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16 mei 2022

'Onvindbare' gepensioneerden hebben recht op
honderden miljoenen
Honderden miljoenen euro's van 'onvindbare' gepensioneerden blijven liggen bij pensioenfondsen.
Dat bevestigt pensioenfonds ABP na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Het gaat om mensen die recht hebben op
een pensioen maar dat niet hebben aangevraagd en dat dus niet kan worden uitgekeerd. Pensioenfondsen proberen met
hen in contact te komen.
Zo zijn bij ambtenarenfonds ABP geen adresgegevens bekend van 19.000 gepensioneerden, onder meer doordat ze in
het buitenland zijn gaan wonen. Voor hen ligt er nog 300 miljoen euro klaar. Per persoon gaat het gemiddeld om bijna
16.000 euro. Het zijn bijvoorbeeld mensen die tijdens hun studie als studentassistent hebben gewerkt en zo pensioen
hebben opgebouwd, maar niet weten dat ze recht hebben op een uitkering.
ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, laat weten er alles aan te doen om mensen terug te vinden.
"Werknemers hebben hiervoor gespaard. Ze hebben er gewoon recht op", zegt een zegsvrouw. ABP zet onder meer
medewerkers in om mensen op te sporen. Een extern bureau vond eerder 2000 deelnemers, aldus een woordvoerster.
"Mensen die gevonden worden, zijn heel erg blij."
Bron: ANP
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12 augustus 2022

Twee derde vijftigplussers wil eerder stoppen met
werk
Ruim zestig procent van de werkende vijftigplussers wil eerder dan de AOWleeftijd met pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van Van Bruggen Adviesgroep
onder ruim... 
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11 augustus 2022

Ondernemingskamer behandelt verzoek Lakeman om
vernietiging jaarrekening pensioenfonds
De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam neemt een klacht
van Pieter Lakeman tegen het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in
behandeling. 
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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... 
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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... 
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07 juli 2022

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

