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'Geen korting grote
pensioenfondsen, maar toekomst
onzeker'
De grote pensioenfondsen hoeven nu geen
kortingen door te voeren, maar de kans bestaat dat
de pensioenen komende jaren alsnog omlaag
moeten. 

NIEUWS

14 januari 2020

Meer kennis zorgt voor meer
vertrouwen in financiële sector
Mensen die meer financiële kennis hebben, hebben
ook meer vertrouwen in de financiële sector. Dat is
de conclusie van De Nederlandsche Bank (DNB) die
de redenen... 

NIEUWS

03 januari 2020

'Pensioenkortingen volgend jaar
realistisch scenario'
De kans dat pensioenfondsen volgend jaar zullen
moeten korten is met de huidige regels realistisch.
Dat stelt onderzoeksbureau Aon bij de publicatie
van zijn zogeheten... 

NIEUWS

18 december 2019

AFM: 'Fondsen, wees eerlijk over
pensioenverlaging'
Pensioenfondsen moeten beter communiceren met
hun deelnemers als ze korten op pensioenen. Ze
moeten niet alleen wijzen op de externe oorzaken,
maar ook op de gevolgen... 

NIEUWS

18 december 2019

'Pensioensector kwetsbaar voor
schokken'
De vermogenspositie van de Nederlandse

Achtergrond



pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de
financiële markten. 

NIEUWS

13 december 2019

KPMG: 'Pensioenfondsen worstelen
met regels verantwoord beleggen'
Pensioenfondsen hebben moeite om te voldoen aan
de nieuwe regels voor verantwoord beleggen. 

NIEUWS

27 november 2019

Brussel dreigt met EU-hof over
pensioenwetten
Nederland moet snel iets doen aan regelgeving die
het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen
in het buitenland onder te brengen of
pensioenproducten bij een... 

NIEUWS

19 november 2019

Mogelijk pensioenkorting bij 600.000 deelnemers
De meeste pensioenfondsen hoeven volgend jaar niet te korten, maar bij vier fondsen
met zo'n 600.000 deelnemers is dat mogelijk nog wel het geval. Dat is het gevolg... 

NIEUWS

15 november 2019

Grote pensioenfondsen tonen iets
van herstel
De grote pensioenfondsen PFZW en ABP toonden in
de maand oktober iets van herstel. 

NIEUWS

05 november 2019

'Pensioen na 45 jaar kan bij zwaar
beroep'
Werknemers in zware beroepen na 45 jaar werken
pensioen geven, is goed mogelijk. Dat stelt het
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een
onderzoek. De kosten... 

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... 

NIEUWS

23 oktober 2019

Situatie pensioenfondsen verder
verslechterd

De financiële situatie van Nederlandse
pensioenfondsen is in het derde kwartaal verder
verslechterd. 

NIEUWS

21 oktober 2019

'Nederlands pensioenstelsel beste
ter wereld'
Ondanks de dreigende kortingen is het Nederlandse
pensioenstelsel opnieuw uitgeroepen tot het beste
van de wereld. Adviesbureau Mercer zette
Nederland in zijn Global... 

NIEUWS

17 oktober 2019

'Pensioenkortingen bijna
onvermijdelijk'
Pensioenverlaging voor miljoenen Nederlanders is
onder de huidige pensioenregels bijna niet meer te
voorkomen. Daarvoor waarschuwen de grote
pensioenfondsen in hun... 

NIEUWS

14 oktober 2019

'Rekenregels pensioenfondsen
moeten anders'
De druk op het kabinet om te voorkomen dat
pensioenfondsen binnenkort massaal kortingen
moeten doorvoeren, neemt toe. In een brief aan alle
fractievoorzitters van... 

NIEUWS

27 september 2019

'Pensioenkortingen niet meer uit te
leggen'
Vier van de vijf grote pensioenfondsen dreigen
pensioenen te gaan korten. En dat is volgens
Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP
(Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)... 

NIEUWS

24 september 2019

DNB-president wil ruimte voor
investeringen in economie
Op de Nederlandse begroting is ruimte om geld te
steken in de economie, stelt Klaas Knot, president
van De Nederlandsche Bank (DNB). Vanuit
Europees perspectief... 

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... 

NIEUWS

16 augustus 2019

Grote pensioenfondsen onder
kritische grens
De kans dat deelnemers aan pensioenfonds ABP en
PFZW volgend jaar te maken krijgen met kortingen
is een stap dichterbij. 

NIEUWS

09 augustus 2019

'Positie pensioenfondsen holt
achteruit'
De financiële positie van pensioenfondsen is de
laatste dagen flink verslechterd door de extreme
rentedaling en negatieve ontwikkelingen op de
beurzen. 

NIEUWS

08 augustus 2019

Gemiddelde pensioenleeftijd op 65
jaar
De gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met
pensioen gaan lag vorig jaar voor het eerst op 65
jaar. Dat is vijf maanden hoger dan in 2017. 

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... 

NIEUWS

10 juli 2019

Banken zetten klimaatkrabbel,
details onbekend
Nederlandse financiële instellingen hebben
woensdag hun handtekening gezet onder afspraken
die moeten bijdragen aan de klimaatdoelen van
Parijs, maar veel blijft... 

NIEUWS

27 juni 2019

Plan voor deel pensioen ineens oogst kritiek
Het plan om een deel van het pensioen ineens op te kunnen nemen, oogst kritiek.
Vakbond VCP vindt het op voorhand geen goed idee. Het kan een behoorlijke aanslag...


NIEUWS

19 juni 2019

Deelnemers ABP lieten miljard
liggen
Deelnemers aan ambtenarenpensioenfonds ABP
hebben voor ongeveer 1 miljard aan pensioen laten
liggen. Circa 16.000 mensen hebben nooit een
arbeidsongeschiktheidspensioen... 

NIEUWS

05 juni 2019

Na jaren pensioenoverleg nu witte
rook
Kabinet en sociale partners zijn het na jaren
overleg eens geworden over nieuwe
pensioenafspraken. Maar wat behelst het
principeakkoord dat door de vakbonden nog... 

NIEUWS

03 juni 2019

Modernisering pensioenverdeling
bij scheiding
De verdeling van pensioenen voor partners die
gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Dat wordt
beoogd met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij
scheiding 2021 waarmee... 

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.... 
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