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EN DAAN BALLEGEER

‘N
ougatbollen doenwe
om ouderen te acti-
veren’, zeggen Koen
Schoors (43) en Gert
Peersman (39), bei-
denprofessorecono-

mie aan deUniversiteit Gent. In ‘De per-
fecte storm’, dat vandaag in de boekhan-
del ligt, schrevenzedeverontwaardiging
vanzichaf.Wantnadebanken- endeeu-
rocrisis raasteenderde tsunamioponsaf:
de vergrijzing. Een golf die we nog kun-
nen indijken, zeggenze.Maardepolitici?
‘Die doenhelemaal niets.’
‘Economenkrijgenvaakhetverwijtdat

ze teweinig voor de banken- en de euro-
crisis hebben gewaarschuwd. Wel, we
staan aande vooravond van eennog veel
groterecrisis:dievandevergrijzing.Daar-
om schreeuwen we het uit in dit boek,

wantnukunnenweernog iets aandoen’,
zegt Peersman.
Peersman, die vroeger aande slagwas

bij de Bank of England, is de monetaire
expert vanhetGentse duo. Schoors boog
zich in het boek meer over de banken.
Maar ze vonden elkaar in hun ergernis
over de schrijnende stilstand inons land.
‘Iedereenweetwat er aan de hand ismet
devergrijzing, zoweldepolitici alsdevak-
bonden.Zekennendecijfers,maar ieder-
eenzwijgt’, foetertSchoors. ‘Alsernietsge-
beurt, knallenweecht tegendemuur.We
mogendit niet laten verrotten.’

Debabyboomers krijgen er flink van
langs inuwboek. Zehebbendebud-
gettairemeevallers doorde lage rente
opgesoupeerd en ‘passerennunog
snel een laatste keer langs dekassa’.
KoenSchoors: ‘Diegeneratiegaat60.000
euro meer krijgen dan dat ze ooit heeft

Koen Schoors en Gert Peersman, professoren economie: ‘Iedereen kent de vergrijzingscijfers, ook de politici en de vakbonden. Maar iedereen zwijgt.’ © EMY ELLEBOOG

‘Alsweniet ingrijpen, knallenwe tegendemuur.’
DeUGent-professorenKoenSchoors enGert Peersman
luidendenoodklokoverde vergrijzing. ‘Debabyboomers
gaandepensioenleeftijdheusniet zelf optrekken.
Nee, zepasseren snelnogeen laatste keer langsdekassa.’

‘Vergeet
deeurocrisis,
westaanaan
devooravond
vannogiets
veelergers’

Veel nieuwskan
eenboekover
de financiële en
de eurocrisis
intussenniet
meer bieden. De
kracht van
‘Deperfecte
storm’ zit in de
hoofdstukken

waarin Schoors enPeersman
vooruitblikkennaar deopdoe-
mende vergrijzingstsunami. De
ergernis endeboosheidover het
gerommel indemarge ende
overtijdse taboes spatten van
depagina’s.Maar ze doenook
voorstellenomhetnoodlot af
tewenden.

Ergernis enboosheid
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betaald. Voor jullie generatie (doelt op ons,
late twintigers, red.) is datnethetomgekeer-
de. Rechtvaardig is anders. Wemoeten zo
snel mogelijk de pensioenleeftijd optrek-
ken.Danbetalendebabyboomersnogmee.
Dat gaan ze heus niet zelf voorstellen. Nee,
ze zeggen: laten we nog even wat meer
schuldenmaken.’

De toon vanhet boek is emotioneler als
het over België gaat. Over debanken- en
de eurocrisis blijven jullie neutraler.
Gert Peersman: ‘Over de banken is die ver-
ontwaardigingerzeerzekerook.Maardeal-
gemene teneur bij de bevolking is nu: we
moetenbesparen, endat isdeschuldvande
banken. Toch is elke bruggepensioneerde
even goed een aanslag op de begroting en
op de volgende generatie. Maar dat krijgt
amper aandacht, terwijl het even erg is.’
Schoors: ‘Watlezenwevandaag?DeVlaam-
se regering had beloofd het probleem van
de activering van ouderen aan te pakken,
maar ergebeurtbijnaniets!Bruggepensio-
neerdenkrijgenamperoproepenvandear-
beidsbemiddelingsdienstVDABomwerk te
zoeken.Westekenhetallemaalgraagophet
federale niveau, maar dat is ons werk, hè.
(luider)Het is de verantwoordelijkheid van
VlaamsministervanWerkPhilippeMuyters
(N-VA) en vandeVlaamse regering.’
‘We zeggen al jarenwat ermoet gebeu-

ren, en toch doenwehelemaal niets. (klopt
op tafel)Nougatbollen! Wemoetenouderen
echtweeraanhetwerkkrijgen.Bijvoorbeeld
door ze in een rustiger tempo te latenwer-
ken en ze iets minder te laten verdienen
naarmatezeouderworden.Alswevasthou-
den aanhet principe van anciënniteit, kun-
nenwe het nooit oplossen. Zemoeten ook
minder zwaar belast worden. Anders wil
geen enkel bedrijf ze nog eenbaan geven.’

