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OPINIE
Andreas Tirez
De jongeren zullen rijker
zijn dan hun ouders

Vergeet in vergrijzingsdebat niet dat de welvaart zal

et de publicatie vanhet rap-
port van deVergrijzings-
commissie is de vergrij-
zingsproblematiekweer
heel actueel. De teneur van
de politieke en vooral eco-
nomische commentatoren

is dat de vergrijzingskost onbetaalbaarwordt.
De evolutie van de sociale uitgaven gaat van
25,3 procent vanhet bbp in 2011 naar 29,5 pro-
cent in 2030 ennaar 31,4 procent in 2060. Er
komt in 50 jaar tijd ongeveer 6 procent van
het bbpbij. In huidige cijfers komt dat over-
eenmet ongeveer 21miljard euro. Elk jaar. Dat
klinkt gigantisch veel, en dat is het ook.
Omdediscussie nogwat scherper te

maken, steldeKoen Schoors inTerzake dat
een individu vande babyboomgeneratie in
zijn of haar levennetto gemiddeld ongeveer
60.000 euro zal ontvangenhebben vande
overheid. Iemand vandehuidige jonge gene-
ratie zal echter netto 70.000 euro betalen.
Hiermoet dus iets aan gedaanworden.De
Tilburgse econoomEdinMujagic zei het in
deze krant heel duidelijk (DM9/10): ofwel her-
vormen,waarbij heelwat heilige huisjes zul-
lenmoeten sneuvelen, ofwel gaande pensioe-
nen en andere sociale uitgavennaar beneden.

Hogere productiviteit
Dit klinkt allemaal heel logisch,maar er ont-
breekt één aspect:we zullen in 2030 en zeker
in 2060 zeerwaarschijnlijk veelwelvarender
zijn dannu, omdat onze productiviteit zal stij-
gen. Opditmoment produceert België per
inwoner ongeveer 30.000 euro per jaar. In
2030 zal dat volgens deVergrijzingscommis-
sie ongeveer 38.000 euro zijn, een stijging van
27 procent.

Met anderewoorden, het feit dat de huidige
jongeren 70.000 euronettomoeten betalen en
dehuidige babyboomers 60.000 euronetto
ontvangen, is een vormvan solidariteit van de
rijkerenmet de armeren.De rijkeren zijn in
dit geval de huidige jongeren vanwie ver-
wachtmagwordendat ze rijker zullen zijn
danhunouders.Met anderewoorden, de hui-
dige jonge generatie zal in haar hele leven van
meerwelvaart kunnen genieten dandehui-
dige babyboomgeneratie, ondanks dat de
jonge generatiemeer zal betalen aande over-
heid dandat ze krijgt.

Mentaliteitswijziging
Eenbelangrijke voorwaarde iswel dat de pro-
ductiviteitsstijging die deVergrijzings-
commissie voorspelt, er effectief komt. Dat is
volgensmij een essentieel punt in het vergrij-
zingsdebatwaar teweinig over gesproken
wordt. De productiviteitsstijging vande com-
missie is volgens velenniet realistisch. En ik
sluitmij daarbij aan. DeVergrijzingscommis-
sie gaat uit van eenproductiviteitsstijging van
1,3 procent per jaar. In de periode van 2000-
2007was de gemiddelde jaarlijkse productivi-
teitsstijging inBelgië 0,65 procent of slechts
de helft vanwat de commissie voorspelt voor
de komende 20 jaar. Anderzijds zullenwe in
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Babyboomers (1)
Op9 juli jongstledenwerdmijn echtgenoot 65
jaar. Aangemoedigd door de regering besliste
hij om te blijven doorwerken ennietmet pen-
sioen te gaan.Hij kreeg vanhet ziekenfonds
het heuglijke nieuws te horen dat hij vanaf 65
geen rechtmeer heeft op een ziekenfondsver-
goeding bij ziekte in geval hij blijftwerken! In
de hoopniet ziek teworden, blijft hij tochwer-
ken. Vorigeweekwerdhij gedurende één
week technischwerkloos,wederomgoed
nieuws...Mensen vanaf de leeftijd van 65heb-
ben geen recht opwerkloosheidsvergoeding!
Hierdoor heeftmijn echtgenoot besloten om
op 1 september 2013 tochmet pensioen te
gaan. Ik geef iedereen de raad omzich degelijk
te informeren alvorens in te gaan opde ‘aan-
moedigingen van onze regering’.

