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De pensioentijdbom tikt en als we
niets doen tussen nu en 2030, barst
diebom. Inhunnieuweboekmetde
sprekende titel ‘Hetgrotepensioen-
bedrog’ analyseren de macro-eco-
nomen JefVuchelenenMarkSchol-
liers haarscherp hoe het zo ver is
kunnenkomen. ‘Al sindsde jaren80
waarschuweneconomenvoordeuit
de hand lopende vergrijzingskos-
ten’, klinkt het.
Maaromeenofandere redenop-

teerdendeministersvanPensioenen,
meestal socialisten, voor het status
quo.Willenwe een situatie vermij-
den zoals in Griekenland - waar de
overheid de pensioenen drastisch
heeftmoetenverlagen-danmoeten
wehier en nu ingrijpen. ‘Maar zelfs
nudurftofwilmendatniet engera-
kenweniet verder danmorrelen in
demarge’, zeggende twee.

Dehuidige regeringhervormt
toch?Of volstaat langerwerken
niet?
JefVuchelen: ‘Depolitici creërende
waan goed bezig te zijn. Misschien
gelovenzedatzelf,maarwedraaien
onszelf een rad voor de ogen.’
Mark Scholliers: ‘De wettelijke

pensioenleeftijd met 2 jaar verho-
gen tot 67 jaar, zou de vergrijzings-
kostenhalveren.Waaromverhogen
we de pensioenleeftijd niet tot 70
jaar? Dan zou het probleem toch

opgelost zijn?’ (lacht)
Vuchelen: ‘Werkentot67,datbe-

tekent 300.000extra arbeidskrach-
ten. Een flexibele arbeidsmarkt ab-
sorbeert die extra krachten op ter-
mijn, maar dat betekent wel een
daling van de lonen. Daar wordt
over gezwegen.Wie het pensioen-
probleem wil oplossen, moet van
een flexibelerearbeidsmarktdépri-
oriteitmaken. Maarals jeziethoede
vakbondensteigerenbij elkvoorstel
in die richting, dan vraag je je af
waar zemeebezig zijn.’
Scholliers: ‘De politici, de vak-

bondenenhetmiddenveldhouden
allemaal dogmatisch vast aan het
huidige repartitiestelsel. Zeweige-
ren te zien dat het kader van van-
daaghelemaalanders isdandatvan
net na de Tweede Wereldoorlog

toen het systeem werd ingevoerd.
Als jebijvoorbeelddestijgingvande
levensverwachting sindsdien in re-
keningbrengt,danzoudewettelijke
pensioenleeftijdopgetrokkenmoe-
tenworden tot 80 jaar.’

Watmoet danwel gebeuren?
Vuchelen: ‘Er isnoodaaneenvolle-
dig nieuw systeem voor wie op de
arbeidsmarkt komt, bijvoorbeeld
vanaf 2019.Geenonderscheidmeer
tussen werknemers, zelfstandigen
en ambtenaren. Iedereen krijgt een
pensioenvan 1.500euro, bestaande
uit eenvastbasispensioenvan1.000
euro en een verplicht aanvullend
pensioen van 500 euro. Het basis-
pensioen wordt gefinancierd met
bijdragen van 700 euro door de ac-
tieven, zoals in het wettelijk pensi-

oen nu. Het aanvullend pensioen
spaart elke burger zelf bijeen.’

Enmetwelkepensioenleeftijd?
Vuchelen: ‘Je moet de mensen vrij
laten.’
Scholliers: ‘Je zou 65 of 70 jaar

kunnenafspreken,maarbeter is om
tekijkennaarde effectieveduur van
de loopbaan.’

Watmetwie nualwerktofmet
pensioenis?
Vuchelen: ‘Je kanniet rakenaanwie
almetpensioenis.Wantdiemensen
hebbengeenuitwijkmogelijkheden.
Envoorwievandaagwerkt,blijfthet
huidige systeemgelden.’
Scholliers: ‘Hetvoordeeldaarvan

is dat het systeem uitdooft. Binnen
tweegeneraties is het probleemop-
gelost.’

Hoe zullendepensioenenworden
betaald inhetnieuwesysteem?
Vuchelen: ‘Datmoet depolitiek be-
slissen.’
Scholliers: ‘Het belang van het

wettelijk pensioen zal afnemen ten
voordele van een pensioen dat de
burgerszelf bij elkaar sparenviaeen
aanvullendpensioenbij dewerkge-
ver, via het fiscaal aangemoedigde
pensioensparenof via andere eigen
spaarinspanningen.’
Vuchelen: ‘Niemandmoetdéoplos-
singfinancieren,maariedereenmoet
bijdragentotdeoplossing.Misschien
wordt het wel tijd dat de gezinnen
minder sparen, zodat de overheid
haar financiëngezondkanmaken.’

Deoverheidbelooft iedereeneen
wettelijkpensioen,maarkandie
beloftenietnakomen.Tenzijwe
eenradicalebreukmakenmet
het verleden, zullenonzeachter-
kleinkinderendatpensioenpro-
bleemnogaltijdmeezeulen.
DaarvoorwaarschuwendeVUB-
pensioenspecialisten Jef Vuchelen
enMarkScholliers.

DE TIJD DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 9

Politiek&Economie

Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.31 - rubrieken@trustmedia.be

ondernemen

FOTO-Caption. © FOTO-CREDIT

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

PENSIOENSPECIALIST

JEF VUCHELEN

De politici, de vakbon-
den en het middenveld
houden allemaal dog-
matisch vast aan het
huidige repartitiestelsel.

PENSIOENSPECIALIST

MARK SCHOLLIERS

‘Alleeneen flexibelerearbeidsmarkt
houdtdepensioenenbetaalbaar ’

Als de stijging van de levensverwachting sindsWOII in rekening wordt gebracht, zou de pensioenleeftijd moeten stijgen tot 80 jaar.

‘Het grote pen-

sioenbedrog’, Jef

Vuchelen en Mark

Scholliers. Van

Halewyck, 208 p.,

24,50 euro.
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