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Elke generatie bijt mee in de appel
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.

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
in een notendop

Het Zilverfonds
Een pensioen om in te bijten.

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 babyboom-
generatie (geboren na de tweede
wereldoorlog) rond 2010 de pensioen-
gerechtigde 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 pensioe-
nen te betalen tussen 2010 en 2030. 

Het Zilverfonds :
een dikke spaarpot voor de pensioenen

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

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 Zilver-
fonds opgericht. Het wordt
elk jaar gespijsd door de
overschotten op de begro-
ting en in de Sociale
Zekerheid, de interesten 

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

HET JAARLIJKSE HUIS-
WERK: 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-

zicht maakt van de kosten
van de vergrijzing en uit-
legt met welke concrete
maatregelen ze daarop in-
speelt. Daarvoor zal ze tel-
kens steunen op een aan-
tal grondige wetenschap-
pelijke studies. De juist-
heid van de gegevens waar-
op de regering zich zal
baseren, wordt dus door
onafhankelijke experts
gegarandeerd. En gecon-
troleerd door het parle-
ment en de burger.

IEDEREEN EEN 
WETTELIJK PENSIOEN
GEWAARBORGD 
Voor de jongeren van van-
daag is het Zilverfonds de
beste garantie dat de
belastingen niet zullen
moeten verhoogd worden
om de pensioenen te beta-
len. En de ouderen van nu
kunnen erop rekenen dat
hun wettelijke pensioenen
zeker worden uitbetaald.
Een hele geruststelling
dus, voor iedereen.
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bijten zich vast in het
Zilverfonds. Zie pagina 2.



Een eerste schijf 
van 25 miljard frank

Dat is de som die nu reeds
wordt overgemaakt aan het
Zilverfonds. Het bedrag werd
samengesteld uit het bedrag
van de verkoop van UMTS-
licenties (de “gsm’s van de
derde generatie”), met
name 18 miljard frank, en

een bedrag dat de Nationale
Bank van België ontving 
(7 miljard frank) door een
deel van haar reserves aan
de Europese Centrale Bank
over te maken. Dit bedrag
vormt het startkapitaal van
het Zilverfonds. Vanaf nu

zal de Zilvernota (zie p. 3)
elk jaar bepalen hoeveel er
in het fonds gestort wordt.
Die som zal jaarlijks stijgen,
zodat de nodige duizenden
miljarden kunnen worden
verzameld om aan de 
pensioenen uit te geven. 
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Wat is de rol van het
Federaal Planbureau in
het Zilverfonds ?
Het Federaal Planbureau werkt reeds
meer dan tien jaar rond het probleem
van de vergrijzing. Zo werkten wij met
name een wiskundig model uit om de
gevolgen van de demografische evolutie
voor de pensioenkosten te beoordelen.
In het verleden hebben wij op die
manier verschillende keren ons steentje
bijgedragen om het pensioenstelsel
te hervormen. De nieuwe wet op het
Zilverfonds voorziet de oprichting van
een studiecomité inzake de vergrijzing.
Het Federaal Planbureau zal hiervan de
spil vormen. Het comité moet jaarlijks
een rapport voorbereiden als basis voor
de “Zilvernota”, die de regering elk jaar
moet voorleggen aan het Parlement,
samen met de begroting. In deze nota
zal het bedrag, dat gestort wordt in het
Zilverfonds, vermeld staan.  

Waarom werd het fonds
precies nu opgericht ?
Ons wettelijk pensioensysteem is gebaseerd
op de solidariteit tussen de generaties:
de pensioenen van vandaag worden
gefinancierd door de bijdragen van wie
vandaag werkt. Die solidariteit stelt
geen problemen, zolang er een even-
wicht bestaat tussen de bevolkings-
groepen van verschillende leeftijden.
Dat zal in de toekomst niet langer het
geval zijn. Waarom ? Om drie specifieke
redenen. Ten eerste, de stijging van de

levensverwachting: mensen leven als-
maar langer. Ten tweede, de zeer grote
babyboomgeneratie, die rond 2010 met
pensioen gaat. Ten derde, het lage
geboortecijfer. Die drie elementen
samen zullen tussen 2010 en 2030 
leiden tot een aanzienlijke toename van
het aantal bejaarden tegenover het
aantal mensen die werken. Om te 
vermijden dat de last in de toekomst 
al te groot zou worden zal een deel van
de stijgende kosten vooraf gefinancierd
worden, door vanaf nu budgetten in het
zogenaamde “Zilverfonds” te storten.  