Catherine Geens, Burcht

Babyboomers (2)
Zondaghoorde ik inhet nieuwsdat de zonne-
paneelbezitters gaanbetalen voorhet netge-
bruik.Dat zal die gezinnen, die hiervoor
gespaardhebben, jaarlijks 200 eurokosten. In
éénademverneem ikdatDexia eenkapitaal-
verhoging van 10miljardnodigheeft endat die
vandeoverheidmoet komen, endat rondde
jaarwisseling. Ik lees inmijn krant dat de
woonkredieten voordehelft terugvallen, ter-
wijl de verkoopvanvastgoed ‘oppeil’ blijft,
want er zijn blijkbaarnog veel kapitaalkrachti-
gendie zonder lening vastgoedkunnenkopen.
Logisch,maarwaar gaat ‘ons geld’ naartoe en
waar zit ‘het geld’?

Wij, de ‘rijke’ babyboomers dus, °1943 en °1951,
kochten in 1978 eenhuis inGent. Voor ‘slechts’
50.000 euromaarde intrestenbeliepenwél 9,
12 en 14procent; na 30 jaarwarenwe ‘ervanaf’.
De eerste jarenhaddenwegeen tv, geen tele-
foon, geen restaurantbezoek, geen terrasjes,
ookniet op vakantie, somsniet eens eenbak
bier; de eindjes aan elkaar knopen, éénpaar
schoenenper kind; kleren aanhet lijf, andere
kleren indewas; pasna 7 jaar endrie kindjes
later een volautomatischewasmachine, pas 10
jaar en4kindjes later een vaatwasmachine.
Eenpapadie in vier ploegenwerkte, ook zon-
en feestdagen, geenaangepaste kinderopvang,
nochvaderschapsverlof, dusmoeder aande
haard,waardoorpapaookaanhet huis kon
timmeren.Vier kinderengestudeerd endusnu
vier kinderenaanhetwerk, enwerkenvoor
anderepensioenen; gedeeltelijk voor onswant
wij hebben eengezinspensioen.Kinderenuit
huis, enwij hebbenons ‘groot huis’ braaf en
maatschappelijk bewust ingeruild voor een
‘klein appartementje’ dicht bij allemogelijke
voorzieningen,methet oogoponzenog
ouderedag.Het verschil in prijs tussenons
huis enons appartementhebbenweookbraaf
aanonze kinderengeschonken, voor onsnog
‘een appeltje voor dedorst’ en ‘iets’ voor ge-
beurlijke ongevallen,want reeds gezondheids-
problemendoorploegwerk enongezonde
werkomstandigheden.
Onzekinderen stellenhet goed, hebben ‘ge-

kocht’, gaan verbouwen,maarwillen tochook
nog ‘leven’,watwil zeggen ‘tochniet gelijk onze
ouders,want zich zo alles ontzeggenvoor een
huis!?’.Maarwij gunnenhendat voor 200pro-
cent, gelijk hebben ze, dubbel endik.Wij cros-
senookniet doorEuropamet een camper

Bart Maddens
Het zwarte gat in de
lokale partijfinanciering

Weet u wie al die verkiezingsfolders betaalt?

ewordendezer dagen
overspoeldmet foldertjes
voor de lokale verkiezin-
gen.Waarhalendepoli-
tici het geld vandaanom
dat allemaal te betalen?

