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Politiek & Economie

‘Alleen een flexibelere arbeidsmarkt
houdt de pensioenen betaalbaar ’
De overheid belooft iedereen een
wettelijk pensioen, maar kan die
belofte niet nakomen. Tenzij we
een radicale breuk maken met
het verleden, zullen onze achterkleinkinderen dat pensioenprobleem nog altijd meezeulen.
Daarvoor waarschuwen de VUBpensioenspecialisten Jef Vuchelen
en Mark Scholliers.

oen nu. Het aanvullend pensioen
spaart elke burger zelf bijeen.’
En met welke pensioenleeftijd?
Vuchelen: ‘Je moet de mensen vrij
laten.’
Scholliers: ‘Je zou 65 of 70 jaar
kunnen afspreken, maar beter is om
te kijken naar de effectieve duur van
de loopbaan.’

De pensioentijdbom tikt en als we
niets doen tussen nu en 2030, barst
die bom. In hun nieuwe boek met de
sprekende titel ‘Het grote pensioenbedrog’ analyseren de macro-economen Jef Vuchelen en Mark Scholliers haarscherp hoe het zo ver is
kunnen komen. ‘Al sinds de jaren 80
waarschuwen economen voor de uit
de hand lopende vergrijzingskosten’, klinkt het.
Maar om een of andere reden opteerden de ministers van Pensioenen,
meestal socialisten, voor het status
quo. Willen we een situatie vermijden zoals in Griekenland - waar de
overheid de pensioenen drastisch
heeft moeten verlagen - dan moeten
we hier en nu ingrijpen. ‘Maar zelfs
nu durft of wil men dat niet en geraken we niet verder dan morrelen in
de marge’, zeggen de twee.
De huidige regering hervormt
toch? Of volstaat langer werken
niet?
Jef Vuchelen: ‘De politici creëren de
waan goed bezig te zijn. Misschien
geloven ze dat zelf, maar we draaien
onszelf een rad voor de ogen.’
Mark Scholliers: ‘De wettelijke
pensioenleeftijd met 2 jaar verhogen tot 67 jaar, zou de vergrijzingskosten halveren. Waarom verhogen
we de pensioenleeftijd niet tot 70
jaar? Dan zou het probleem toch
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Als de stijging van de levensverwachting sinds WOII in rekening wordt gebracht, zou de pensioenleeftijd moeten stijgen tot 80 jaar.

opgelost zijn?’ (lacht)
Vuchelen: ‘Werken tot 67, dat betekent 300.000 extra arbeidskrachten. Een flexibele arbeidsmarkt absorbeert die extra krachten op termijn, maar dat betekent wel een
daling van de lonen. Daar wordt
over gezwegen. Wie het pensioenprobleem wil oplossen, moet van
een flexibelere arbeidsmarkt dé prioriteit maken. Maar als je ziet hoe de
vakbonden steigeren bij elk voorstel
in die richting, dan vraag je je af
waar ze mee bezig zijn.’
Scholliers: ‘De politici, de vakbonden en het middenveld houden
allemaal dogmatisch vast aan het
huidige repartitiestelsel. Ze weigeren te zien dat het kader van vandaag helemaal anders is dan dat van
net na de Tweede Wereldoorlog
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toen het systeem werd ingevoerd.
Als je bijvoorbeeld de stijging van de
levensverwachting sindsdien in rekening brengt, dan zou de wettelijke
pensioenleeftijd opgetrokken moeten worden tot 80 jaar.’

Als je ziet hoe de vakbonden steigeren bij
elk voorstel, dan vraag
je je toch af waar ze
mee bezig zijn.

De politici, de vakbonden en het middenveld
houden allemaal dogmatisch vast aan het
huidige repartitiestelsel.
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Wat moet dan wel gebeuren?
Vuchelen: ‘Er is nood aan een volledig nieuw systeem voor wie op de
arbeidsmarkt komt, bijvoorbeeld
vanaf 2019. Geen onderscheid meer
tussen werknemers, zelfstandigen
en ambtenaren. Iedereen krijgt een
pensioen van 1.500 euro, bestaande
uit een vast basispensioen van 1.000
euro en een verplicht aanvullend
pensioen van 500 euro. Het basispensioen wordt gefinancierd met
bijdragen van 700 euro door de actieven, zoals in het wettelijk pensi-

Wat met wie nu al werkt of met
pensioen is?
Vuchelen: ‘Je kan niet raken aan wie
al met pensioen is. Want die mensen
hebben geen uitwijkmogelijkheden.
En voor wie vandaag werkt, blijft het
huidige systeem gelden.’
Scholliers: ‘Het voordeel daarvan
is dat het systeem uitdooft. Binnen
twee generaties is het probleem opgelost.’
Hoe zullen de pensioenen worden
betaald in het nieuwe systeem?
Vuchelen: ‘Dat moet de politiek beslissen.’
Scholliers: ‘Het belang van het
wettelijk pensioen zal afnemen ten
voordele van een pensioen dat de
burgers zelf bij elkaar sparen via een
aanvullend pensioen bij de werkgever, via het fiscaal aangemoedigde
pensioensparen of via andere eigen
spaarinspanningen.’
Vuchelen: ‘Niemand moet dé oplossing financieren, maar iedereen moet
bijdragen tot de oplossing. Misschien
wordt het wel tijd dat de gezinnen
minder sparen, zodat de overheid
haar financiën gezond kan maken.’

‘Het grote pensioenbedrog’, Jef
Vuchelen en Mark
Scholliers. Van
Halewyck, 208 p.,
24,50 euro.

