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Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

02 augustus 2022

Pensioenexpert: inflatie niet bij te benen voor
pensioenfondsen
De hoge in atie van de laatste tijd is niet bij te benen voor pensioenfondsen.
Het gaat ze, op mogelijk enkele fondsen na, voorlopig niet lukken de
pensioenen sterk... 

NIEUWS

13 juli 2022

Lakeman vraagt Ondernemingskamer om
jaarrekeningen van drie pensioenfondsen te
vernietigen
Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI)
vraagt aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam om de
jaarrekening 2021... 
NIEUWS

07 juli 2022

KPMG: 'Zorg over administratiekosten nieuw
pensioenstelsel'
Pensioenfondsbestuurders maken zich zorgen over toenemende
administratiekosten in de transitie naar nieuwe pensioenregelingen. 

NIEUWS

06 juli 2022

DNB: vertrouwen in financiële instellingen blijft
stabiel
Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in nanciële instellingen is
stabiel gebleven. Het vertrouwen in de nationale politiek, de ambtenarij en
het bedrijfsleven... 

NIEUWS

07 juni 2022

Minister Kaag presenteert agenda voor duurzame
financiering
Als nancier en investeerder is de nanciële sector onmisbaar voor een meer
duurzame economie. Uiterlijk eind dit jaar moeten nanciële instellingen
actieplannen... 

NIEUWS

02 juni 2022

Hoger pensioen lijkt voor veel Nederlanders dichterbij
te komen
De Nederlandse pensioenfondsen komen er steeds beter voor te staan,
waardoor pensioenverhogingen voor veel mensen weer dichterbij lijken te
komen. 

NIEUWS

16 mei 2022

'Onvindbare' gepensioneerden hebben recht op
honderden miljoenen
Honderden miljoenen euro's van 'onvindbare' gepensioneerden blijven liggen
bij pensioenfondsen. 

NIEUWS

03 mei 2022

'Veel zzp'ers gaan slecht om met fiscale
oudedagsreserve'
Een aanzienlijk deel van de zzp'ers die gebruikmaakt van scale voordelen
om te sparen voor de oudedagsvoorziening, zet dit geld niet daadwerkelijk
apart. 

NIEUWS

21 april 2022

Hoop op pensioenverhogingen neemt toe ondanks
oorlog in Oekraïne
De grote Nederlandse pensioenfondsen hopen na jaren de pensioenen
eindelijk weer wat te kunnen verhogen. Hun nanciële positie is afgelopen
kwartaal behoorlijk... 

NIEUWS

21 april 2022

CBS: Pensioenleeftijd in 2021 ruim vier jaar hoger dan
in 2006
Voor het eerst sinds 2006 is de gemiddelde leeftijd van werknemers bij
pensionering niet toegenomen. Net als in 2020 bedroeg de gemiddelde
pensioenleeftijd van werknemers... 

NIEUWS

21 maart 2022

Nibud bezorgd over opname groot geldbedrag bij
aanvang pensioen
De nieuwe mogelijkheid om bij aanvang het pensioen een groot geldbedrag
ineens op te nemen, pakt voor pensioendeelnemers mogelijk minder
voordelig uit dan verwacht. 

NIEUWS

03 maart 2022

Pensioenfondsen hebben voor miljarden aan
Russische beleggingen
Nederlandse pensioenfondsen hebben in totaal voor zo'n 5 miljard euro aan
Russische aandelen en obligaties in bezit. Dat lijkt veel, maar in het grote
plaatje valt... 

NIEUWS

16 februari 2022

Pensioenfonds zorg eist klimaatplan van olie- en
gasbedrijven
Pensioenfonds voor de zorgsector PFZW is niet van plan te stoppen met
investeringen in bedrijven die in fossiele brandsto en zitten, zoals olie- en
gasbedrijven.... 

NIEUWS

02 februari 2022

'Pensioenfondsen kennen moeizame start van 2022'
Nederlandse pensioenfondsen zagen in januari hun dekkingsgraad dalen,
vanwege onrust op beurzen. 

NIEUWS

27 januari 2022

Grote fondsen kunnen pensioenen niet verhogen
De grootste pensioenfondsen van Nederland willen graag de pensioenen
verhogen, maar kunnen dit nog niet. 

NIEUWS

25 januari 2022

Pensioenfonds PMT in gesprek met vervuilers maar
blijft aan boord
Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) stapt met zijn investeringen nog
altijd niet uit bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie, zoals andere
fondsen... 

NIEUWS

24 januari 2022

Onderzoek: pensioenfondsen beter met klimaat dan
verzekeraars
Pensioenfondsen presteren over de gehele linie beter wat betreft het
tegengaan van klimaatverandering dan verzekeraars. Maar de inspanningen
van beide zijn uiteindelijk... 

NIEUWS

28 december 2021

Kifid eist goede uitleg bij wijziging pensioenregeling
Bij aanpassingen aan collectieve pensioenregelingen moet goed uitgelegd
worden wat dit betekent voor de individuele deelnemer. Daarbij ligt de
verantwoordelijkheid... 

NIEUWS

15 december 2021

Grote fondsen nog niet aan verhoging pensioenen toe
Grote pensioenfondsen kunnen de pensioenen ook met versoepelde regels
niet verhogen. 

NIEUWS

07 december 2021

DNB: Financiële sector moet meer rekening houden
met duurzaamheidsrisico's
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meer rekening houden met
duurzaamheidsrisico's. Uit onderzoek onder Nederlandse nanciële
instellingen blijkt dat... 

26 november 2021

PENSIOEN

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... 

NIEUWS

12 november 2021

Regels voor verhoging pensioenen toch volgend jaar al
versoepeld
De pensioenen van deelnemers van een aantal fondsen kunnen volgend jaar
toch meegroeien met de prijsstijging. Een voorstel van de PvdA hiertoe kan
op steun van genoeg... 

NIEUWS

01 november 2021

Gepensioneerden eisen jarenlang gemiste
pensioenverhogingen op
Van miljoenen Nederlanders zijn al jarenlang de pensioenen niet meer
verhoogd, maar volgens Europees recht zou dat niet deugen. Vijf
gepensioneerde deelnemers van... 

NIEUWS

26 oktober 2021

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in fossiele
industrie
Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele
brandsto en, zoals olie- en gasconcerns. Het grootste pensioenfonds van
Nederland doet dit naar... 

NIEUWS

21 oktober 2021

Geen pensioenkorting, maar ook geen verhoging bij
grote fondsen
Het gevaar van pensioenkortingen lijkt afgewend voor veel gepensioneerden.
De fondsen ABP, PME en PFZW verwachten niet te hoeven korten. Maar een
verhoging van de... 

NIEUWS

12 oktober 2021

SER: een op tien werknemers bouwt geen aanvullend
pensioen op
Circa een op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op bovenop
de AOW. 

NIEUWS

30 september 2021

Rapport: klimaatplannen meeste financiële
instellingen ondermaats
Het ontbreekt de meeste nanciële instellingen in Nederland nog altijd aan
goede klimaatplannen, zeggen de opstellers van de Eerlijke Geldwijzer. 

NIEUWS

25 augustus 2021

Steeds meer werkende 65-plussers
Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020
waren het er 300 duizend, 3,3 procent van alle werkenden. 

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... 

NIEUWS

21 juni 2021

Universiteiten gaan ABP adviseren over duurzaam
beleggen
De Nederlandse universiteiten gaan pensioenfonds ABP voortaan adviseren
over maatschappelijk verantwoord beleggen. Volgens de Vereniging van
Universiteiten (VSNU)... 

Toon meer berichten