Eigenlijkwetenwedat niet precies.Nochtans
hebbenwe inBelgië een vrij strengewetgeving
die departijen ertoe verplicht omhunboek-
houdingpubliek temaken. Indenasleep van
hetAgusta-schandaalwerdbeslist dat die
boekhoudingbetrekkingmoest hebbenopalle
componenten vandepartij: vormingsorgani-
saties, fracties, studiediensten, enzovoort.
Maarwat de lokale partijafdelingenbetreft
werdde grens getrokkenonder deprovinciale
partij-afdelingen.Alles onder dat niveaublijft
buitenbeeld.
In 2008kreegBelgië eenaantal experts van

GRECOover de vloer.Dat is eenorganisatie
binnendeRaadvanEuropadie zichbezig-
houdtmet de strijd tegen corruptie.Het rap-
port vanGRECOover deBelgischewetgeving
inzakepartijfinancieringwas ronduit vernieti-
gend. Een vandepunten vankritiekwaspre-
cies het ontbrekenvan transparantie op lokaal
niveau.Ookde financiën vande lokale afdelin-
gen zoudenmoetenwordenopgenomen inde
geïntegreerdeboekhouding vandepartijen,
vindtGRECO.Maardepartijenhoudendie
boot af. Zewijzen eropdat het onbegonnen
werk zou zijn omdeboekhouding vanhonder-
dengrote enkleine afdelingen te consolideren
in éénomvattendeboekhouding.Kan zijn,
maar je zouhet ook zokunnenorganiseren
dat deboekhoudingpubliekwordt gemaakt op
het niveau vande gemeente.
Of zoudendepartijenhun lokale afdelingen

niet echt vertrouwen?Het vermoedenbestaat
al langer dat dewijzewaaropde lokale partij-
afdelingenwordengefinancierdniet helemaal
koosjer is. Ookophet lokale niveau zijn giften
vanbedrijven verboden.Maarhet is niet
gemakkelijk omdegrens te trekken tussenhet
doenvan eengift enhet sponsoren van een
evenement (vanpensenkermis totmosselfes-
tijn).Wellichtmaken sommige lokale partij-
bonzengretig vandie schemerzone gebruik
omdehandelaars enondernemers vande
gemeente te latenopdraaien voor eendeel van
de campagnekosten. In sommige gemeenten
bestaan er verenigingendie formeel los staan
vandepartij (endus onbeperkt giftenmogen
ontvangen),maar er tochnauwmeeverbon-
den zijn.Denkaande ‘liberale vriendenkrin-
gen’ of de ‘vriendenkringenvan socialistische

gepensioneerden’. Eerder dit jaarwerd inLe
Vif/L’Express (13 april 2012) ookhet fenomeen
vande ‘bals vandeburgemeester’ aandekaak
gesteld.Die bals zijn vaakhybride evenemen-
ten, deels georganiseerddoorde gemeente en
deels door departij. De controle opde finan-
ciën ervanblijkt een lachertje.
De kandidaten ende lijstenmoetenwel een

aangifte doenvanhuncampagne-uitgaven en
deherkomst vandemiddelen.Dit laat ons toe
omenig zicht te krijgenopde financiering van
de lokale kiescampagnes.Maarhier is het pro-
bleemdat die aangiftenniet systematischwor-
dengecontroleerd. Voor alle andere verkiezin-
genwordende aangiften verzamelddoorde
parlementaire controlecommissies (federaal
of regionaal). Die commissies publiceren een
rapport endoenuitspraakover de juistheid
vande aangiften, op advies vanhetRekenhof.
Ookdaarvanmoetmenzichniet teveel voor-
stellen,maar er is tenminste eenminimum
aancontrole.De aangiften voorde lokale ver-
kiezingendaarentegen liggengewoonwegvijf-
tiendagen ter inzage opde rechtbank van eer-
ste aanleg.Deuitgaven vande lijsten ende
kandidatenwordenniet publiek gemaakt in
een rapport.Het is pas als er eenklachtwordt
ingedienddat die aangiften tegenhet licht
wordengehouden.

