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Rob Vanoudenhoven en Jo Lemaire
bijten zich vast in het
Zilverfonds. Zie pagina 2.
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Goed nieuws voor alle Belgen: het Zilverfonds is een feit. Dit fonkelnieuwe fonds moet
de weerslag van de vergrijzing op de pensioenen opvangen. Het aantal gepensioneerden
zal de komende jaren immers sterk stijgen, tussen 2010 en 2030 zelfs met 40%.
Daarom wil de regering nu een reserve aanleggen vóór het te laat is.
En zonder dat de belastingen daarvoor ook maar 1 frank stijgen (zie p. 2).
HET ZILVERFONDS :
EEN SCHITTEREND
VOORUITZICHT
Tussen 2000 en 2010
gaan er 100.000 Belgen
met pensioen, de 20
volgende jaren nog eens
800.000. De Staat moet
voor de pensioenen en
gezondheidszorg van die
gepensioneerden ettelijke
miljarden extra ophoesten.
Om dat geld bij elkaar te
sparen, wordt het Zilverfonds opgericht. Het wordt
elk jaar gespijsd door de
overschotten op de begroting en in de Sociale
Zekerheid, de interesten

op de beleggingen van het
Zilverfonds en budgettaire
buitenkansen zoals de verkoop van nieuwe licenties
voor mobilofonie. Dit jaar
steekt al 25 miljard frank in
deze gloednieuwe spaarpot.

HET JAARLIJKSE HUISWERK : DE ZILVERNOTA
Het Zilverfonds zal dus de
piek in de pensioenen, die
zich aftekent tussen 2010
en 2030, bekostigen tot
alles daarna weer in de
plooi valt. Maar de regering
zal ook elk jaar opnieuw
een Zilvernota uitbrengen,
waarin ze een globaal over-

Elke generatie bijt mee in de appel
En na 2030 ? 3

Gepensioneerden van nu mogen op hun twee oren slapen: de uitbetaling van
hun pensioen blijft gegarandeerd. Mensen van middelbare leeftijd die vanaf
2010 met pensioen gaan, weten dat ook zij trouw hun pensioen op hun
rekening zullen ontvangen. Jongelui van nu hebben bovendien de zekerheid
dat alle pensioenen niet via besparingen of belastingsverhogingen zullen
worden gefinancierd. Het Zilverfonds is dus voor iedereen een meevaller.

zicht maakt van de kosten
van de vergrijzing en uitlegt met welke concrete
maatregelen ze daarop inspeelt. Daarvoor zal ze telkens steunen op een aantal grondige wetenschappelijke studies. De juistheid van de gegevens waarop de regering zich zal
baseren, wordt dus door
onafhankelijke
experts
gegarandeerd. En gecontroleerd door het parlement en de burger.

IEDEREEN EEN
WETTELIJK PENSIOEN
GEWAARBORGD
Voor de jongeren van vandaag is het Zilverfonds de
beste garantie dat de
belastingen niet zullen
moeten verhoogd worden
om de pensioenen te betalen. En de ouderen van nu
kunnen erop rekenen dat
hun wettelijke pensioenen
zeker worden uitbetaald.
Een hele geruststelling
dus, voor iedereen.

Zie ook : www.begroting.be
en pagina 2 : interview met Henri Bogaert.

Het Zilverfonds
in een notendop
Het Zilverfonds is een superspaarpot
waarmee de regering de voorziene
stijging van de pensioenen tussen
2010 en 2030 zal betalen. Drie
zaken zullen inderdaad leiden tot
een aanzienlijke toename van het
aantal gepensioneerden (800.000
personen) tussen 2010 en 2030.
Vooreerst - en dat is goed nieuws neemt de levensverwachting toe.
Die zorgt vanzelfsprekend voor
een groter aantal bejaarden.
Daarnaast bereikt de babyboomgeneratie (geboren na de tweede
wereldoorlog) rond 2010 de pensioengerechtigde leeftijd. Ten slotte
kennen we een beperkt aantal
geboorten, zodat er een onevenwicht
ontstaat tussen wie actief en wie
niet actief is. Vanaf nu zal jaarlijks
een budget gestemd en gestort
worden in het Zilverfonds. Dat zal
zorgen voor enkele duizenden
miljarden frank extra om de pensioenen te betalen tussen 2010 en 2030.

Het Zilverfonds
Een pensioen om in te bijten.

