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LuiddedeStudiecommissie voorde
Vergrijzing in haar jaarrapport van
2011 nog de alarmbel over de uit
de pan rijzende kosten van de ver-
grijzing,dan iszedezekeerpoeslief.
‘De vergrijzing leidt tot een stijging
vandesocialeuitgaven’, zegtonder-
voorzitter JanVerschooten. ‘Maarde
regering heeftmet succes verschil-
lendemaatregelengenomenomde
kosten in te dijken.’
Uit het jaarrapport van 2012

blijkt datwe vandaag net ietsmeer
dan een kwart van het bruto bin-
nenlands product (bbp) besteden
aansocialeuitgaven.Tegen2060zal
datmet naar schatting 31,2 procent
bijna eenderde zijn. Inminder dan
40jaarbetekentdateenstijgingmet
5,4 procentpunten. Vooral de uit-
gaven voor de pensioenen stijgen
fors. Tegen 2060 zoudenwe aan de
uitbetaling daarvan al 14,7 procent
vanhet bbpbesteden.
DeCommissiemoetbijna jaarna

jaar haar inschattingennaar boven
bijstellen. Maar deze keer ligt de
voorspellingen voor 2060met een
daling van 0,1 procentpunt net iets
lagerdan in2011.Datkomtdoordat
de vorige schatting beïnvloedwerd
door een grote stijging van de so-
ciale uitgaven. Die was er nu niet.
‘Maarookderegeringsmaatregelen
hebbenhun invloedgehad’, steltde
studiecommissie. Premier Elio Di
Rupo (PS) stelde op Twitter dat ‘de
regering erin slaagt de budgettaire
kostenvandevergrijzingvandeko-
mende jaren in te dammen.’
Ter illustratie verwijst vice-

premierenministervanPensioenen
AlexanderDeCroo (OpenVLD),die
bij de presentatie van het rapport
aanwezigwas, naar de hervorming
vandepensioenbonus. ‘Alleenalhet
systeem van de nieuwe pensioen-
bonus betekent op lange termijn
een besparing van 0,3 procent van
hetbbp’, stelthij. ‘Inprijzenvanvan-
daagstaatdat vooreenbezuiniging
van 2,5 miljard euro.’ De regering
verscherptedit jaardevoorwaarden
voor het krijgen van de bonus, die
mensendie langerwerkenbeloont.
Toch isniet iedereenenthousiast

over het rapport. ‘Blijkbaar is het al
eensuccesalsdevergrijzingskosten
stagneren’, zegt hoogleraar eco-
nomie Gert Peersman (UGent). ‘Ik
noem dat zorgwekkend, want het
betekent dat de doorgevoerde her-
vormingenteweinigeffecthebben.’
Peersmanwijst er bovendien op

dat de kosten van de vergrijzing
steevast te laag worden ingeschat.
‘Zo gaat de Vergrijzingscommissie
in haar modellen uit van een pro-
ductiviteitsgroeivan1,5procent, iets
watwewellichtniethalen.’Decom-
missiespeeltdaaropindoorookeen
‘pessimistische’ en een ‘optimisti-
sche’ prognose uit tewerken. In dat
eerste geval, waarbij vertrokken
wordt van een productiviteitsgroei
van 1,25 procent, stijgen de sociale
uitgaven ten opzichte van het bpp
tussen 2012 en 2060 met 6,4 pro-
centpunten. Het optimistische sce-
nario vertrekt vaneengroei van 1,75
procent en komtuit bij een stijging
van 4,5 procentpunten.
‘Die pessimistische prognose is

eigenlijkdemeest realistische’, stelt
Peersman. Indat geval zullenwe te-
gen 2060 32,2 procent van het bbp
besteden aan sociale uitgaven. De

werknemersorganisatie Voka heeft
een simulatie gemaakt vandebere-
keningen van het model van het
Planbureau en toont aandat in een
nogpessimistischerscenariodekos-
ten exploderen (lees hiernaast).
Waaromhoudt de Vergrijzings-

commissie dan vast aan die hoge
productiviteitsgroei? ‘Ze dekt zich
in’,meentPeersman. ‘Decommissie
beseft dat politici hun rapport zul-
lenwegwuivenals ze vaneen lagere
productiviteitsgroeiuitgaan.’Hijbe-
treurtdat,want ‘zowordthetbeleid
gebaseerd op foute stellingen’.
Naar oplossingenhoeft deGent-

