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PENSIOENRECHT

STAND 28-02-2019

NIEUW in 2019:
Ars Aequi Wetseditie – Pensioenrecht 2019
Het pensioenrecht als grensstreek tussen verschillende vakgebieden komt tot uiting in de
inhoud. Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds 2000 en daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen evenals (andere) relevante
wetsteksten arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en
familierecht, fiscaal recht, Europees recht en financieel recht. Actueel per 01-01-2019.
P.v.Straten,J.Tangelder (A-9789492766519) 3e dr. februari 2019 524 pag. € 31,50
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen
In alle hoofdstukken staat het individu centraal. De kernthema’s zijn: pensioenbegrip, AOW en
Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, governance en bestuursmodellen,
werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en netto pensioen, fiscale aspecten
rondom vervroegde uittreding en langer doorwerken, civiele en fiscale aspecten van dgapensioen en de afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer, civiele en fiscale aspecten
van pensioendeling bij echtscheiding, belastingen en pensioenen in EU-context, particulier en
overheidspensioen in het OESO-Modelverdrag, civiele en fiscale aspecten van (internationale)
waardeoverdracht, lijfrenten/nettolijfrente, banksparen, nabestaandenvoorzieningen.
A.Bollen-Vandenboorn e.a.(red.)(S-9789012403429) 10e dr. januari 2019 592 pag. € 81,25
Pensioenverdeling na Echtscheiding
Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding:
Met dit formulier kan men pensioenuitvoerders informeren over echtescheiding of beëindiging
van geregistreerd partnerschap en dat men wil dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.
Min.v.SZW, januari 2019 6 pag. + informatieblad 10 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Pensioenverdeling na Echtscheiding - Wetsvoorstel 2021 (Conversie)
Conceptwetsvoorstel, 48 pag. + IAK vragen, 2 pag. + verhelderende artikelen van
J.Holtermans, 5 pag & G.Staats, 2 pag.
ALLES GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Pensioenwetgeving 2019
JAARLIJKSE UITGAVE
De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit centrale pensioenwetten, met name Pensioenwet
en Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de belangrijkste
uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen. Stand per 01-01-2019.
P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013152388) maart 2019
1144 pag. € 135,00

-------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2018:
Ars Aequi Wetsedities – Pensioenrecht – 2018
Teksteditie van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioenrecht. Het
pensioenrecht als grensstreek tussen verschillende vakgebieden komt tot uiting in de inhoud.
Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
2000 met de daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen maar ook relevante wetsteksten
op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving,
personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het fi nancieel recht, per 01-01-18.
e
P.v.Straten,J.Tangelder(red.)(A-9789492766144) 2 dr. februari 2018
460 pag. € 29,50
Code Pensioenfondsen 2018 - Acht Thema’s voor goedpensioenfondsbestuur

