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PENSIOEN

26 november 2021

Pensioen, de prins, de heks en de koolmees
Het nanciële sprookje begon al toen u 25 was. U ging deelnemen aan het
sprookje van de eeuwigdurende vooruitgang, de pensioenregeling. Dat werd u
verteld door... 

PENSIOENEN

09 juli 2021

Het was een turbulente tijd…
Vijfentwintig jaar getrouwd zijn wij en dat werd gevierd. Dat doet een mens
terugdenken en leidde ertoe dat ik na zoveel tijd weer eens de balans
opmaakte over het... 

PENSIOENEN

26 mei 2021

Mooie schadevergoeding door lage rente
Afgelopen maandag had ik een gesprek met een mevrouw die in het gesprek
drie keer binnen een uur in huilen uitbarstte, omdat het pensioen van haar
man vanwege de... 

PENSIOENEN

15 april 2021

Mijn dank aan de gepensioneerden is groot
Meestal bedanken we iemand pas als we het cadeautje ontvangen hebben. Ik
wil breken met deze traditie en alvast ruimschoots voordat ik het cadeautje
krijg al onze... 

PENSIOENEN

12 maart 2021

Witte sneeuw, zwarte sneeuw
Ten tijde van het schrijven van deze column lag er buiten nog een mooi pak
sneeuw. Niet iedereen was daar blij mee. Als oud-rallyrijder vind ik het
fantastisch.... 

PENSIOENEN

10 juli 2020

Mijn excuus aan minister Koolmees
In mijn column van 18 juni stelde ik dat het pensioenakkoord uitgaat van een
risico nabestaandenpensioen. Daarbij moet je bij pensionering 20 procent van
het pensioen... 

PENSIOENEN

29 juni 2020

De oekaze uit Breukelen
Het ledenparlement van FNV saboteert de voortgang van het pensioenakkoord
door niet te stemmen. Voorlopig uitstel, want ik verwacht dat de druk zo hoog
opgevoerd... 

PENSIOENEN

18 juni 2020

Koolmees blijkt wolf in schaapskleren
Er is een pensioenakkoord, althans dat wordt met veel bombarie
gesuggereerd. Minister Koolmees zegt toe dat pensioenkortingen volgend jaar
van de baan zijn. Als... 

PENSIOENEN

05 juni 2020

Pensioenakkoord is een stap dichter bij een flop
Werkgevers zijn zo langzamerhand het gedoe rond het pensioenakkoord zat
en zullen vaker kiezen voor een loonstijging en beëindiging van de
pensioenregeling. Het... 

PENSIOEN

14 mei 2020

Gebruik pensioengeld om uit de crisis te blijven
De gevolgen van corona zijn voor de getro enen verschrikkelijk. Dat komt
uiteraard op de eerste plaats, maar ook de economische gevolgen zullen zich
snel manifesteren.... 

PENSIOENEN

25 oktober 2019

Pensioenakkoord; goed voor de pillenindustrie!
U zult de relatie tussen het Pensioenakkoord en het gebruik van pilletjes niet
snel leggen. Toch is die er, want velen zullen een pilletje nodig hebben
vanwege het... 

PENSIOENEN

05 september 2019

Deliveroo levert ook jurisprudentie
Onbedoeld bezorgt Deliveroo ons meer dan alleen maar maaltijden. Inmiddels
bezorgt zij ons ook interessante jurisprudentie. 

PENSIOENEN

29 augustus 2019

Is het koek en pannenkoek of gebakken deeg en
gebakken beslag?
Wat heeft de vraag 'is het koek en pannenkoek of gebakken deeg en gebakken
beslag' te maken met pensioen? U zult het zich afvragen. Voor de
onderneming in kwestie... 

PENSIOENEN

22 juli 2019

Pensioenkater
Het is overheidsbeleid op het randje: eerst sluit Koolmees met de bonden een
pensioenakkoord en dan belazert hij de kluit door de rekenregels nog tijdens
de onderhandelingen... 

PENSIOENEN

12 juli 2019

Pensioenakkoord, is het er nu wel of niet?
Het pensioenakkoord is er, of toch niet? Het pensioenakkoord zoals het er nu
ligt lost in ieder geval één heel pijnlijk punt op. Door een tijdelijke maatregel
past... 