se econoom niet lang te zoeken.
‘Verhoog de pensioenleeftijd en de
tewerkstellingsgraad. We hebben
eenachterstandopgebouwdtegen-
over onze buurlanden.Wemoeten
de komende jaren extra inspannin-
gendoenomdieweg tewerken.’
DeCroo lijktdat tebeseffen. ‘Het

vergrijzingsdebat moet over meer
gaan dan over langer werken’, op-
perthij. ‘Hetmoetookgaanoveron-
dernemen enwerken aantrekkelijk
maken in ons land. En hetmoet ze-
ker gaanoverméérmensenaanhet
werk krijgen.’

Ondanks enkele hervormingen
vande federale regering dalen
de vergrijzingkostenniet.
Expertswijzen er bovendien op
dat de Vergrijzingscommissie
de kostentoenameonderschat.

Minister van Pensioenen Alexander De Croo (r.) kreeg het rapport overhandigd van Jan Verschooten en

Françoise Masai van de Vergrijzingscommissie. © PHILIP REYNAERS/PHOTO NEWS

VERGRIJZING DOET SOCIALE
UITGAVEN FORS STIJGEN
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De werkgeversorganisatie

Voka heeft serieuze twijfels

bij het rapport van de Studie-

groep voor de Vergrijzings-

commissie over de stijgende

sociale uitgaven. ‘De commis-

sie gaat bij haar inschatting

over de gevolgen van de ver-

grijzing uit van een gemiddel-

de productiviteitsgroei van

1,5 procent. Dat is te hoog’,

zegt Voka-hoofdeconoom

Stijn Decock. Hij werkte

alternatieve scenario’s uit.

‘Wij gingen uit van een pro-

ductiviteitsgroei van 0,5 pro-

cent en van 2 procent. Het

eerste cijfer is laag en staat

voor een Japans scenario,

waarbij de economie jarenlang

stagneert. Het tweede cijfer

zou dan weer een buiten-

gewoon goed resultaat zijn.’

In het Japanse scenario drei-

gen de vergrijzingskosten te

exploderen. In dat geval be-

steden we tegen 2050 al de

helft van het bruto binnen-

lands product aan sociale uit-

gaven. ‘Dat is onhoudbaar’,

stelt de econoom. In het sce-

nario van de hoge productivi-

teitsgroei stagneren de uitga-

ven op zo’n vierde van het

bbp, het niveau van vandaag.

‘De conclusie is duidelijk,’ vindt

Decock, ‘alles staat of valt met

economische groei. We moe-

ten productief blijven en meer

mensen aan het werk krijgen.

Evident wordt dat niet.’ JD

VERGRIJZINGSKOSTEN
IN % VAN HET BBP

2011 20 30 40 50 2060

Bron: Voka

20

30

40

50

60Scenario 0,5% groei

Scenario Planbureau

Scenario 2% groei

Armoederisico
65-plussers
daalt,maar
blijfthoog
JASPER D’HOORE

Het armoederisico onder gepen-
sioneerden is de voorbije jaren ge-
daald. Dat blijkt uit het twaalfde
jaarrapportvandeStudiecommissie
voordeVergrijzing.Zo’n20procent
vande65-plussers riskeert vandaag
arm te zijn. In 2003 was dat nog
24,5 procent.
Toch is België nog steeds een

slechte leerling indeEuropeseklas.
‘Overal in de EuropeseUnie, opNe-
derland, Duitsland, Oostenrijk en
Zwedenna,daalthetarmoederisico
onder 65-plussers’, zegt Jan Ver-
schooten, ondervoorzitter van de
Vergrijzingscommissie. ‘Ondanks
de afname zijn we eigenlijk niet
dichter bij het Europese gemiddel-
de gekomen.’
Uitdevoorspellingenvandestu-

diecommissie blijkt wel dat het ar-
moederisico onder gepensioneer-
den de komende jaren zal blijven
dalen. Volgens minister van Pen-
sioenen Alexander De Croo (Open
VLD) komt dat doordat de mini-
mumpensioenen en het gewaar-
borgdminimuminkomen voor ge-
pensioneerdenwerd opgetrokken.
Ookwijsthijnaardegestegenwerk-
gelegenheidsgraad, vooralbij vrou-
wen. ‘Daardoorhebbensteedsmeer
vrouwen een hoger pensioen’, ver-
duidelijkt de liberaal.
Als rekening wordt gehouden