Hoewel de Code Pensioenfondsen inhoudelijk niet wezenlijk is gewijzigd, is de opbouw
aangepast. De Code is nu ingedeeld aan de hand van acht thema's, waaronder benoemen,
belonen en transparantie.
Pensioenfederatie/Stichting van de Arbeid oktober 2018 41 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Inzicht in de Code Pensioenfondsen - Naleving boekjaar 2016. Standpunten en ervaringen
pensioenfondsbestuurders in 2017
Governance binnen de Nederlandse pensioensector staat volop in de belangstelling. Zorgen
omtrent dekkingsgraden, pensioenkortingen en indexatie vereisen goed en transparant
pensioenfondsbestuur. De eigen sectorale gedragscode beoogt goed beheer van het
toevertrouwde geld en evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen. Naleving
van deze code is van groot belang voor het vertrouwen van belanghebbenden in
pensioenfondsen. Presenteert de resultaten van een analyse van jaarrapporten en websites
van pensioenfondsen naar de naleving van deze code en van een online enquête onder
pensioenfondsbestuurders. Bevat belangrijke observaties bij specifieke deelthema’s.
Pensioenfondsbesturen kunnen meer aandacht besteden aan diversiteit door duidelijk beleid,
overnemen van praktijkvoorbeelden en nadrukkelijker rapporteren over diversiteitsbeleid.
K.Boonzaaijer (B-9789462905160) april 2018
200 pag. € 49,00
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen
Behandelt de drie pijlers van toekomstvoorzieningen. De wet- en regelgeving die ten grondslag
ligt aan deze pijlers is zeer divers van aard: civiel en fiscaal recht, Europees en internationaal
recht en sociaal zekerheidsrecht. Daarom gekozen voor een thematische aanpak. Kernthema's
zijn: pensioenbegrip, AOW en Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, bestuursmodellen
en evenwichtigheid, werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen,
fiscale aspecten rondom vervroegde uittreding, langer doorwerken en variabilisering, civiele en
fiscale aspecten van dga-pensioen, civiele en fiscale aspecten van pensioendeling bij
echtscheiding, belastingen en pensioenen in EU-context, particulier en overheidspensioen in
het OESO-modelverdrag, civiele en fiscale aspecten van (internationale) waardeoverdracht,
lijfrenten, inclusief de nettolijfrente, banksparen, en nabestaandenvoorzieningen.
N.Winter e.a.(red.) (S-9789012401463) 9e dr. februari 2018 576 pag. € 71,40
Pensioengids 2018
JAARLIJKSE UITGAVE
Voor professionals al jarenlang een veel geraadpleegd naslagwerk. Verhoging van de AOWleeftijd, afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer voor de DGA, dekkingsgraad van
pensioenfondsen…door alle actuele ontwikkelingen is er genoeg reden om tijdig iets aan
pensioen en pensioenplanning te doen. Behandelt alle ontwikkelingen op het gebied van de 1e,
2e en 3e pijler - en helpt antwoorden te vinden door zaken als pensioen, lijfrente, banksparen
en AOW overzichtelijk en met praktijkvoorbeelden toe te lichten.
A.Afkyr,D.Bakker e.a. (red.) (K-9789013146202) april 2018 488 pag. geb. € 114,30
Pensioenmemo 2018
JAARLIJKSE UITGAVE
Rekening is gehouden met alle tot 1 januari 2018 verschenen regelgeving. Behandelt een
breed scala aan civiel-, fiscaal- en publiekrechtelijke aspecten in het kader van pensioenen.
Het schetst daarnaast de juridische grenzen zoals aangegeven in diverse regelgeving,
waaronder de Pensioenwet, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Alle regelingen worden vanuit drie
invalshoeken bekeken: van zelfstandige ondernemer, werknemer en privévoorzieningen.
G.Dietvorst e.a.(K-9789013148633) april 2018
548 pag. € 59,95
Pensioenoplossingen bij Ontslag - gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld
Pensioen is een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Toch krijgen
bij een individueel ontslag of reorganisatie de gevolgen en mogelijkheden voor het pensioen
weinig aandacht. Vragen als ‘Wat zijn de gevolgen mocht er geen actie worden ondernomen?’
en ‘Welke voordelen kunnen er worden behaald als er juist wel tot actie wordt overgegaan?’
worden hier beantwoord. De antwoorden houden rekening met alle rechtsgebieden en zijn
uitvoerig onderbouwd met de bijbehorende wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie.
Ondersteund met een groot aantal praktijkvoorbeelden bieden de informatie en de besproken
oplossingsconstructies een handelingsperspectief voor de ontslagpraktijk.
D.Plate (P-9789462511682) maart 2018 160 pag. € 22,25

