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De Zilvernota
Elk jaar zal de regering een Zilvernota schrijven, waarin ze het bedrag
dat wordt toegekend aan het Zilverfonds zal bekendmaken. Daarvoor
zal ze zich jaarlijks baseren op de
studies en de besluiten van verschillende comités van experts.
In deze nota zal de regering bovendien haar beleid op het gebied van de
vergrijzing moeten toelichten.
De Zilvernota wordt in drie stappen
uitgewerkt :
• Het Federaal Planbureau stelt een

Goede huisvader
krijgt Staatsschuld
klein(er)
Twee vliegen in één klap: elke frank of euro
die naar het Zilverfonds gaat, dient voor de
pensioenen.

wetenschappelijk rapport op en
overhandigt dit aan de Hoge Raad
van Financiën.
• Die raad bestudeert de budgettaire
en sociale gevolgen en brengt
advies uit over het beleid van de
openbare overheden.
• Daarna formuleert de regering
haar Zilvernota op basis van de
voorafgaande studies en adviezen,
waarbij het bedrag dat wordt toegekend aan het Zilverfonds nauwkeurig wordt omschreven.

Van babyboom
naar opaboom
Hoe het komt dat vooral tussen 2010 en
2030 zoveel Belgen met pensioen gaan ?
Omdat ze er oud genoeg zullen voor zijn natuurlijk.

Maar ook als afbouw van
de Staatsschuld.

Zilverfonds: een
schat van een naam

Zo ziet ook de Europese
Unie het, op voorwaarde
dat dat geld geïnvesteerd
wordt in overheidspapier.

Waarom heet dit nieuwe
fonds eigenlijk Zilverfonds ?
Omdat het de financiering
van de “zilveren generatie”,
de oudere mensen dus, veilig
stelt. Maar ook omdat het
de inspanningen die in het
verleden gebeurd zijn (o.m.
het wegwerken van het tekort
op de begroting) “verzilvert”.

Dat is de regering ook
vast van plan: geen risico’s
nemen, maar verstandig
beleggen voor later.
Zoals het een goede huisvader en -moeder betaamt.

Dat komt dan weer door
twee totaal verschillende
mijlpalen in de vaderlandse geschiedenis: het
einde van de WO II in
1945 en de doorbraak van
de pil in 1963.
In die nogal euforische
tussenperiode werden veel
Belgjes geboren, die
vanaf 2010 recht zullen
hebben op een pensioen.
En het ook zeker zullen
krijgen.

Wat vindt u ervan ?
Een peiling op straat naar de eerste reacties.

«Dat Zilverfonds geeft
ons iets meer speelruimte.
Met een onzekere toekomst is
het niet evident om zaken

«Nu weet ik tenminste
dat ik geen bijdragen

te doen. Nu de pensioenen

betaal voor niets.

gegarandeerd zijn, hebben

Ik ben eindelijk zeker

we weer wat minder om

dat ik in 2030 ook een

ons zorgen over te maken.»

pensioen zal ontvangen.»

Sébastien Pelseneer - Ukkel

Sylvie Vandenbroeke
Kortrijk

En na 2030?
Tussen 2010 en 2030
zal het aantal gepensioneerden sterk toenemen. Het Zilverfonds
zal die ontwikkeling
opvangen, en moet dus
een heel actieve rol
spelen in die periode.
Jonge mensen moeten
zich echter geen zor-

gen maken: ook na
2030 blijven de pensioenen betaalbaar.
Op dat moment zal de
openbare schuld sterk
afgenomen zijn, zodat
we op duurzame wijze
de mogelijkheid hebben
om meer geld uit te
geven aan pensioenen

«De regering doet precies
wat ik zelf doe. Ik heb
geïnvesteerd in een huis,
maar ik besteed niet mijn
hele salaris aan de
afbetaling. Ik leg ook wat
«Toegegeven, het is leuk
opzij voor verbouwingen of
om te horen.
herstellingen. Op die manier «Het doet mij vooral plezier Maar eigenlijk is het toch
om te zien dat solidariteit
zullen mijn kinderen later
maar normaal ? Je kan toch
een huis in goede staat
een vaste waarde blijft.
niet 40 jaar lang bijdragen
erven, in plaats van een
Als het ieder voor zich
betalen, om bij je pensioen
ruïne. Het Zilverfonds is
was,
zou
de
helft
van
niets meer over te houden ?
eigenlijk hetzelfde principe.
Ik wist wel dat ze een
België failliet gaan.»
Waarom hebben ze mij trouoplossing zouden vinden.»
wens niet geraadpleegd ? !»
Luc Van der Hofstadt - Antwerpen

Patrick Van Deun
Anderlecht

Daniel Van Loo - Lembeke

(en niet langer aan
intresten en afbetaling
van schulden). Als het
Zilverfonds zijn werk
doet, dan staat niets
een gezonde solidariteit tussen jonge mensen en oudere mensen
in de weg, ook niet
na 2030.

«Da's dubbel goed nieuws.
Ik leg namelijk
al jaren wat geld opzij
voor mijn pensioen.
Dat kan ik nu voor iets
anders gebruiken
als dat nodig is.»
Paola Girardi
Charleroi

