalstromen zal 
hebben. Deze gevolgen lopen tot 2040: in dat jaar 
zal toch al een aanzienlijk deel van de geboortegol-
fers zijn overleden. Daarom wordt in deze wat ver-
dere toekomst het probleem van de vergrijzing wel 
in samenhang met de ontgroening gezien. Het gaat 
dan om het in volgorde optreden van een ‘baby boom’ 
schok en een ‘baby bust’ schok (England 2002, 33). 
Een analyse van alleen de gevolgen van bevolkings-
krimp, de baby bust-schok, ligt daarom dan ook nu 
niet voor de hand. Voor de economische gevolgen 
van zo’n schok moet men terug naar beschouwingen 
van vóór de Tweede Wereldoorlog (WO II), zoals van 
Reddaway (1939).

Economische groei en welvaart
De vraag hoe goed of slecht bevolkingskrimp voor 
de economie is, laat zich formaliseren tot de vraag 
in hoeverre bevolkingskrimp welvaartsvoordelen 
dan wel welvaartsnadelen oplevert, en vervolgens wat 
de overheid daaraan kan en moet doen. Daarom is 
het eerst goed kort een overzicht te geven welke be-
grippen hierbij van belang zijn. Het begrip welvaart 
wordt vaak geassocieerd met materiële welvaart en 
daarmee met economische groei. Van Duijn spreekt 
in dit verband van welstand (Van Duijn 2007, 198). 
Economische groei houdt in dat het voor inflatie ge-
corrigeerd nationaal inkomen toeneemt. Economi-
sche groei in deze zin heeft plaats wanneer de pro-
ductiviteit toeneemt, maar ook wanneer de bevolking 
toeneemt. In die zin is bevolkingskrimp dus per de-
finitie slecht voor de economische groei. Maar niet 
voor de materiële welvaart van de individuele bur-
gers. Daarom wordt economische groei per hoofd 
van de bevolking veelal als welvaartsindicator gehan-
teerd. Economische groei is dan het gevolg van groei 
van de arbeidsproductiviteit in samenhang met tech-
nologische vooruitgang. Echter, zulke technologi-
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sche vooruitgang kan ook worden gebruikt om kor-
ter te werken, zodat meer vrije tijd wordt verkregen, 
of om de milieukwaliteit te verbeteren. In dat laatste 
geval is sprake van een verbetering van de ‘milieuef-
ficiency’ van de productie: per eenheid product wordt 
een minder groot beroep op het milieu gedaan. In 
de praktijk betekent dat vaak dat er minder energie 
nodig is voor de productie. In dit verband geldt een 
breder welvaartsbegrip waar ook andere preferenties 
dan alleen materiële groei spelen. Van Duijn spreekt 
hier van welvaart, en in nog bredere zin van welzijn 
(Van Duijn 2007, 198 e.v.). Dit brede welvaartsbegrip 
speelt een belangrijke rol in de Nederlandse school 
van de welvaartseconomie met Hennipman, Wolf-
son, Heertje, en op milieugebied, Hueting als pro-
tagonisten. Met name op het gebied van het milieu 
als onderdeel van het brede welvaartsbegrip spelen 
allerlei meetproblemen bij de berekening van het 
nationaal inkomen (Van Duijn 2007, 183). 

Van Duijn (2007, 200) legt hier de associatie met ‘de 
economie van het genoeg’. Aan dit begrip is vooral 
de naam verbonden van Bob Goudzwaard, oud-
hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Toch 
geven Goudzwaard en De Lange (1986, 70) aan ‘de 
economie van het genoeg’ een iets andere inhoud. 
Zij beschouwen als de kern van dit begrip dat het, 
ook in de vormgeving van onze economische orde, 
mogelijk is voorrang te geven aan de economische 
noden: noden van de armsten en van werkzoekenden. 
De prijs is dat een deel van de menselijke verlangens 
daarvoor moet wijken. Anders gezegd gaat het bij 
deze interpretatie van de economie van het genoeg 
om een herverdeling van de (materiële) welvaart 
waarbij, zowel binnenlands als internationaal een 
grotere solidariteit tussen arm en rijk wordt bepleit. 
Opmerkelijk is dat dit soort verdelingskwesties in de 
drie besproken boeken niet tot nauwelijks aan de 
orde komt. 