Hoe zal de regering dit fonds
financieren?
Er zullen verschillende soorten stortin-
gen in het Zilverfonds gebeuren : 
occasionele inkomsten, zoals de verkoop
van de UMTS-licenties, overschotten in
de Sociale Zekerheid en overschotten
op de federale begroting. Bovendien
vormen de intresten op al deze sommen
een bijkomende bron van inkomsten
voor het fonds. 

Hoe zullen de bedragen die
jaarlijks naar het fonds
gaan berekend worden ?
Budgettaire overschotten vrijmaken om
ze in het Zilverfonds te storten, vergt
geen verhoging van de belastingen !
Aangezien we nu reeds een budgettair
overschot kennen, neemt de openbare
schuldenlast af, wat dan weer leidt tot
minder interesten op die openbare schuld,
wat op zijn beurt zorgt voor meer over-
schotten. Dat noemt men het omge-
keerde sneeuwbaleffect. We bevinden
ons in een positieve spiraal en – zonder
ongecontroleerde ontsporingen – zal deze
fundamentele evolutie zich doorzetten.
We moeten vanzelfsprekend wel rekening
houden met de wispelturige conjunctuur:
het ene jaar zal het overschot groter zijn

dan het andere. Men moet met al deze
factoren rekening houden om jaarlijks
de bedragen te bepalen, die naar het
Zilverfonds gaan. Ook andere elemen-
ten spelen een rol : regelmatige studies
van de demografie, van de econo-
mische groei, van de tewerkstelling...
om er maar enkele te noemen. 

Wat is het verband 
tussen de vermindering
van de openbare schuld
en de stortingen 
in het Zilverfonds ?
Het gaat om een openbaar fonds. 
De reserves zullen dus belegd 
worden in staatsfondsen, “overheids-
papier” zoals dat heet. Als men de
rekeningen van alle openbare over-
heden naast elkaar legt, kan men
de reserves van het Zilverfonds
aftrekken van de openbare schuld.
Zo verkrijgt men wat men een ge-
consolideerde schuld noemt. En die
is vanzelfsprekend kleiner. In zekere
zin draagt het Zilverfonds bij tot
een snellere afname van de open-
bare schuld, terwijl het tegelijk het
pensioenrecht van de toekomstige
generaties verzekert.  

Vormt het Zilverfonds de
enige mogelijke oplossing
tegenover de vergrijzing
van de bevolking ?
Het fonds draagt bij tot de 
oplossing, maar volstaat niet op
zichzelf. De Europese Top van
Stockholm stelde in maart een drie-
ledige strategie voor. Eerst en vooral
een stijging van de tewerkstelling.
Voor België betekent dit vooral het
bevorderen van de werkgelegenheid
voor 50- tot 65-jarigen. In Europa
hebben wij voor deze bevolkings-

groep de laagste tewerkstellings-
graad. We beschikken voor de toe-
komst in ieder geval over een aanzien-
lijk arbeidspotentieel, in die zin dat we
de afname van de potentieel actieve
bevolking voor een stuk kunnen com-
penseren door meer mensen aan het
werk te zetten. De tweede stap
behelst het financiële luik : de ver-

mindering van de openbare schuld 
of de oprichting van reservefondsen.
Het derde luik omvat, indien nodig, 
de hervorming van de pensioenstelsels,

de gezondheidszorg enz.. In
landen zoals België,

waar reeds ingrij-
pende her-

vormingen werden doorgevoerd, 
veronderstelt dit derde luik vooral een
doordacht beheer van deze systemen.
De stijging van de uitgaven in de
sociale zekerheid naar aanleiding van
de vergrijzing, moet binnen aan-
vaardbare grenzen gehouden worden,
terwijl de bejaarden verzekerd blijven

van een degelijk inkomen.