Pensioenrecht en Relatievermogensrecht - deel 1
Handig actueel overzicht van het huidige pensioenstelsel en eventuele wijzigingen.
J.Holtermans,W.Thissen (SSR) september 2018
64 pag
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Pensioenverdeling bij Scheiding 2021
Concept-voorstel van wet en memorie van toelichting. Beter gebruik van de wettelijke regels
voor pensioenverdeling na scheiding en aanpassing van deze regels aan de huidige tijd. De
standaard verdeelmethode wordt conversie, hierdoor zijn ex-partners niet meer levenslang via
het pensioen aan elkaar verbonden. De conversie wordt automatisch uitgevoerd, tenzij tijdig
afwijkende afspraken worden gemeld. Het bijzonder partnerpensioen wordt beperkt tot de
huwelijkse periode.
Concept Wetsvoorstel + MvT , december 2018 48 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Pensioenwetgeving 2018
JAARLIJKSE UITGAVE
De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit centrale pensioenwetten, met name Pensioenwet
en Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de belangrijkste
uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen. Stand per 01-01-2018.
P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013148107) maart 2018
1224 pag. € 122,50
Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wvps) – 2e evaluatierapport
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de tweede evaluatie van de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding (Wvps) met de bij de evaluatie horende onderzoeksrapporten.
Min.SZW & Min J&V, januari 2018 55 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Rapport Kon.Actuarieel Genootschap, december 2017 31 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Evaluatie VPS en kleine pensioenen, SEO ,december 2017 27 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Brief Min. aan 2e Kamer, maart 2018 10 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017
Ars Aequi Wetsedities – Pensioenrecht – 2017/2018
NIEUWE UITGAVE
Teksteditie van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioenrecht. Het
pensioenrecht als grensstreek tussen verschillende vakgebieden komt tot uiting in de inhoud.
Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
2000 met de daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen maar ook relevante wetsteksten
op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving,
personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht.
P.v.Straten,J.Tangelder(red.)(A-9789069168692) februari 2017
460 pag. €29,50
Einde DGA-Pensioen in Eigen Beheer
De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen regelt dat
verdere opbouw niet meer mogelijk is, maar ook de mogelijkheden die de dga heeft met zijn
reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. De wet is op 1-4-2017 ingegaan. Vanaf 1 juli zal
verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk zal zijn. Er is overgangsperiode
van drie jaar waarbinnen de dga de opgebouwde pensioenaanspraken kan afkopen of
omzetten in een oudedagsverplichting. Behandelt naast afkoop- en omzettingsmogelijkheid:
advisering van de partner, terughalen of voortzetten van een verzekerd deel van het pensioen,
mogelijkheden bij ingegane pensioenen, eventuele schenkingsconsequenties en internationale
aspecten. Wet- en regelgeving en door de Belastingdienst gepubliceerde vragen en
antwoorden tot en met 20 april 2017 zijn hierin verwerkt.
G.Staats (K-9789013144574) juli 2017 60 pag. € 47,50
Heeft het Pensioen in Eigen Beheer nog Toekomst? (ZIFO Reeks nr.24)
Directeuren-grootaandeelhouders mogen met ingang van 1 april 2017 niet langer pensioen
opbouwen in eigen beheer. Dit vloeit voort uit de Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer die
per deze datum in werking is getreden. Hierdoor moeten dga’s voor eind 2019 kiezen uit drie
‘pensioenvervolgscenario’s’. Maar welk scenario is het meest geschikt?
J.Buijze,E.Lutjens (K-9789013144451) juli 2017 ca. 70 pag. € 27,50
Intern Toezicht in de Pensioensector - Regelgeving en praktijk in transitie

