PENSIOEN
Nieuws over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en artikelen over pensioenzaken door Paul
van der Heide.
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'Klachtenprocedures pensioenfondsen blijven
onvindbaar'
Voor veel mensen is nog altijd onduidelijk waar ze met pensioenklachten
terechtkunnen. Volgens Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange zouden
pensioenfondsen de... 

NIEUWS

19 april 2021

'Helft werkenden denkt pensioenleeftijd niet gezond
te halen'
De helft van de werkenden denkt niet tot hun pensioen te kunnen doorwerken
vanwege de arbeidsomstandigheden. Dat komt onder meer door de werkdruk,
de lichamelijke... 

NIEUWS

13 april 2021

CBS: Veel meer werknemers met pensioen, behalve in
financiële dienstverlening
Er zijn vorig jaar veel meer Nederlanders met pensioen gegaan dan de jaren
ervoor, behalve in de nanciële dienstverlening. 

NIEUWS

01 april 2021

AFM vindt pensioenfondsen te weinig transparant
over kosten
Meer dan de helft van de pensioenfondsen is te weinig transparant over de
kosten die het maakt. 

NIEUWS

30 maart 2021

Nederlandse pensioenuitvoerders doen investeringen
in Myanmar
De twee Nederlandse pensioenuitvoerders APG en PGGM hebben grote
belangen in bedrijven die sterke zakelijke banden hebben met de militaire
junta in Myanmar. 

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

22 februari 2021

Wat merken accountants van het pensioenakkoord?
Voor veel werknemers is pensioen een belangrijke secundaire
arbeidsvoorwaarde, ook voor accountants. Hoe is pensioen voor hen nu
geregeld en wat is de impact van... 

NIEUWS

09 februari 2021

FD: 'Zzp-pensioen bij fondsen zit vast op ontbrekende
wetgeving'
Experimenten van pensioenfondsen met een pensioenregeling voor zzp'ers
komen niet van de grond. Dat komt omdat de benodigde wetswijzigingen niet
willen vlotten. 

NIEUWS

20 januari 2021

Kans op pensioenkortingen komende jaren heel reëel
Door de lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren kortingen op
vele pensioenen. 

IIA-WEBINAR

15 januari 2021

Internal audit bij pensioenfondsen: zoektocht naar
goede invulling
Waar bij nanciële instellingen de internal auditafdeling traditioneel vaak een
inke omvang heeft, is dit bij pensioenfondsen nog een betrekkelijk nieuw
fenomeen. 

NIEUWS

05 januari 2021

Grote pensioenfondsen hoeven pensioenen niet te
verlagen
De grote pensioenfondsen ABP en PFZW hoeven hun pensioenen dit jaar niet
te verlagen. Beide fondsen hebben volgens de eerste berekeningen een
dekkingsgraad die hoger... 

NIEUWS

17 december 2020

Koolmees: minimale dekkingsgraad in 2026 naar 95
procent
Vanaf 2022 moeten pensioenfondsen voor elke euro pensioenverplichting 90
cent in kas hebben. Dat bedrag moet groeien naar 95 cent in 2026. Op 1
januari van dat jaar... 

NIEUWS

16 november 2020

Gemiddelde werknemer ouder dan 65 bij pensionering
Met pensioen gaan voor je 65e verjaardag komt steeds minder voor. De
gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is vorig jaar verder gestegen
naar 65 jaar en een... 

NIEUWS

03 november 2020

'Ruim de helft beroepsbevolking maakt zich zorgen
over pensioen'
52 procent van de Nederlandse beroepsbevolking maakt zich zorgen over de
hoogte van het opgebouwde pensioen. 

NIEUWS

30 oktober 2020

Nederland voor EU-hof om pensioenregels voor
buitenland
De Europese Commissie daagt de Nederlandse regering voor het Europees Hof
van Justitie vanwege regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun
pensioen in... 

NIEUWS

15 oktober 2020

'Mensen moeten pensioengeld niet ineens kunnen
opnemen'
Mensen zouden niet zomaar ineens pensioengeld moeten kunnen opnemen,
waarschuwt de Vakcentrale voor Professionals. Dat zou alleen onder strikte
voorwaarden mogen,... 

NIEUWS

25 september 2020

Pensioenleeftijd loopt mogelijk minder hard op door
corona
De pensioenleeftijd loopt op de korte termijn mogelijk minder hard op. Door
de coronacrisis overlijden er dit jaar meer mensen dan doorgaans het geval
is, wat mogelijk... 

NIEUWS

21 september 2020

'Kabinet moet met overgangsregime komen voor
pensioenstelsel'
Vakbond FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland
vragen het kabinet met haast met een overgangsregime te komen vanwege
het nieuwe pensioenstelsel dat... 

NIEUWS

18 september 2020

Pensioenbelegger PGGM pleit voor flexibele
pensioenpremie
Een variabele premie levert een beter pensioen op. Dat stellen deskundigen
van pensioenbelegger PGGM op basis van een onderzoek. De deskundigen
denken daarbij dat... 

NIEUWS

03 september 2020

'Verhoging overdrachtsbelasting kost
pensioenfondsen miljarden'
Een verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers gaat
pensioenfondsen en wooncorporaties miljarden euro's kosten. 

NIEUWS

31 augustus 2020

DNB voert strengere rekenregels pensioenfondsen
stapsgewijs in
De strengere rekenregels voor pensioenfondsen die vorig jaar werden
voorgesteld door de commissie-Dijsselbloem, worden komende jaren
stapsgewijs ingevoerd. Dat heeft... 

NIEUWS

27 augustus 2020

'Lage rente zorgt ook in nieuw pensioenstelsel voor
problemen'
Jongeren bouwen ook in het nieuwe pensioenstelsel relatief minder pensioen
op als gevolg van de lage rente. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau
(CPB) in... 

NIEUWS

28 juli 2020

DNB: financiële positie pensioenfondsen is verbeterd
De nanciële positie van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal verbeterd
ten opzichte van het vorige kwartaal, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). 

NIEUWS

15 juli 2020

Koolmees: dekkingsgraden gemiddelde fondsen net
boven 90 procent
De gemiddelde pensioenfondsen hebben voor elke euro aan
pensioenverplichting net iets meer dan 90 cent in kas op het moment, zei
minister Wouter Koolmees dinsdag... 

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... 

NIEUWS

07 juli 2020

AFM legt Aegon boete van half miljoen op
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in mei een bestuurlijke boete
van 500 duizend euro opgelegd aan verzekeraar Aegon. 

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... 

NIEUWS

26 juni 2020

DNB: pensioenfondsen schatten rendementen te
rooskleurig in
De Nederlandse pensioenfondsen denken hun te lage dekkingsgraden met
rendementen op beleggingen te kunnen wegpoetsen. 

NIEUWS

23 juni 2020

Uitkomst pensioenakkoord voor deelnemers nog
jaren ongewis
Gepensioneerden en werkenden moeten nog jaren wachten voordat zij
precies weten hoe het nieuwe pensioenstelsel voor hen uitpakt. Dat blijkt uit
stukken over het... 

NIEUWS

19 juni 2020

FNV stelt beslissing over pensioenakkoord uit
Vakbond FNV heeft het besluit over de herziening van het pensioenstelsel
voor zich uitgeschoven. Volgens een deel van het ledenparlement is er
onvoldoende tijd geweest... 

Toon meer berichten