Tegenwoordig is er veel onderzoek naar de relatie 
tussen economische groei en geluk. Het blijkt dat 
boven een bepaald inkomensniveau (omstreeks 
20.000 euro per hoofd) mensen niet gelukkiger van 
een verdere economische groei worden (zie ook Van 
Duijn 2007, 187-189). Hieruit blijkt dat, ook al zou 
bevolkingskrimp tot een afname (of verminderde 
groei) van het nationale inkomen per hoofd leiden, 
het niet per se een vermindering van de welvaart, 

het welzijn of geluk betekent. Bevolkingskrimp die 
niet door bevolkingspolitiek wordt geneutraliseerd 
kan betekenen dat andere preferenties, in de richting 
van meer welvaart in brede zin, meer welzijn of zelfs 
meer geluk, een grotere rol krijgen. Dan krijgt de 
economie van het genoeg in de moderne vorm wel 
gestalte, waarbij wellicht een daling van de welstand 
(= materiële welvaart) ruimte laat voor meer welvaart 
en welzijn. Vanuit het brede welvaartsbegrip zorgen 
zulke preferenties voor een duurzame welvaart. 

Economische groei en bevolkingsontwikkeling
In de VS is (nog) nauwelijks sprake van bevolkings-
krimp. Vandaar dat de beide boeken die de Ameri-
kaanse situatie bespreken (Kotlikoff en Burns, en 
England) alleen de gevolgen van de vergrijzing be-
zien en niet van bevolkingskrimp. Landen buiten 
Europa waar het probleem van de bevolkingskrimp 
zich wel prominent manifesteert zijn Japan, en in 
de iets verdere toekomst China vanwege de éénkind-
politiek (Van Duijn 2007, 107). Terwijl er vooralsnog 
grote wetenschappelijk onzekerheid is over de gevol-
gen van bevolkingskrimp voor de economische groei, 
en, in bredere zin de welvaart, bestaat er wel flink 
wat onderzoek naar de causale relatie de andere kant 
op, namelijk van economische groei naar bevolkings-
krimp. Dit onderzoek suggereert een causaliteit die 
via allerlei kanalen loopt, zoals minder noodzaak tot 
kinderarbeid en regelgeving daarover (Doepke 
2004), de toename van de technologische ontwikke-
ling, waardoor minder inzet van arbeid nodig was 
(Galor 2005), en de kwaliteit van de kinderopvoeding 
en arbeidsdeelname van vrouwen (Hondroyiannis 
2004). Den Butter en Sleebos (2003) suggereren dat 
de negatieve relatie tussen economische groei en 
vruchtbaarheid ten dele samenhangt met de gewen-
ning aan een nieuwe rolverdeling tussen man en 
vrouw bij de toegenomen arbeidsdeelname van vrou-
wen. In Scandinavische landen, en ook in Nederland 
heeft deze gewenning eerder plaatsgevonden dan in 
de Mediterrane wereld, en wellicht ook in de voor-
malige Oostbloklanden, waar de vruchtbaarheid 
momenteel zeer laag is. 

Arbeidsmarkt
Een belangrijke beleidsoptie om de nadelige gevol-
gen van de vergrijzing voor de werkende generaties 
van morgen tegen te gaan, is een verhoging van de 
arbeidsparticipatie. Het betekent een groter draag-
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vlak voor de inkomensoverdrachten aan gepensio-
neerden en dus minder doorschuiven van lasten aan 
toekomstige generaties. Voorstellen om meer oude-
ren en vrouwen aan het werk te houden, deeltijders 
langer te laten werken en verhogen van de pensioen-
leeftijd passen in dit kader (WRR 2000; Commissie 
Bakker 2008; Van Duijn 2007, 241). De arbeids-
markt verandert door de vergrijzing in die zin, dat 
er meer en meer een tekort aan arbeidskrachten ont-
staat (zie voor een nuancering de bijdrage van Paul 
de Beer in dit nummer). Bij deze schaarste aan ar-
beid dreigt looninflatie. Volgens Kotlikoff en Burns 
(2005, 135) zal overigens vooral de hoge schuld van 
de overheid voor inflatie zorgen, een aspect dat in 
Nederland van minder belang lijkt dan in de VS. Een 
bevordering van de immigratie om de schaarste aan 
arbeidskrachten tegen te gaan, wordt over het alge-
meen niet als een goede oplossing gezien, behalve 
immigratie van hoog ontwikkelde kenniswerkers 
(Van Duijn 2007, 21 e.v., 33, 35). Van meer belang is 
de internationale handel om onevenwichtigheden 
op de arbeidsmarkt op te vangen. Dit komt tot uit-
drukking in de toenemende tendens van globalise-
ring waarbij steeds meer taken worden uitbesteed 
aan landen met een voldoende arbeidsaanbod en dus 
met (nog) lage lonen. Te voorzien is dat deze ontwik-
keling leidt tot een verschuiving van het zwaartepunt 
van de wereldeconomie in de richting van China en 
India (Van Duijn 2007, 121 e.v.), met Europa als ach-
terblijver. Dat achterblijven geldt ook voor de VS, 
waarbij de dollar de positie als reservevaluta in de 
wereld kan verliezen, hetgeen een extra last voor dat 
land betekent (Kotlikoff en Burns 2005, 225). Voor 
Nederland als handelsland is deze verschuiving van 
het economisch zwaartepunt niet alleen een bedrei-
ging maar ook een kans wanneer de innovatie en 
arbeidsmarktcompetenties worden gericht op de kop-
peling van de technologische kennis aan de kennis 
over waar en hoe taken goed, dat wil zeggen met lage 
transactiekosten, kunnen worden uitbesteed (‘make 
or buy’ en locatiebeslissingen) (Van Duijn 2007, 253; 
Den Butter 2008).