“Het Zilverfonds zal geen frank extra “Het Zilverfonds zal geen frank extra 
kosten aan de belastingbetaler.”kosten aan de belastingbetaler.” Interview met Henri Bogaert,

Commissaris bij het Federaal Planbureau.

Rob Vanoudenhoven en Jo Lemaire

Als de appel verdeeld wordt, 
zijn wij op het appel.“

”

Het Zilverfonds moet er voor zorgen dat
de wettelijke pensioenen niet alleen van-
daag maar ook in de toekomst voldoende
hoog zijn. Het wettelijke pensioen wordt
niet voor niets de “eerste pensioenpijler”
genoemd: het is en blijft fundamenteel. 
Maar er is meer. De manier waarop de
ouderen leven verandert drastisch.
Gepensioneerden zijn actiever dan ooit.
Ze reizen, ze doen aan sport, volgen 
cursussen, besteden veel tijd aan hob-
by’s. Goed zo! Maar koken kost geld en
dikwijls is het verschil tussen wat de
mensen op het einde van hun loopbaan
verdienen en wat ze als wettelijk 
pensioen krijgen groot. 
Een minderheid van mensen heeft daar

een oplossing voor: ze bouwen zich met
de hulp van hun werkgever een aan-
vullend pensioen op. De aanvullende
pensioenen vormen zo een “tweede 
pensioenpijler”. 
De regering vindt dat aanvullende pen-
sioenen geen voorrecht mogen blijven
van een minderheid. Alle arbeiders en
bedienden moeten die kans krijgen, in
alle bedrijven. De regering maakt dat nu
mogelijk dankzij een nieuw wettelijk kader,
de “Wet op de Aanvullende Pensioenen”.
Het is nu aan de vakbonden en de 
werkgevers om akkoorden af te sluiten
waardoor in alle bedrijven voor alle werk-
nemers aanvullende pensioenen kunnen
ingevoerd worden.

een extra appeltje voor de dorst voor iedereeneen extra appeltje voor de dorst voor iedereen

Aanvullende pensioenen:

Jo : “Toch wel tof hè, zo'n appel voor de dorst ?!”

Rob:“Vind ik ook, Jo. Ik had eigenlijk al een
eigen appeltje voor de dorst. Wij wereld-
sterren moeten ook wat vooruitzien, hè.
Maar ik ga dat nu helemaal opvreten zie,
want dat Zilverfonds zorgt later toch voor
mijn pensioen.”

Jo : “Verslik je niet hè.” 

Rob:“Zie ik er misschien uit als Sneeuwwitje?”

Jo : “Niet echt, nee. Hoewel, je bent zo te zien
goed op de lappen geweest, gisteren.”

Rob:“Dat doet er mij aan denken. Toen ik 
het eerst van dat Zilverfonds hoorde,
dacht ik : “Lap, de Staat komt weer 
geld vragen.”

Jo : “Ik riep meteen : “Ik heb al gegeven !
Maar het was niet nodig. De Staat
betaalt het Zilverfonds zelf. Zeg, wat ga jij
eigenlijk doen als je op pensioen
gaat ?”

Rob: “Appels eten voor de dorst. Maar 
daarvóór ga ik mijn haar grijs verven. 
Ik wil wat vroeger van het Zilverfonds
genieten.”



«Dat Zilverfonds geeft 

ons iets meer speelruimte. 

Met een onzekere toekomst is

het niet evident om zaken

te doen. Nu de pensioenen

gegarandeerd zijn, hebben

we weer wat minder om

ons zorgen over te maken.»

Sébastien Pelseneer - Ukkel

«Nu weet ik tenminste 

dat ik geen bijdragen

betaal voor niets. 