Hervorming Senaat
Nochtans zijn debedragendie bij lokale ver-
kiezingenover de toonbankgaanniet bepaald
verwaarloosbaar.Uit ons eigenonderzoek
blijkt dat er bij de verkiezingen van2006 inde
dertienVlaamse centrumstedenalleen al 5,2
miljoen eurowerduitgegevendoorde lijsten
endekandidaten.Gemiddeldwordt eenderde
vandeuitgaven vandekandidatendoorde
lokale partij betaald.Die steunvoor individu-
ele campagnes inbegrepenbedraagt de gemid-
delde kostprijs voor de lokale partijafdeling (in
een centrumstad) zowat 55.000 euro. Bij de
traditionele partijen loopt dat zelfs op tot
71.000 euro.Dekiezerheeft het recht om te
wetenwaardat geldprecies vandaankomt.
Gelukkig is er zicht opbeterschap.Deher-

vorming vandeSenaat dwingt departijen
ertoe omdewetgeving inzakedepartijfinan-
ciering teherzien. Zonder eenwijziging verlie-
zendepartijen jaarlijks ongeveer 9miljoen
euro aanoverheidsfinanciering.Dat zouop
zich eenmooie besparing zijn.Maardepar-
tijendenkendaar duidelijk anders over. Laat
onshopendat de op stapel staandewetswijzi-
gingmeerwordt dan eennieuwrondje finan-
ciële zelfbediening. Laat onshopendat depoli-
tici vande gelegenheid gebruik zullenmaken
omdeadviezen vanGRECO terharte te
nemenende lokale partijfinancieringuit de
schemerzone tehalen.

W
Bart Maddens is politicoloog aan
de KU Leuven.

We zullen in 2030 en zeker
in 2060 zeer waarschijnlijk
veel welvarender zijn dan nu,
omdat onze productiviteit
zal stijgen

jongeren studeren nog afmet kwalificaties
die weinig of niet op de arbeidsmarkt wor-
den gevraagd en teweinig jongeren lopen
warm voor het ondernemerschap. Demate
van jobmobiliteit en vormingsinspanningen
onder 55-plussers is te gering en loopbaan-
planning gericht op ouderewerknemers
wordt nog teweinig aangemoedigd.
Ten slotte nog dit: ook een efficiëntere,

afgeslankte overheid kan deel zijn van het
antwoord op het vergrijzingsprobleem. Een
vermindering van onze primaire overheids-
uitgaven (exclusief rentelasten)met 4 pro-
centpunten van het bbp tot op het Europese
gemiddelde zou alvast twee derden van de
toename van de vergrijzingsgerelateerde
kosten opvangen.
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2030 zelfsmet een productiviteitsstijging van
slechts 0,65 procent per jaarwel nog steeds 12
procent rijker zijn dannu.
Het debatmoet dus over de productiviteits-

stijging gaan.Het grootste obstakel daarvoor
is volgensmij niet de technologische ontwik-
keling (die komt erwel),maarwel dementali-
teit: de productiviteitsgroeiwordt immers
vaak als een bedreiging gezien voor dewerk-
gelegenheid, niet hetminst door de vakbon-
den. Op korte termijn is datmisschien te
begrijpen, omdat een productiviteitsstijging
op korte termijn vaak resulteert inminder
jobs,waardoor er somsmensen ontslagen
moetenworden, vandaar de afkeer vande
vakbonden.Opde lange termijn is die nega-
tieve houding echter nefast voor dewelvaart
van iedereen.

Garantie op werk
Eenmooie testcase in de toekomstwordt
ongetwijfeld de revolutie in het vervoer van
personen en goederen. Binnen een tiental
jaren zullen auto’s, bussen en vrachtwagens
geen chauffeurmeer nodig hebben en zelf
kunnen rijden. Dat betekent een grote pro-
ductiviteitswinst,want er zullenminder
werknemers nodig zijn in de transportsector
en voor personenvervoer. Dat is netwatwe
nodig hebbenmet de vergrijzing.Maarmen
kan er gif op innemendat de sectorenmet de
sterkste vakbonden, zoals de staatsmaat-
schappij De Lijn, deze ontwikkeling het langst
zullen trachten tegen te houden.
Kortom, het probleem is dus niet zozeer

datwe zullen verarmen.Dat zal niet gebeu-
ren, op voorwaarde datwe een stimulerend
klimaat voor productiviteitsgroei kunnen
creëren,wat ons daarenboven competitiever
maakt,met een verbeterde garantie opwerk-
gelegenheid.Maar dat vraagt eennieuwe
mentaliteit, een die productiviteitsgroei aan-
moedigt in plaats van afremt. En dan is deze
toekomstige rijke(re) bereid een deel van zijn
inkomen te geven aandehuidige arme(re).