(On)houdbare overheidsf inanciën
Het feit dat zonder drastische beleidsingrepen de 
overheidsfinanciën onhoudbaar zijn, staat centraal 
in de analyses van de financiële gevolgen van ont-
groening en, vooral, vergrijzing. Kotlikoff en Burns 
illustreren dit aan de hand van de berekening van 

het zogenaamde ‘fiscal gap’ (of ‘sustainability gap’): 
het verschil tussen overheidsuitgaven en overheids-
inkomsten, in een toekomstprojectie waarbij geen 
maatregelen worden genomen en bij de huidige be-
lastingvoeten. Deze fiscal gap bedroeg in 2005 in de 
VS 45 biljoen dollar (Kotlikoff en Burns 2005, 66). 
Maar volgens een berekening van de inter-tempore-
le budgetrestrictie van de overheid is het nog erger. 
Hiervoor geldt de formule A = C + D + V – T – H 
(Kotlikoff en Burns 2005, 92), waarbij A de last voor 
de toekomstige generaties voorstelt, C de contante 
waarde van overheidsaankopen, D de officiële staat-
schuld, V de impliciete staatschuld, T de contante 
waarde van de belastingen betaald door de huidige 
generaties; en H de waarde van de financiële activa 
van de overheid. De impliciete staatsschuld V is hier-
bij verreweg het belangrijkst. Vanwege allerlei belof-
ten in de sfeer van de pensioenen en ziektekosten 
(‘Medicare’) is deze last opgelopen tot 79 biljoen VS 
dollar (Kotlikoff en Burns 2005, 51), maar dat bedrag 
blijft buiten beeld in de gebruikelijke beschouwingen 
over budgettekorten. Alle andere bedragen uit de 
vergelijking vallen hierbij in het niet, zodat een ver-
groting van T (hogere belastingen) of een verlaging 
van C (bezuinigingen) geen optie vormen om A te 
doen verminderen. Alleen een drastische hervor-
ming van de pensioenen en door de staat verzorgde 
bijdragen aan de ziektekosten kunnen aan de toe-
komstige generaties redding brengen. 

Financiële markten
De betekenis van al deze intergenerationele oneven-
wichtigheden voor de financiële markten is minder 
eenduidig. De door England besproken studies die 
veelal gebaseerd zijn op geavanceerde algemene 
evenwichtsmodellen, laten een gemêleerd beeld zien. 
Een belangrijk aspect daarbij is de mate van kapi-
taaldekking van pensioenvoorzieningen. Opmerke-
lijk is dat de activa vanwege de kapitaalgedekte pen-
sioenvoorzieningen in de VS, het Verenigd 
Koninkrijk, Japan en Nederland in 1999 maar liefst 
86% van de totale kapitaalgedekte pensioenvoorzie-
ningen in de wereld uitmaken. Dankzij deze (deels 
gedwongen) spaarzin van de geboortegolfgeneratie 
steeg de vraag naar financiële activa, hetgeen een 
opwaartse druk op de prijs(-koers) en een daling van 
het gewenste rendement tot gevolg had. Wanneer de 
geboortegolfgeneratie gepensioneerd is zal zich een 
omgekeerde beweging voor doen; met een geringere 
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vraag vanwege de ontsparingen. Het probleem daar-
bij is dat de pensioenbesparingen dan vanwege de 
dalende koersen minder waard worden. Dit kan de 
toezeggingen bij ‘defined benefit’-pensioenregelin-
gen in de problemen brengen, vandaar dat, volgens 
England (2002, 22), ‘defined contribution’-regelin-
gen de voorkeur verdienen. Bovendien zullen, van-
wege grotere koerszekerheid, in de periode van ont-
sparingen meer (vastrentende) obligaties worden 
gevraagd dan aandelen, hetgeen een verschuiving 
in de koersverhouding tussen aandelen en obligaties 
tot gevolg heeft (England 2002, 30). Echter, de af-
name van het aanbod van arbeid vanwege de vergrij-
zing heeft (wellicht) ook tot gevolg dat er minder 
kapitaal nodig is. In dat geval houden afnemend 
aanbod van, en vraag naar financiële activa wat meer 
gelijke tred zodat het netto resultaat voor de finan-
ciële markten onzeker is. De vraag daarbij is ook in 
hoeverre de huizenprijzen – met huizen als indivi-
duele pensioenvoorzieningen – zullen dalen wan-
neer de babyboomers met pensioen gaan en op hun 
vermogen interen. Dit alles leidt tot de moeilijk te 
beantwoorden hamvraag: zal het financiële systeem 
bij deze grote demografische veranderingen ineen-
klappen en een harde landing maken, of zal er, mede 
dankzij goed financieel beleid, sprake kunnen zijn 
van een zachte landing. Vermeld zij dat deze ana-
lyse losstaat van de turbulente ontwikkelingen op de 
financiële markten vanwege de kredietcrisis van 
2007/2009.

