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Special: De vergrijzing, wie zal dat
betalen?
Gepubliceerd op maandag 22 mei 2006
Door Nico van Dijk
Deze maand is het exact vijftig jaar geleden dat het parlement
de Algemene Ouderdoms Wet goedkeurde. Maar de vraag is
hoe lang deze uitkering nog in de huidige vorm kan bestaan.
Nederland staat aan de vooravond van de vergrijzingsgolf nu
de eerste lichting van de na-oorlogse babyboomers van de
AOW mag genieten. Door de enorme golf ouderen die er aan
komt, zou het op peil houden van de huidige welvaartsstaat
onbetaalbaar worden. Is dat zo? Drie artikelen, elf vragen en
antwoorden, een discussie en veel links.
Vandaag het eerste deel::
De vergrijzing: Wat is het probleem?
En hoe kunnen we het aantal werkenden
verhogen?
meer

De vergrijzing: Laat ouderen
meebetalen
Deel twee van een special over de
vergrijzing: wat kunnen ouderen bijdragen?

Hypotheekadvies

meer

De overheid en de vergrijzing
Het kabinet moet als de wiedeweerga de
overheidsfinanciën op orde brengen.
meer
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Bereken uw maximale hypotheek
Aantrekkelijke rentekorting
Hypotheek Bonus Pakket
Persoonlijk financieel advies
Je eerste eigen huis
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Discussie: Wat is jouw mening over de
kosten van de vergrijzing?
Is er eigenlijk wel een probleem, zijn
maatregelen nodig of lost de kwestie zich
vanzelf wel op?
meer

De vergrijzing in links
Links naar de beste sites over vergrijzing
en pensioen.
meer

Links
● Special: Lijfrente. Je kunt zelf een oudedagsvoorziening
aanleggen via een lijfrente.
● Special: Sparen en beleggen
stuur door

print

Weinig belangstelling voor financiële toekomst
Havenwerkers in actie voor pensioengeld
Werknemer heeft geen idee wat pensioen inhoudt
Een gat in je AOW?
Werkgevers weten weinig van pensioen
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Bereken de waarde van je bedrijf
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