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Wat is de rol van de overheid bij de vergrijzing? Om de
stijgende kosten voor de vergrijzing op te kunnen vangen,
moet het kabinet als de wiedeweerga de
overheidsfinanciën op orde brengen.
De overheid draait vooral op voor de hogere zorgkosten van de
vergrijzing. Het Centraal Planbureau becijferde al in 1999 dat
er gedurende dertig jaar een begrotingsoverschot van
ongeveer anderhalf procent per jaar nodig is om de kosten van
de vergrijzing op te vangen. Ook de staatsschuld, die eind april
221,3 miljard euro bedroeg, moet fors omlaag. Probleem is
echter dat sinds 1957 geen enkel kabinet er in geslaagd is de
staatsschuld te laten dalen, met een uitzondering in 2000.
Sinds de tweede helft van de regeerperiode van Paars-II heeft
de schatkist elk jaar een tekort gehad en is ook de staatsschuld
opgelopen. Ook in 2006 is er volgens de Voorjaarsnota nog
een begrotingstekort van 1 procent. En met de verkiezingen op
til ziet het er naar uit dat het kabinet liever mooi weer gaat
spelen dan drastisch te bezuinigen.
Overschot
Misschien dat een volgend kabinet er wel in slaagt om, zoals
het CPB adviseert, aan het eind van de komende
kabinetsperiode een begrotingsoverschot van 3 procent per
jaar te creëren. Lukt dat niet, en dat lukte zelfs niet ten tijde van
de economische bloeiperiode onder de Paarse kabinetten, dan
moet volgens het CPB de AOW-leeftijd omhoog en moeten
AOW-ers meebetalen aan de oudedagsvoorzieningen.
Dit is de derde aflevering van de special: De vergrijzing, wie
zal dat betalen? Meer artikelen uit deze special:
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De vergrijzing: Wat is het probleem?
De vergrijzing: Laat ouderen meebetalen
Discussie: Wat is jouw mening over de kosten van de
vergrijzing?
De vergrijzing in links
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De discussie over de betaalbaarheid van de AOW is gebaseerd
op de vooronderstelling d... (Ruud56)
Uit de commentaren blijkt gewoon, dat onze overheid
uitsluitend denkt in vormen van e... (Ko)
Om voldoende geld te hebben zal er gewerkt moeten worden.
Enerzijds moet er dus verdi... (oost2081)
ouderen moeten eerder met pensioen om het betaalbaar te
houden ,het klinkt paradoxaal... (kruiz167)
Het kabinet moet als de wiedeweerga de overheidsfinanciën op
orde brengen.
Ik dach... (Derek)
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