PENSIOENEN

24 april 2019

Welk pensioensysteem kiest u en waarom?
Er zijn verschillende redenen om voor het ene of het andere pensioensysteem
te kiezen. In twee columns zet ik diverse argumenten uiteen bij de keuze van
een pensioensysteem.... 

PENSIOENEN

12 maart 2019

NV NOCLAR en pensioen
Een deel van de klanten van accountants is ten onrechte niet aangesloten bij
een bedrijfspensioenfonds. De NV NOCLAR dicteert dat de accountant dit
moet controleren,... 

PENSIOENEN

18 januari 2019

Populariteit beschikbare premieregeling is massale
misleiding
Zelden zie je dat een product zo populair wordt als de beschikbare premie
pensioenregeling. Dat is onterecht en massale misleiding door verzekeraars.


PENSIOENEN

03 december 2018

De valkuil van het verplichtgesteld pensioenfonds
Werkgevers die niet zijn aangesloten bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds
komen soms voor een grote nanciële strop te staan. Het zou beter zijn als
pensioenfondsen... 

PENSIOENEN

16 oktober 2018

Het ene broodje is het andere niet
In eerste instantie zult u zich afvragen wat de relevantie van broodjes is voor
een column over pensioen. Echter, bij de zaak die mij laatst onder ogen kwam
blijkt... 

PENSIOENEN

11 juni 2018

Garanties zijn gewenst, maar pas op voor de
uitvoering
De meeste bedrijfstakpensioenfondsen voeren probleemloos
middelloonregelingen uit, en de verwachting is dat dat zo blijft. Bij
pensioenregelingen die verzekerd zijn... 

PENSIOENEN

04 april 2018

Verhaalbaarheid schade vormt een steeds groter
probleem
Wij merken dat wanneer werkgevers worden aangesproken door hun
personeel over het nakomen van oude bepalingen in pensioenregelingen soms zelfs eindloon-claims... 

PENSIOENEN

12 februari 2018

Middelloonregeling: het gaat niet om de kosten
De middelloonregeling wordt te duur. Dat is een veelgebruikt argument voor
werkgevers om pensioenregelingen aan te passen. Maar aan dat argument
zitten meerdere... 

PENSIOENEN

16 januari 2018

2017 bracht veel pensioenrommel
2017 heeft de nodige pensioen jurisprudentie opgeleverd. Slecht nieuws voor
werkgevers, maar goed nieuws voor werknemers die met pensioenrommel
bleken te zijn opgescheept.... 

PENSIOENEN

21 september 2017

BPF-risico (niet) onder controle
Een hele lange 'incubatietijd' is het grootste risico ten aanzien van de
verplichting voor ondernemingen zich aan te sluiten bij een
bedrijfstakpensioenfonds (BPF).... 

PENSIOENEN

18 juli 2017

Verzekeraar lost eigen fout op met chantage
Een grote verzekeraar blijkt fouten te hebben gemaakt bij het verkopen van
pensioenproducten aan werkgevers, waardoor werknemers bij pensionering
veel geld te kort... 

PENSIOENEN

18 mei 2017

Accountantsvereniging de mist in met
pensioenadvies
Werkgevers negeren vaak de arbeidsrechtelijke aspecten van
pensioenregelingen. Van accountants zou je meer verwachten, maar wanneer
een inke groep accountants... 

PENSIOENEN

21 april 2017

Wft bij uitfasering PEB moeilijk te omzeilen
Bij de advisering aan de dga betre ende de Wet uitfasering PEB, is het al snel
het geval dat advieswerkzaamheden onder de Wet nancieel toezicht (Wft)
vallen.... 

PENSIOENEN

07 maart 2017

Uitfasering PEB: een worst-case scenario
Wanneer een dga vlak na scale afkoop van zijn pensioen ernstig ziek wordt,
blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om, vanwege de uitfasering van het
pensioen... 

PENSIOENEN

08 februari 2017

Uitfasering eigen beheer: een overzicht
Staatssecretaris Wiebes heeft 23 januari 2017 de novelle pensioen in eigen
beheer naar de Tweede Kamer gezonden. De stemming zal naar verwachting
op 9 februari plaatsvinden.... 

Toon meer artikelen