België lijkt er inuwboek slechter voor
te staandande eurozone.Daar beweegt
wat, hier is nog amper iets gebeurd.
Peersman: ‘Ja. Doe daar iets aan. Nu! En
grondig!Hetoptrekkenvande leeftijdvoor
vervroegdpensioenvan60naar62 jaar ver-
licht de factuurmet amper 0,4 procent van
hetbrutobinnenlandsproduct (bbp).Dat is
eendruppel opeenheteplaat.De ingrepen
moeten veel verder gaan ommensen effec-
tief langer aan hetwerk te houden. Zelfs in
Italië trekken ze de pensioenleeftijd de ko-
mendejarenopnaar70jaar.Hierblijvenpo-
litici zeggen dat ze niet aan de wettelijke
pensioenleeftijd van 65willen raken. Dat is
het echte probleem. Elk jaar de pensioen-
leeftijdmet een paarmaanden optrekken
kan een oplossing bieden.’

De Studiecommissie voordeVergrijzing
preekt al sinds 2002 indewoestijn.
Peersman: ‘Deurgentie ishierniet zogroot
als inGriekenlandofSpanje,waarhetnuvan
moeten is. Hier trekken we jaar na jaar de
stropdichtdooreenbeetje indeuitgavente
snoeien, of hier en daar de belastingenwat
te verhogen. Vroeg of laat…’
Schoors: (onderbreekt) Vroeg! Schrap die
‘laat’maar.Het is zoalseenstudentdiealtijd
maaruitstelt.Hetexamenisover tiendagen,
enhijdenkt: ‘Goh, ’t is toch lastig’.Hij zetwat
kleurtjes inzijncursusenblijft fuiven.Ende
dag voor het examenmoet hij opeens alles
blokken en doet het veel pijn. Terwijl het
te doen is als je de inspanning spreidt.
Het blijft lastig, maar het is niet onover-
komelijk.’

De federale regeringmoet zichdusniet
te veel opdeborst kloppenmet ‘de
grootste pensioenhervorming in jaren’.
Schoors: ‘Het is de juiste richting. Dat is al
iets, in vergelijkingmet de vorige regering.’
Peersman: ‘Het is inderdaadeeneerste stap,
maar het blijft weinig. Bijzonderweinig.’

Ookaande indexdurft niemand te ra-
ken.Uwil hetmechanismeniet afschaf-
fen,wel hervormen.
Schoors: ‘De index heeft een belangrijk
voordeel in de vorm van sociale rust,maar
datweegtnietoptegendenadelen.Doorde
automatische indexering stijgen de lonen
bijelke inflatieopstootmeerdanindebuur-
landen. Voor bedrijven zijn lonen de grote
kosten, waardoor ze die doorrekenen in de
prijzen, wat de lonen opnieuwdoet stijgen
(tweederonde-effecten, red.).Dat tast sluipen-
derwijs dewerkgelegenheid aan.Maarwat
velen niet beseffen, is dat die loon-prijsspi-
raal ook in de omgekeerde richtingwerkt.
Als de inflatie in Europa daalt, ligt die hier
nog lager en stijgen de lonenminder snel
dan bij de handelspartners. Dat voordeel
vloeit volledig naar de werkgevers in de
vormvan lagere lonen.’

Hebtudat al aangekaart bij de linker-
zijde, de grootste tegenstanders van een
indexhervorming?
Peersman: ‘Ja, maar ze kennen de details
niet goed.Datwerknemershierbij dalende
inflatie eigenlijk te weinig opslag krijgen,
beseffenzeniet.Weldathet jobskost,maar
dat durven ze niet hardop te zeggen.’
Schoors: ‘Onsvoorstel is sociaal enefficiënt:
laat de lonen jaarlijks 2procent stijgen.Dat
is de inflatiedoelstelling van de Europese
Centrale Bank (ECB). Zo volgen we de le-
vensduurte van onze buurlanden. Opmid-
dellange termijn blijft dat hetzelfde: in tij-
denvanhoge inflatiebetekentdat ietsmin-
der koopkracht, en bij lage inflatie extra
koopkracht.Hethuidige indexmechanisme
verhoogt het inkomenals het nietmoet, en
verlaagthet inkomenookalsdatnietmoet.
Wat is daar sociaal aan?’