Ik ben eindelijk zeker 

dat ik in 2030 ook een 

pensioen zal ontvangen.» 
Sylvie Vandenbroeke

Kortrijk

«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
opzij voor verbouwingen of
herstellingen. Op die manier
zullen mijn kinderen later
een huis in goede staat
erven, in plaats van een
ruïne. Het Zilverfonds is

eigenlijk hetzelfde principe.
Waarom hebben ze mij trou-
wens niet geraadpleegd ? !»

Luc Van der Hofstadt - Antwerpen

«Het doet mij vooral plezier

om te zien dat solidariteit

een vaste waarde blijft.

Als het ieder voor zich

was, zou de helft van

België failliet gaan.» 

Patrick Van Deun
Anderlecht

«Toegegeven, het is leuk
om te horen. 

Maar eigenlijk is het toch
maar normaal ? Je kan toch
niet 40 jaar lang bijdragen
betalen, om bij je pensioen
niets meer over te houden ?

Ik wist wel dat ze een
oplossing zouden vinden.» 

Daniel Van Loo - Lembeke

«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

Speciale editie 3

Tussen 2010 en 2030
zal het aantal gepen-
sioneerden sterk toene-
men. 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 pen-
sioenen 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

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

Elk jaar zal de regering een Zilver-
nota schrijven, waarin ze het bedrag
dat wordt toegekend aan het Zilver-
fonds zal bekendmaken. Daarvoor
zal ze zich jaarlijks baseren op de
studies en de besluiten van verschil-
lende comités van experts. 

In deze nota zal de regering boven-
dien haar beleid op het gebied van de
vergrijzing moeten toelichten. 

De Zilvernota wordt in drie stappen
uitgewerkt :

• Het Federaal Planbureau stelt een

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 toe-
gekend aan het Zilverfonds nauw-
keurig wordt omschreven. 

Goede huisvader
krijgt Staatsschuld

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

Maar ook als afbouw van
de Staatsschuld. 

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

Dat is de regering ook
vast van plan: geen risico’s
nemen, maar verstandig
beleggen voor later. 

Zoals het een goede huis-
vader en -moeder betaamt.

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. 

Dat komt dan weer door
twee totaal verschillende
mijlpalen in de vader-
landse 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.

Zilverfonds: een
schat van een naam
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”.

De ZilvernotaDe ZilvernotaDe Zilvernota

En na 2030?En na 2030?

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

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



Het Zilverfonds
Een pensioen om in te bijten.

Dat goede nieuws

heet het Zilverfonds

en is een spaarpot van

de regering om de pen-

sioenen te betalen. Waarom

een speciaal fonds ? Omdat

het aantal gepensioneerden tussen

2010 en 2030 fors zal aanzwellen, wat

het evenwicht tussen actieve en niet-actieve Belgen zwaar

zal verstoren. Resultaat: te weinig geld voor de pensioenen.

En dat mag natuurlijk niet. Daarom heeft de regering dat

Zilverfonds opgericht, waarmee ze mooi op tijd de nodige

reserves voor de pensioenen wil aanleggen. Een collectieve

appel voor de dorst, zeg maar. Voor jong, oud en iedereen

daar tussenin. Wees

gerust, we betalen daar-

voor geen frank (0 euro)

méér. Het fonds wordt

namelijk gevoed door de

overschotten op de begroting

en in de Sociale Zekerheid, de

interesten op de beleggingen van het

Zilverfonds zelf en budgettaire meevallers zoals de

verkoop van nieuwe licenties voor mobilofonie. Nu al zit 

er 25 miljard frank (±620 miljoen euro) in het Zilverfonds.

Op kruissnelheid komt er elk jaar een veelvoud van 

dit bedrag bij. Vanaf dan is ook de eerste oogst rijp en 

kunnen we beginnen plukken. Als dat geen sappig nieuws is.

Goed nieuws !

Administratie van de Begroting, Financietoren bus 47, Kruidtuinlaan 50, B-1010 Brussel
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