Johan Van Gompel
Een grafiek voor
het vergrijzingsdebat

De ramingen voor de vergrijzingskosten stijgen en blijven stijgen

et jongste verslag van de
Vergrijzingscommissie brengt
de toenemende kosten van de
vergrijzingweer volop in de
aandacht. Dat de budgettaire
meerkosten nogmaar eens

hogerworden ingeschat, was op zich geen
groot nieuws. In onze grafiek toon ik de
opeenvolgende ramingen van de vergrij-
zingsgerelateerde overheidsuitgaven in
België door de Europese Commissie in haar
Ageing Reports sinds 2003. Ook zij trok de
vergrijzingskosten stelselmatig op.
Opvallend is dat niet alleen de toename tus-
sen 2010 en 2030 steeds hogerwordt inge-
schat. Ook het niveauwaarop de kosten
intussen zijn beland, ligt een stuk hoger dan
eerder voorspeld. Dat de vergrijzing budget-
tair sterker tot uiting komt, is verrassend ver-
mits anderzijds de stijging van de afhanke-
lijkheidsgraad (65-plussers tegenover
bevolking op arbeidsleeftijd) alsmaar lager
wordt ingeschat.Met anderewoorden: de
vergrijzing zelf speeltminder dan bij eerdere
prognoses,maar de daaraan gekoppelde kos-
tenwegen tochmeer door. Een en ander
heeft temakenmetmeerkosten in het pensi-
oenstelsel (onder andere door de pensioen-
bonus en hogere uitkeringen dankzij langere
carrières) enmet technologische vooruit-
gang, waarvan ouderen via gezondheids- en
curatieve zorgen hetmeest profiteren.

Relancestrategie
DeVergrijzingscommissie wijst op het grote
gewicht van de economische groei op de ver-
grijzingskosten. Het komt er dus op aan het
groeipotentieel van onze economie aan te
zwengelen. De federale regering heeft

beloofd om tegen het jaareinde samenmet
de deelstaten en sociale partners een ruime
‘relancestrategie’ te zullen uitwerken. Een
nieuwe arbeidsmarkthervorming die het
arbeidsaanbod kwalitatief en kwantitatief
versterkt, moet daar deel van uitmaken. Niet
alleenmoetenmeermensen (langer) aan het
werk, ook de groei van de arbeidsproductivi-
teitmoet terug hoger. Dat vraagt om een
flexibelere arbeidsmarkt, een betere afstem-
ming van ons onderwijs op de arbeidsmarkt
en het stimuleren van de toenemende groep
ouderewerknemers om in de ‘juiste’ banen
tewerken. Het regelgevend kader inzake
loonvorming, het ontslagrecht en het onder-
scheid tussen arbeiders en bedienden is ver-
ouderd en belemmert de jobcreatie. Te veel
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maar zijn blij alswebij onze kleinkinderen
kunnengaanoppassen (zeven stuks tussen 1 en
7 jaar, die zullen later ookwerkenvoorhun
ouders). Dankunnendie jongeouders gaan
werken, sparen zede zeer dure opvanguit en
trouwens, hoe kun je beter eenbandopbou-
wenmet de volgende generaties dandoor van
tijd tot tijd hun leven te delen?
Ja,wij hurenookwel eens iets in de goed-

kopeperiodes indeArdennenof aan zee, en als
het kannemenwekleinkinderenmee, en voor
de rest gevenwenogaltijd de voorkeur aan een
verblijf op een camping; demacht der
gewoonte, zeker?
Dus ja... die rijke babyboomers.Wij beseffen