Tochblijft de index eenheilige koe.
Peersman: ‘Kijk naar onze buurlanden.
Daar zijn ze totaal vergeten dat ze vroeger
zo’n mechanisme hadden. Toch is daar
sindsdien nietminder sociale welvaart uit
voortgekomen. Integendeel,dekoopkracht
is ermeergestegendanbijons.Hiermogen
we er zelfs niet over discussiëren.’
Schoors: ‘In dit landwordt enkel gediscus-
sieerdmet slogans. Dewerkgevers zeggen:
volledigafschaffen.Dewerknemerszeggen:
nietaankomen.Enalle tweezijnze fout.Het
isniet liberaalof sociaal, het isgewoonslim
omhetanders tedoen. Jehebtmetonsvoor-
stel nog altijd sociale rust. Je verzekert de
koopkracht en je krijgt niet langer een slui-
pendedaling vandewerkgelegenheid.’

Behalve voorpolitici bent uookniet
lief voor bankiers.
Schoors: ‘Hetprobleemisdatbankiersnog
altijdnietbegrepenhebbendatdewereld is
veranderd.Het is tochonbegrijpelijkdat ie-
mandalsAxelMiller,devoormaligetopman
vanDexiadiedebankaan flardenreed,nog
aan de slag kon in de financiële sector?Hij
is vennoot geworden bij het beurshuis Pe-
tercam.Maar goed, hij is daar intussen ook
alweerweg.’

Watmoet er gebeurenomdebanksector
zo snelmogelijk te stabiliseren?
Schoors: ‘Zolangdekapitaalrationiet stijgt,
zoudenbankendieoverheidssteunhebben
gekregenhunwinstenverplichtmoeten in-
houden.Voordeaandeelhoudersmaaktdat
geen bal uit, want dewaarde van hun aan-
deel verhoogt.Tochhebbendiebankenhier
dividendenuitgekeerd. InhetVKheeftgeen
enkelebankdieeenbail-outheeftgekregen
ook maar één pond dividend uitgekeerd.
Maarals ikdatvoorsteldoeopeenconferen-
tie, word ik bestempeld als communist.’

Eenbankwaarvan in elk geval geen
dividend te verwachten valt, is Dexia.
Schoors: ‘Die hele schijnredding is een on-
gelooflijk verhaal. Referentieaandeelhou-
ders die zelf geengeldhadden voor eenka-
pitaalverhoging en dat danmaar leenden
bijDexiazelf.Vlaamseen federalegaranties
voor Arco, Ethias en deGemeentelijkeHol-
ding. En iedereen is alles kwijt.Dat allesom
Dexia te redden endat is dannogniet eens
gelukt. Hoe domkan je eigenlijk zijn?’

‘De overheid verdient aanhet redden
vanbanken’, zei ondermeer Yves Leter-
medestijds. Die stelling zit uhoog.
Peersman: ‘Opditogenblikverdienenwein
de begroting door de inkomsten van de
overheidsgaranties zogezegd aan de ban-
ken.Maarhet risicovoordebelastingbetaler
isgigantisch.Hetzelfdegeldtvoorde lening
aanGriekenland.Diebrengt indebegroting
ookmeeropdanzekost.Maarwatalszeniet
wordt terugbetaald?Dan valt ook deze re-
kening bij de volgende generatie. Maar op
korte termijn ishet inderdaadgoednieuws
voordebegroting. (ironisch)Volgensdie re-
deneringmoetenwemisschienmaarmeer
leningen aanGriekenland geven...’
Schoors: ‘MochtBelgiëeenbedrijf zijn,dan
zou het voorzieningenmoeten aanleggen
voor toekomstige verliezen, waardoor het
ooknietzouprofiterenvanheteffectvandie
garanties. In een begroting moeten geen
voorzieningenwordenaangelegd.Eigenlijk
is een begroting een achterlijk instrument,
nietsmeer dan een kasboekhouding.’

Watmoet er numetDexia gebeuren?
Schoors: ‘Binnen zes maanden na de ge-
meenteraadsverkiezingen zal Dexia geher-
kapitaliseerdmoetenworden.Dat is onver-
mijdelijkwantde restbankblijft verliesma-
ken.Danpak je eindelijkhetprobleemaan,
in plaats van er een garantie op te plakken
endebanknogvijf jaar te latenbloeden.Bo-
vendienzullendooreenherkapitalisatiede
verliezen verminderen, en zullen andere
bankenDexiaweer geldwillen lenen tegen
betaalbare tarieven.’