Technologie, milieu en ruimte
De WRR (1999) beschouwt de overdracht van tech-
nologiekapitaal, dat wil zeggen het feit dat de opsta-
peling van technologische vernieuwingen voor een 
steeds hogere productiviteit en daarmee voor een 
hogere materiële welvaart zorgt, als de belangrijkste 
intergenerationele overdracht van oud naar jong (zie 
ook Kotlikoff en Burns 2005, 58). Zo kan de techno-
logische ontwikkeling tegenwicht bieden tegen de 
hogere lasten van de toekomstige generaties van-
wege de vergrijzing. Een kanttekening daarbij is wel 
dat veel van de pensioenverplichtingen meebewegen 
met de reële economische groei (Kotlikoff en Burns 
2005, 89). Dan biedt de technologie geen soelaas 
voor de impliciete staatsschuld. Dit geldt nog sterker 
voor de uitgaven aan zorg en ziekte. De technologi-
sche ontwikkeling brengt hier eerder hogere dan 

lagere kosten met zich mee. Toch kan technologie 
bijdragen tot een grotere welvaart en welzijn van 
toekomstige generaties, zeker wanneer deze wordt 
ingezet voor handhaving en zelfs verbetering van de 
kwaliteit van het milieu. Iets dergelijks geldt voor 
bevolkingskrimp: dan wordt Nederland minder vol. 
Het is zaak dit voordelige effect van bevolkingskrimp 
te laten opwegen tegen de nadelen vanwege de extra 
last voor toekomstige generaties. Het vergt wel een 
goede scenarioanalyse die de gevolgen van de krimp 
voor de woningbehoefte en de infrastructuur in 
beeld brengt. Tot nu toe wordt nog te veel van een 
voortzetting van de groei uitgegaan. 

Conclusies
De geschiedenis kent andere perioden van economi-
sche krimp. Van Duijn ziet een overeenkomst tussen 
het huidige tijdsgewricht en Nederland in de acht-
tiende eeuw. Anderszins is de snelle economische 
groei na de WO II uniek in de geschiedenis, en een 
teruggang naar een economische groei van voor de 
WO II ligt in de rede. In die zin is bevolkingskrimp 
ook niet een situatie die koste wat het kost vermeden 
dient te worden. Kosai e.a. (1998) geven zelfs aan dat 
in een land als Japan, waar de vergrijzing zeer hard 
toeslaat, dat geen belemmering voor een verdere 
economische groei hoeft te zijn. Wel veronderstellen 
zij daarbij dat de vruchtbaarheid weer zal toene-
men. 

Al met al kan worden geconcludeerd dat het pro-
bleem van de vergrijzing vanwege de pensionering 
van de geboortegolf generatie in de komende decen-
nia een loden last voor de (dan) werkende generatie 
zal zijn. Dat vraagt vandaag om een oplossing. Be-
volkingskrimp vanwege ontgroening zal die oplos-
sing enigszins bemoeilijken. Dat neemt niet weg dat 
bevolkingskrimp, vanwege een geringer ruimtebe-
slag en andere voordelen voor het milieu, ook voor-
delen kan hebben vanuit het perspectief van het 
brede welvaartsbegrip. Het kan het welzijn bevorde-
ren en misschien ook wel onze bevolking (nog) ge-
lukkiger maken. Wel dienen vanuit een politieke 
discussie over de wenselijkheid van bevolkingskrimp 
de preferenties te worden gearticuleerd. Dan komt 
er zicht op de beleidsmaatregelen die nodig zijn voor 
een generatiebewust beleid dat tot een duurzame 
welvaart leidt. 
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