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Geachte lezer, 

Beleggers leven deze week tussen hoop en vrees. De historische verlaging van de 
kredietwaardigheid van de Verenigde Staten door Standard & Poor's leidde tot een 
kettingreactie, waarbij de aandelenkoersen fors daalden. Tegelijkertijd steeg de 
goudprijs naar een nieuw record, omdat het edelmetaal wordt gezien als een relatief 
veilige haven.

Door de val van de beurskoersen is de dekkingsgraad van veel grote Nederlandse 
pensioenfondsen tot onder de 100 procent gedaald. De pensioenen dreigen daardoor 
volgend jaar niet mee te kunnen stijgen met de inflatie en/of loonontwikkeling. U kunt 
er meer over lezen op OverGeld.nl.

Vanwege de turbulente beursweek staat de pagina GeldOver in De Telegraaf komende 
zaterdag in het teken van beleggen. U leest er hoe actieve beleggers dankzij Turbo's 
kunnen profiteren van hevig schommelende beurzen. Ook wordt zaterdag op de pagina 
GeldOver nader ingegaan op het belang van kredietbeoordelingen van partijen zoals 
Standard & Poor's.
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Pensioen

 

Dekkingsgraad pensioenfondsen 

fors gedaald 

De dekkingsgraden van alle grote 

pensioenfondsen zijn recentelijk fors 

gedaald tot onder de 100 procent. 

Arbeid

 

Nabestaanden kunnen ook 

ontslagvergoeding opeisen 

Erfgenamen hebben recht op een 

ontslagvergoeding van vaak vele 

tienduizenden euro’s. 

Arbeid

 

Bijzondere bijstand op de korrel 

Staatssecretaris De Krom onderzoekt of 

gemeenten kunnen worden gestraft als ze 

onterecht bijstand uitkeren. 
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Verenigde Staten van A… 

Alex Klein - Freelance professor
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Zaterdag in De Telegraaf 

• Betaalrekeningen onder de loep 

• Stopzetten stroomcontract 

verschillend na overlijden 

 

stelling 

Ik ga nu aandelen 
kopen 

STEM NU 

 
V Aow-toeslag voor 

buitenlandse vrouw? 

A U vraagt zich af hoe mevrouw 
een toeslag kan krijgen als zij 
nooit in Nederland gewoond... 

V Zijn derdengelden bij notaris 
beschermd? 
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A Als de bank waar het geld staat 
failliet gaat, kan de notaris zich 
beroepen op het 
depositogarantiestelsel. De... 

V Ook compensatie voor 
Mixplan Spaarbeleg? 

A De uitspraak van het hof in 
Arnhem geldt alleen voor het 
product Koersplan. ... 
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