methethuizenbezit -datnietwordt
opgenomen in de berekening van
het armoederisico - daalt het ar-
moederisico onder gepensioneer-
den overigens fors tot 11,3 procent.
‘Een eigen huis of appartement is
dus de beste vorm van pensioen-
sparen’, stelt De Croo.
DeOpenVLD’er brengt inherin-

neringdat door de zesde staatsher-
vormingdegewestenvanaf volgend
jaarbevoegdwordenvoordewoon-
bonus. Dat is de fiscale aftrek voor
een hypothecaire lening. Volgens
DeCrooishetontzettendbelangrijk
dat zij de woonbonus blijven ge-
bruikenomjongeren tehelpeneen
huis te kopen, opdat ze zo een zor-
geloze oudedag kunnenbeleven.

Hervormingendoenvergrijzingskostennietdalen

Blijkbaar is het
al een succes als
de vergrijzingskosten
stagneren. Ik noem
dat zorgwekkend.

ECONOOM UGENT

GERT PEERSMAN

STEFAAN MICHIELSEN

EN KURT VANSTEELAND

VolgensdeRaad van State is de vrij-
stelling voor kmo’s van de fairness-
taks,deminimumbelastingvoorbe-
drijvendiederegeringwil invoeren,
onvoldoendeverantwoord.Datzegt
deRaad inzijnadviesoverhetwets-
ontwerp.
DeRaadwijst eropdathetgelijk-

heids- en niet-discriminatiebegin-
sel, vastgelegd in de grondwet, ook
geldtvoor fiscaleaangelegenheden.
Een verschil in behandeling kan al-
leenalsdatgebeurtopbasis vaneen
objectief criterium en als het rede-
lijk verantwoord is.
Dat de regering aanvoert dat ze

kmo’s eenmilder fiscaalklimaatwil
bezorgen, is volgens de Raad van
Statenietvoldoendealsverantwoor-
ding om de kmo’s van de fairnes-
staks vrij te stellen.
‘Het lijkt eropdatde fairnesstaks

enkel van toepassing zou zijnopde
kmo’s die voldoendewinst boeken
endiewinstalsdividenduitkerenen
duskennelijk inhetbetrokkenaan-
slagjaar weinig last blijken te heb-

benvandespecifiekemoeilijkheden
waarmee het overgrote deel van de
kmo’s kampt’, schrijft de Raad van
State in zijn advies.
De Raad van State geeft de rege-

ringoverigenseenflinkebolwassing
omdat ze een aantal van de fiscale
begrotingsmaatregelen niet zelf in
het parlement heeft ingediend,
maar dat heeft latendoendoor en-
keleparlementsleden.Doordie truc
kreegdeRaadvanStateminder tijd
omzich over de teksten te buigen.
‘De om advies voorgelegde tek-

sten zijn hoofdzakelijk fiscaal van
aard. De spoed waarmee de wijzi-
gingenworden opgesteld enmoe-
ten worden beoordeeld door het
parlement, werkt vergissingen of
onjuistebeleidsinschattingen inde
hand, die korte tijd nadien nopen
tot reparatiewetgeving. Bovendien
brengt deze werkwijze de rechts-
zekerheid inhetgedrang’, klaagtde
Raad van State.

Concreet dreigt de fairnesstaks
voor grote bedrijven een hele dob-
ber teworden. Zozweren industrië-
legroepenalsSolvay,BekaertenTes-
senderlo bij een relatief stabiele di-
videndpolitiek. Solvaybijvoorbeeld
gaat er prat op ondanks de pieken
en dalen van de conjunctuur sinds
1982 het dividendnietmeer te heb-
ben moeten verlagen. In topjaren
keert Solvay een klein deel van de
winst uit, in recessiejaren kan de
‘pay-out’meerdandenettowinstbe-
dragen. Zo’n stabiele dividend-
politiek is belangrijk voor aandeel-
houdersfamilies die op een stabiele
inkomstenstroom rekenen. Ze kan
ook een signaal zijn naar de beleg-
gerswereld,als tekenvanvertrouwen
dat een slecht jaar een ‘accident de
parcours’ is. Zo keerde Tessenderlo
overhetboekjaar2012eendividend
uit, ondanks zware verliescijfers. De
minimumtaks dreigt zo’n stabiele
dividendpolitiek te bemoeilijken.
Eenanderprobleem isdat Belgi-

schemultinationals, zoalsAB InBev,
somswelhogedividendenuitkeren
maar in België weinig belastingen
betalen omdat ze hun inkomsten
vooral krijgen van buitenlandse
dochtermaatschappijen. De winst
van die buitenlandse dochters
wordtmeestal inhetbuitenlandbe-
last, maar geen tweede keer in Bel-
gië.Zijdreigeneenforse fairnesstaks
temoetenbetalen.

