Het volksbedrog gaat verder
In 2001 werd door de toenmalige paarsgroene regering het Zilverfonds opgericht. De hoofdbedoeling
was geld opzij te leggen om de stijging van de wettelijke pensioenen tussen 2010 en 2030 op te
vangen. De kritiek was vanaf het begin vernietigend: lege doos, broekzak-vestzak, gebakken lucht,
fictie, surrealisme. Kortom: volksbedrog.
In Jobat van 27 februari wordt aan mevrouw Caroline Gennez (SP-a) de volgende uitspraak
voorgelegd: “Het onder paars opgerichte Zilverfonds zou leeg zijn en zelfs geld kosten.”
Antwoord van mevr. Gennez: “Er zit wat ons betreft 21,8 miljard in, maar deze regering heeft er 738
miljoen euro uitgehaald om haar begroting te doen kloppen. Dat is nochtans een belangrijke spaarpot”.
1. Volgens het jaarverslag van het Zilverfonds zat er 16,2 miljard in het fonds op eind 2008. Tel er de
verlopen interesten van 2009 bij en we komen op 17 miljard eind 2009. Beweren dat er 4,8 miljard
méér in zit is geen kleine leugen. Maar naast de kwestie.
2. Er zit geen cent in het Zilverfonds. Alle bedragen die er tot hiertoe werden ingelegd zijn dezelfde
dag naar de Schatkist doorgesluisd. Broekzak – Vestzak. Een lege doos. Wat wel in die doos ligt
zijn 17 papiertjes met in grote letters: “Schatkistbons – Zilverfonds / Bons du Trésor – Fonds de
vieillissement”. Op die papiertjes staat dat de Schatkist, die een paar bureaus verder in hetzelfde
gebouw gehuisvest is, het bedrag vermeld op de bon zal terugbetalen op de vervaldatum, verhoogd
met de interest. In het bureau van de Schatkist houden ze een tabelletje bij met nu al 17 lijntjes en
enkele kolommen: voor het nominale bedrag, de interestvoet, de vervaldatum en het verschuldigd
bedrag op de vervaldatum. Dit spelletje kost jaarlijks 250.000 € aan administratiekosten, koffie
met koekjes voor de Raad van bestuur, inbegrepen. In 2008 en 2009 werd er geen enkele
Schatkistbon - Zilverfonds opgemaakt. In de komende jaren ook niet. Wegens grote tekorten op de
begroting.
3. De Federale overheid, afdeling Zilverfonds, heeft dus een TEGOED van 17 miljard op de Federale
overheid, afdeling Schatkist. De Federale overheid, afdeling Schatkist, heeft dus een SCHULD
van 17 miljard aan de Federale overheid, afdeling Zilverfonds. Sedert 2001 hebben de paarsgroene
regeringen en de huidige regering dus een bedrag voorzien van NUL EURO voor de stijging van
de pensioenen vanaf 2010. NUL! ZERO! Dit is wat mevrouw Gennez noemt: “een belangrijke
spaarpot”. Waar is het geld dan naartoe? Dat is al lang uitgegeven. Om de begrotingen van paars
te doen kloppen.
4. Leugens, onbekwaamheid, het bedriegen van mensen met een klein pensioentje die niets begrijpen
van al deze goocheltoeren maar denken dat er voor hen gezorgd wordt, dat is wat ons kwaad
maakt. We zullen het blijven uitschreeuwen: volksbedrog.
5. Hoe pijnlijk het ook is om te moeten vaststellen dat uitgerekend de socialisten in het Zilverfonds
het voortouw genomen hebben, andere partijen zijn even verantwoordelijk. Begrotingsminister
Guy Vanhengel (Open-VLD) vindt het Zilverfonds “een marketingstunt van de socialisten”. Zijn
partij heeft evenveel boter op het hoofd. Voor Open-VLD was het Zilverfonds een truc, hierin
onbegrijpelijk geholpen door Europa, om de overheidsschuld kunstmatig te doen dalen.
6. En wat zei mijnheer G. Perl (PS-strekking), directeur-generaal van de Rijksdienst voor
Pensioenen, toen hij met pensioen ging? “ Het Zilverfonds was een goed idee. Maar het is
compleet mislukt. Dus moet er gesaneerd worden.”
7. Met de transfers in de werkloosheid hadden we in de voorbije 20 jaar een Vlaams Goudfonds
kunnen oprichten waarin vandaag meer dan 20 miljard € zou beschikbaar zijn. Echt geld voor de
Vlaamse gepensioneerden. Maar de sociale zekerheid splitsen was een communautair probleem en
dus een vals probleem. Men moest zich bezig houden met de echte problemen van de mensen.
Bijvoorbeeld de pensioenen.