Waarwachtenweop?
Peersman: ‘Er iseenoverdaadaanverkiezin-
gen,waardoor het altijdweer neerkomt op
pappenennathouden.Onzepoliticihebben
een gebrek aan langetermijnvisie.’
Schoors: ‘Natuurlijk zou het beter zijn om
meteente investeren.Ons landkanvandaag
spotgoedkoop lenen. Het kost dus bijna
niets. Bovendien zal ookDexia daarna dus
goedkoper kunnen lenen. Je verdient dat
dusmeer dan terug.Maar de politici doen
hetnietomdatzedanmoetenzeggendatde
overheidsschuld isgestegen.Legdatdange-
woonuit. Demensen zijn heus niet dom.’

50 DE TIJD ZATERDAG 6 OKTOBER 2012

Apart

‘Ik hebgeen tijd omte sterven.’ Ziedaar hoede86 jaar oude
IKEA-oprichter IngvarKampraddezeweek licht bracht in ons
druilerige enherfstige bestaan.Hij schonkdewereldop zijn
zeventiende eenblinkendwoonwarenhuiswaar je binnenstapt
voor eenBilly-boekenkast enbuitenkomtmet eenkar vol prullen
die je niet van doenhebt - en zonder boekenkast.Het is hem
vergeven.Hijwerdmetdat conceptmiljardair en verkaste
vanZwedennaar Zwitserland, voorde schone lucht en voor
een luchtig belastingregime.Het is hemvergeven.Deoude
gierigaard is de rijkstemanvanhetAlpenland,maar eist naar
eigen zeggenkortingbij elk pakbloemof suiker dat hij koopt.
Maarhet is hemvergeven.
Wanthij sprakdezeweekdat zinnetje dat aanmijn vel

bleef plakken. Achteloos, als bijgedachtebij eenuitleg over
waaromhij op zijn gezegende leeftijdniet in zijn luie Karlstad-
sofa zitmaar achter de schermenblijft sleurenmetdozen en
knutselen aannieuwe Faktum-keukens. Geen tijd omte sterven.
Zo simpel kanhet zijn.
Wat eengeweldige illusie om te koesteren.Wat eenpotsierlijke
maar grandiozemiddelvinger naar demeest elementaire
natuurwet. Iedereengaat dood.Maarniet die vinnigeZweed.
Zolanghij bezigblijft, gaat het levendoor. Als hij zichmaarniet
doorde treindes tijds laat inhalen. Vroeger zou ik smalend
gelachenhebbenomzoveel euvele overmoed. Vandaagbezorgt
degedachtemij kriebels vanopwinding.
Wat zittenwij toch vaak te verzinken inhalfduistere gedachten

over de zin enonzin vanhet leven.Hoe latenwij ons opjagen
doordieGroteDeadline aanhet einde vande rit. Númoethet
gebeuren.Maakde juiste keuzes.Haal alles eruitwat erin zit.
Geniet! Bouwop!Grijp je kans! Blijf gezond!Met inhet
achterhoofddie eeuwige existentiële angst omopde laatste
dag vanons leven temoeten afrekenenmethet beklemmende
besef dat het dátmaarwas. IngvarKamprad laat zichniet
overmannendoordat soort unheimliche gedachten.Die laatste
dag staat niet in zijn agenda.Het is gewooneenkwestie van tijd.
Of geen tijd.
Het is een simpelemaar geniale vondst. Ik hoopalleendat

HermanDeCroohet zinnetje niet heeft opgepikt. De vader
aller burgemeesters verloor dezeweek zijn agenda toenhij
campagne voerdeopdemarkt vanBrakel. Inclusief duizenden
adressen en telefoonnummers.Wegagenda,weg leven.
De keizer aller netwerkers staat plots naakt. ‘Ikweet niet eens
wat ik de komendedagenmoetdoen’, jammerdehij hulpeloos.
Oeps. Plots een zee van tijd.Mocht ik in zijn schoenen staan,
ik zou erniet gerust in zijn.

Elkebruggepen-
sioneerde is een
aanslagopde
begrotingenopde
volgendegeneratie.

Gert Peersman

Deschijnredding
vanDexia is een
ongelooflijk verhaal.
Iedereen is alleskwijt
enDexia isnogniet
eensgered .Hoedom
kan je eigenlijk zijn?

Koen Schoors

Ilah
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Geen tijd
omte sterven


