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Leven op de poef en er vervolgens
vandoor gaan als de rekening op
tafel komt.Dat lijktwel de strategie
van de generatie van de baby-
boomers, zeggen deUGent-econo-
men Koen Schoors (43) en Gert
Peersman (39) in hunboek ‘De per-
fecte storm’.
‘De babyboomers hebbende ge-

neratie voor hen armer gemaakt
metde inflatievande jaren70,waar-
door ze heel goedkoop een huis
konden kopen. Daarna hebben ze
lekker geconsumeerd, omnu te ge-
nieten van een pensioenwaarvoor
ze te weinig betaald hebben. Ze
laten een gigantische overheids-
schuld na en pensioenverplichtin-
gen waarvoor geen geld is’, luidt
hun analyse.
Hetpolitiekeonvermogenomde

babyboomersmeer te latenmeebe-
talen aan de financiering van hun
pensioenen, doet Schoors en Peers-
man steigeren.Uitspraken als ‘onze
dijken tegendevergrijzingsgolf be-
staan voorlopig uit nietsmeer dan
wat loszand’en ‘onspensioenstelsel
is een piramidespel’ liegen er niet
om.
De economen berekenden hoe-

veelgelderopgespaardzoumoeten

zijn opdat elke generatie evenveel
zou bijdragen aande sociale zeker-
heid. Ze komenuit op een spaarpot
van 1.200miljard euro. Dat is ruim
driekeerhetbedragdatwe jaarlijks
met z’n allen aan welvaart voort-
brengen. ‘Maar inplaats vanop een
spaarpotzittenweopeenschulden-
berg van 375miljard euro. De gene-
ratie vandebabyboomers heeft het
wel zeer bont gemaakt’, is hun oor-
deel.
Depensioenhervormingdiedeze

federale regering heeft doorge-
voerd, is een stap in de goede rich-
ting, geven ze toe. ‘Maar het blijft
weinig,bijzonderweinig.’Hetechte
probleem isdat politici niet durven
te rakenaandewettelijkepensioen-
leeftijd van 65 jaar. ‘Zelfs in Italië
trekken ze de pensioenleeftijd de
komende jaren opnaar 70 jaar.’
Hetboek ‘Deperfecte storm’ ver-

schijntaandevooravondvandepu-
blicatievanhet jaarlijkseverslagvan
deStudiecommissievoordeVergrij-
zing.Maandagmoetdaaruitblijken
watdepensioenenendeuitgavenin
degezondheidszorgons landdeko-
mende jaren zullen kosten. Vorig
jaarvoorspeldedeStudiecommissie
nogdatdekostenvandevergrijzing
inons land5,6procentvanhetbruto
binnenlands product zullen bedra-
gen tussen 2010 en 2060.P49
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Dexia, de overheden en de centrale
bankenwerkenaaneenkapitaalver-
hogingvoordenoodlijdendegroep.
Dat zegt Karel De Boeck, de gedele-
geerd bestuurder vanDexia. De in-
jectie valt te verwachten rond de
jaarwisseling en is slecht nieuws
voor de al gehavende financiën van
de federale overheid.
Dexia heeft al langer een erg

wankele kapitaalbasis. Niet alleen
staatheteigenvermogendiep inhet
rood, de restbank is ook structureel
verlieslatend. Dat komt omdat de
onkosten voor de financiering, on-
dermeervoordestaatswaarborgen,
een stuk hoger liggen dan de in-
komsten. ‘Dexiablijftgeldverliezen’,
beaamtKarel De Boeck.
Een kapitaalverhoging dringt

zichdanookop.Dat isal langerdui-
delijk. LucCoene,degouverneurvan
deNationaleBank,waarschuwde in

het voorjaar en tijdens de zomer al
dateen injectieonvermijdelijk leek.
Nu blijkt zo’n operatie er te komen
én volop voorbereid te worden.
‘Menwerkt eraan:de staten,de cen-
trale banken en Dexia. Iedere dag
die verstrijkt, brengt onsdichter bij
de beslissende dag’, zegtDe Boeck.
Volgenshemvaltdekapitaalver-

hogingteverwachtenrondhet jaar-
einde. ‘Ik weet niet of het voor het
eindevanhet jaarzalzijnof voorbe-
gin2013.’De topmanvanDexiazegt
een idee tehebbenoverdeomvang,
maarovercijferswilhij zichnietuit-
laten. IndeWetstraatcirculeerde tij-
dens de zomer eenbedrag van 5 tot
10 miljard euro, maar die cijfers
kunnennogwijzigen.
Het is nog niet zeker of het vers

geld in één keer op tafel wordt ge-
legd. ‘Wewerken aan verschillende
modellen, hetzij elk jaar een recur-
rente kapitaalverhoging, hetzij een
eenmalige operatie.’ De kans be-
staat, zekerbij een injectie inschuif-

jes, dat het extra geldmoetworden
opgenomen in de begroting, wat
betekent dat de regering elders
dient tebesparenofmeerbijkomen-
de inkomstenmoet zoeken.
In elk geval is de factuur voor de

overheden, ineerste instantieBelgië
enFrankrijk.Wantniemandanders
kan of wil extramiddelen inDexia
pompen. Een kapitaalverhoging is
dus geen goed nieuws voor de
staatskasendusooknietvoordebe-
lastingbetaler. De bankenreddin-
gen,ondermeereeneerstekapitaal-
operatie bij Dexia in 2008, hebben
de overheidsschuld al sterk doen
oplopen.Bovendienbestaatdekans
dat de overheidsgaranties geacti-
veerdmoetenworden.Diebeliepen
donderdag 71,1miljard euro, waar-
vanBelgië 43miljard euro voor zijn
rekening neemt.Maar er is geen al-
ternatief. Een faillissement van
Dexia zou de factuur nog hoger
doenoplopen en financieel Europa
verder ontwrichten.P4
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RealDolmen
stapt richting
beursuitgang
Methetnooiteerdergezienever-
trek vandeCEOende voorzitter
tegelijk staat RealDolmen een
stap dichter bij een beursexit.
Het management streefde een
ambitieuze groeistrategie na en
kwamzo inbotsingmetde refe-
rentieaandeelhouders: de fami-
lies Colruyt en Vande Vyvere
(Matexi). Die hebben eerder al
aangegeven het IT-dienstenbe-
drijf te willen verkopen. Nu
neemtdiekansnog toe.De raad
van bestuur vraagt zich af wat
RealDolmen nog op de beurs
doet.P3

AA+
Standard & Poor’s geeft

Vlaanderen voor het eerst

een hogere rating dan Bel-

gië, maar officieel telt die

voorlopig niet mee. P6

ADVERTENTIE

‘Onzebabyboomersmakenhet echt tebont’

Elke brugpensioen
is een aanslag op
de begroting en op
de volgende gene-
ratie.
GERT PEERSMaN

DeVlaamse rege-
ring heeft beloofd
de ouderen te acti-
veren,maar er
gebeurt bijna niks!
KOEN SCHOORS
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dedagna 14/10:
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