datwij tot demiddenklasse behoren, geen suk-
kelaars zijn, en zoals heel velen inons geval,
voelenwij ons rijk, in eenwereldwaar zoveel
armoede is. In eengesprekmetmijn klein-
dochter van7kwamenwe tot het besluit dat
het toch leuk zou zijn indienonzehele familie
metneefjes ennichtjes ennatuurlijk omaen
opa erbij, allemaal samenzoudenwonen in
ééngroot huis, en zelf onzeboontjes zouden
doppen. Letterlijk dan!Danwerken en zorgen
de generatiesweer voor elkaar ennietmeer
voor éénof andere geldverslindendeüber-
macht, die er alle belangbij heeft de generaties
tegen elkaar op te zetten, net zoals in de jaren
70, demannen tegende vrouwen, de vrouwen
aandehaard tegende ‘actieven’ en ga zomaar
door.

Hedwig Desmedt, Gent

Babyboomers (3)
Debabyboomersgaanoppensioenenwezullen
het gewetenhebben.Wemoetenallemaal tot op
hogere leeftijdwerken, dat is demiraculeuze en
enigeoplossing.
Dat ondertussendewerkloosheidsgraad in

België in septembermet8procent is gestegen
tegenover een jaar geleden, dat dewerkloosheid
bij jongerenenallochtonen toe- enbij 50-plus-
sers afneemtwordt zedig verzwegen.Endus

ookwelke jobsdie langerwerkendendanwel
moetengaandoenalsdewerkloosheidhier en
indeheleEuropeseUniehoog is. InSpanje is
meerdandehelft vande jongerenwerkloos en
meerdan20procent vandeberoepsbevolking,
maarookdaarmoetmen langergaanwerken.
EnvoegtKoenSchoors ernogaan toe:wemoe-
tenookdringendaf vandeanciënniteit. Laatde
oudjes langerwerken inwat gemakkelijker jobs
waarbij zedanuiteraardminder verdienen.
We leven inderdaad langermaar sindshet

eindevande twintigste eeuw isdegezondheids-
kloof tussenhoger- en lageropgeleiden toegeno-
men.Envoordeze laatsten ligt degezonde
levensverwachting lagerdandewettelijkepen-
sioenleeftijd.Dit blijkt uit een studie vanhet
FederaalWetenschapsbeleiddieookvermeldt
dat “eenvrouwvan25 jaar zonderopleiding 18
jaarmindergezonde levensjarenvoordeboeg
heeft danhaarhooggeschoolde leeftijdgenote”.
IndeVS ishet sterftecijfer bij de armeblanken
toegenomenenookhier zal dat gebeurenals je
de cijfers ziet vanhet Steunpunt tot bestrijding
vanarmoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting. Bij de laaggeschoolden teltmende
meeste rokers, demeestemensenmet zwaarlij-
vigheid, chronischeaandoeningen, diabetes,
artrose, hogebloeddruk, pijn.Voegenwehier
nogmaar eensaan toedatde laaggeschoolden
onderdevermaledijdebabyboomers vaakop
14- tot 16-jarige leeftijd gingenwerkenenzij dus
op60-jarige leeftijd al 45 jaarbijgedragenheb-
benaandepensioenenvanhendie voorhen
gingen.
Welke jobs zietKoenSchoorsdannogmoge-

lijk voordieoudere laaggeschooldenmet een
slechte gezondheid?Enwaargaathij die jobs
vinden?
Er ismaar ééngroepdiebeterwordt vande

afschaffingvandeanciënniteit endeverhoging
vandepensioenleeftijd endusnogmeer con-
currentie opdearbeidsmarkt, endat zijnde
werkgevers.Omdatniet tebegrijpenmoet je
ziendeblindzijn.