DeRaad van State neemt de
fairnesstaks in het vizier. Los van
de juridische bezwaren komt
er nogbij dat de nettowinst vaak
geen ‘faire’ graadmeter van
de onderliggendewinst is.

RaadvanStateneemtvrijstelling
kmo’s voor fairnesstaks invizier

De Raad van State
wijst erop dat het
gelijkheids- en niet-
discriminatiebeginsel
uit de grondwet ook
geldt voor fiscale
aangelegenheden.

DeVlaamsezorginspectieheefteind
vorig jaar voor het eerst ‘flits-
inspecties’ in kinderdagverblijven
georganiseerd.Hetgingomeenex-
periment.Opdezelfdedagbrachten
inspecteurs een onaangekondigd
bezoekbij 108zelfstandigeonthaal-
ouders, zelfstandige kinderdagver-
blijven en erkende kinderdagver-
blijven. Uit de resultaten bleek on-
deranderedatkinderennogophun
buikteslapenwordengelegd, tegen
hetadviesoverwiegendoodpreven-
tie in, schreefDeStandaardgisteren.
Ookgebeurdehetbijhoudenvande
lijstmetdeaanwezigekinderenniet
secuur.
Volgens de Zorginspectie is het

de bedoeling de flitsinspecties te
herhalen.Zezullendegrote inspec-
tierondes niet vervangen.

Het Europees Parlement heeft de
Belgische oud-premier Jean-Luc
Dehaene (CD&V) aangesteld als
rapporteur voordeEuropesemeer-
jarenbegrotingvoor2014-2020.Dat
betekent dat hij, namens het half-
rondwaarinhijookzittingheeft,de
leiding neemt om het dossier de
komendemaanden tot in de punt-
jes te regelen. Het Europees Parle-
ment smeedde al een politiek ak-
koordmet de lidstaten en de Euro-
pese Commissie over het budget
van 960miljard euro. Datmoet nu
uitgewerkt worden, zodat het in
september formeel goedgekeurd
kanwordendoor het halfrond.

Inspectiehoudt
flitsinspecties
incrèches

Dehaenehoudt
penvastvoor
begrotingEU

KINDERZORG

Met tientallen ribbelstrokenophet
jaagpad langs de Schelde verklaart
deVlaamse overheidde oorlog aan
grote groepen wielertoeristen. De
bedoeling iseeneindetemakenaan
een reeks klachten over voorbij-

razendewielrenners,ookwelde ‘ka-
mikazes van de Schelde’ genoemd.
In peloton rijdt de groep al jaar en
daghet jaagpadafmeteenerghoge
snelheid. 53 kilometer per uur is
geenuitzondering.
‘Wielerterroristen zijn het. Ze

zouden beter op het circuit van
Zolder rijden’, zegt Hugo Leroy, de
burgemeester van Gavere. Tussen
ZwijnaardeenEinezijnover eenaf-
standvan23kilometeromde 1.000
meter brede witte ribbelstroken
aangebracht.

Ribbelstroken
moetenvlammende
fietsersafremmen

EUROPEES PARLEMENT

MOBILITEIT

De treinen tussenWetteren en
Schellebelle rijden vanaf van-
daagnietmeer trager dannor-
maal op de plaatswaar begin
mei de treinrampgebeurde.
Sinds 29 juni gold over een korte
afstand een snelheidsbeperking
van 40kilometer per uur. Dat
betekende één tot tweeminuten
extra reistijd.BELGA

WETTEREN

360
Het Brussels Gewest trekt

8,3 miljoen euro uit voor een ex-

tra premie voor de gemeente-

ambtenaren. Ze krijgen dit en

volgend jaar telkens 360 euro,

bedoeld om er de stijgende

levensduurte mee te dekken.
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