Lili Bammens, Heusden-Zolder

Babyboomers (4)
Naar aanleiding van de berichten over de
(on)betaalbaarheid van ons pensioenstelsel
werd terecht gesteld dat dit voor een groot
deel het gevolg is van het feit dat de baby-
boomgeneratie ver boven haar stand heeft
geleefd, enminder in de pensioenfactuur
heeft bijgedragen dan ze er zal uithalen.
Cijfers spreken van ongeveer 60.000 euro
per babyboomer. Voor de huidige generatie
jongeren geldt net het omgekeerde; zij zullen
substantieelmeer betalen dan ze later als
pensioen zullen ontvangen.
Het is evident dat een dergelijk oneven-

wicht zal leiden tot spanningen tussen gene-
raties. Een samenleving kan niet aanvaarden
dat de babyboomers gemiddeld ruim 20 jaar
van hun pensioen zullen genieten, terwijl dat
voor de huidige generatiemaar 10 jaar zal
zijn.
Omdeze scheefgegroeide situatie recht te

trekken bestaan er geenwondermiddelen,
maar het zou onrechtvaardig zijn indien de
huidige generatie volledig zoumoeten
opdraaien voor de fouten van vorige genera-
ties. De enige oplossing bestaat in één of
andere vorm van intergenerationele vermo-
gensoverdracht tussen babyboomers en de
huidige generatie.
Eénmanier waarop ze hun schuld zouden

kunnen inlossen is een door de overheid
opgelegde erfenissprong, waardoor de baby-
boomers verplicht worden omop zijnminst
een deel (bij voorkeur een progressieve hef-
fing) van hun erfrechten te gebruiken voor
de financiering van de pensioenpijlers
(tweede en derde pijler) van hun nakomelin-
gen, enwaarbij eventueel een deel wordt
afgeroomd voor bijkomende financiering
van de eerste pensioenpijler.
Er zal uiteraard veel tegenstand zijn,maar

mirakels bestaan niet enmen kan hetzelfde
geld geen twee keer uitgeven!

Sven De Spiegeleer, Oudenaarde

Babyboomers (5)
Amper 37 procent vande 55- tot 64-jarigen is
nog aande slag.Het brugpensioenmoet afge-
schaftworden.Waarom?Eenbruggepensio-
neerde is geen gepensioneerde. Deze persoon
kanniet op pensioen op zijn 60, ongeacht
wanneer hij op brugpensioen is gegaan,maar
paswanneer hij 65 is. Hij is trouwens een
werkloze die zijn uitkering krijgt van dewerk-
lozenkas, plus een bedrag van zijnwerkgever.
Misschienweetmendat nietmaar het brug-
pensioen is in het leven geroepen omde
jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Eenper-
soondie 58was konontslag nemen (op brug-
pensioen gaan) op vrijwillige basis omplaats
temaken voor een jongerewerkloze. De vak-
bondenbinnende bedrijvenmoesten dat
opvolgenmaarwerdenhiervanmeestal niet
op dehoogte gebracht, zodat dit eigenlijk een
ontslagwas op vrijwillige basis.
Zo is het brugpensioen een eigen leven

gaan leiden.Het brugpensioenwerd te pas en
te onpas gebruikt bij collectieve ontslagen en
menging onder de leeftijdsgrens van 58 zodat
men reeds op brugpensioen kon gaan opbij-
voorbeeld 51. Voor de vakbondenwarendat
geennaakte ontslagen. Die persoon kreeg
meer (werkloosheidsuitkering + bedrag van
dewerkgever). Dewerkgeverwas van zijn
overtollige personeel af zonder veel proble-
menBesluit: alleman gelukkig.
Deze personen terug aanhetwerk krijgen,

is een probleem.Voor de nieuwewerkgever
zijn ze te oud endus te duur.Wanneer de per-
soon aanhetwerk gaatmet een lager loon, zal
hij later gestraftworden omdat hij een lager
pensioen krijgt.Wie zoudannogwillen gaan
werken?
Ik spreek uit ervaring. Ik heb drie collec-

tieve ontslagen begeleid als vaksbondsman en
bij het derde zelfsmijn ontslag. Daarnaheb ik
getracht opnieuwwerk te vinden.
Vruchteloos.

Hugo Van der Wildt, ’s Gravenwezel
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De Vergrijzings-
commissie wijst
op het grote
gewicht van
de economische
groei op de
vergrijzingskosten.
Het komt er dus
op aan het
groeipotentieel
van onze economie
aan te zwengelen

groeien, als wemeewillen