Geeft het onderzoek weer naar inhoud en naleving van de nieuwe VITP-Toezichtcode.
Presenteert in 3 onderdelen resultaten van theoretisch en rechtsvergelijkend onderzoek, een
online enquête en een jaarverslagenonderzoek. Aan bod komen sectorale governance codes,
transparantie, actuele ontwikkelingen in governance, intern toezicht en de Pensioenwet.
K.Boonzaaijer e.a. (B-9789462904101) augustus 2017
204 pag. € 39,95
Nextens (=Elsevier) Pensioen Almanak 2017
Nextens-Elsevier Pensioen Almanak is dé almanak voor de zakelijke dienstverlener:
pensioenadviseurs, accountants, belastingadviseurs, advocaten, notarissen, financieel planners
en medewerkers van levensverzekeraars, pensioenfondsen en banken. Uitgebreid aandacht
voor o.a. actuele ontwikkelingen, pensioenwet, overgangsrecht, civielrechtelijke, fiscale,
verzekeringstechnische als actuariële aspecten van pensioenvraagstukken.
A.de Voogd (R-9789035249264) 16e dr.juni 2017 ca. 425 pag. € 117,66
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen
In dit boek komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod. De inhoud is afgestemd
op de behoefte in het onderwijs en in de praktijk. Toekomstvoorzieningen betreffen een breed
terrein waarbij heel diverse regelgeving een rol speelt. Deze drie pijlers staan enerzijds op
zichzelf, anderzijds zijn ze nauw met elkaar verweven. De wet- en regelgeving die ten
grondslag ligt aan deze pijlers is zeer divers van aard. Civiel en fiscaal recht, Europees en
internationaal recht als ook sociaal zekerheidsrecht liggen ten grondslag aan en beheersen
deze pijlers. Daarom is in dit boek gekozen voor een thematische aanpak, waardoor de
onderwerpen besproken kunnen worden met inachtneming van de diverse wet- en regelgeving
die daarop van toepassing is en waarbij de samenhang tussen de pijlers aan bod kan komen.
N.Winter e.a.(red.) (S-9789012399234) 8e dr. februari 2017 582 pag. € 68,00
Pensioen voor de DGA - Fiscale (on) mogelijkheden voor het pensioen in eigen beheer
Bespreekt de mogelijkheid die de directeur-grootaandeelhouder heeft om zijn pensioenopbouw
in eigen beheer binnen de onderneming te houden. Ook wordt aandacht besteed aan de
pensioenbrief en de toekomst van de pensioenopbouw. Binnen de wetgeving bestaat een
mogelijkheid om het pensioen binnen de onderneming op te bouwen; een mogelijkheid die de
fiscale wetgever echter niet bepaald stimuleert. Maar bij de advisering van de DGA is het
helemaal niet gezegd dat een eigen pensioentoezegging wel het beste voor hem uitpakt.
Misschien kan hij wel beter op een andere manier in zijn oudedagsvoorziening voorzien.
P.v.Ravenzwaaij (K-9789013136944) 7e dr. januari 2017
140 pag. € 50,00
Pensioengids 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Voor professionals al jarenlang een veel geraadpleegd naslagwerk. Verhoging van de AOWleeftijd, afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer voor de DGA, dekkingsgraad van
pensioenfondsen…door alle actuele ontwikkelingen is er genoeg reden om tijdig iets aan
pensioen en pensioenplanning te doen. Behandelt alle ontwikkelingen op het gebied van de 1e,
2e en 3e pijler - en helpt antwoorden te vinden door zaken als pensioen, lijfrente, banksparen
en AOW overzichtelijk en met praktijkvoorbeelden toe te lichten. Uiteraard zijn alle actuele
zaken, van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar, de afschaffing van
pensioenopbouw in eigen beheer voor de DGA en de pensioen 123 opgenomen.
G.Dietvorst,J.Dilling (red.) (K-9789013140613) april 2017 464 pag. geb. € 107,50
Pensioenmemo 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Rekening is gehouden met alle tot 1 januari 2017 verschenen regelgeving. De wijzigingen in de
wet- en regelgeving die later in werking treden, maar op die datum wel al definitief waren, zijn
ook vermeld. Biedt praktisch bruikbare en actuele informatie over: Pensioenwet, Wet
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, Wet verplichte
beroepspensioenregeling,
algemeen pensioenfonds (APF), verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF),
premiepensioeninstelling (PPI), informatievoorschriften die voortvloeien uit de Wet
Pensioencommunicatie, regels voor het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het
belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen, toezicht door DNB en AFM op pensioenfondsen,
fiscale aspecten van pensioenen en privévoorzieningen
G.Dietvorst e.a.(K-9789013138139) maart 2017
558 pag. € 57,25
Pensioenrecht - de sociaalrechtelijke en sociaalpolitieke aspecten

De hogere pensioenleeftijd, het AOW-gat, de dekking van pensioenfondsen… door alles wat in
de pensioenwereld speelt, is de Pensioenwet 2006 de laatste jaren ingrijpend gewijzigd – en er
komen nog vele wijzigingen aan. Bevat menige pensioenregeling geen leeftijdsdiscriminatie?
Moeten zelfstandigen zich niet bij een pensioenfonds kunnen aansluiten? En moeten
pensioenfondsen wel beleggen in hedgefunds? Er verandert veel in de pensioenwereld en dus
ontstaan continu nieuwe vragen. Wetgeving, rechtspraak, nieuwsberichten, beleidsvoornemens
en kritische beschouwingen zijn bijgewerkt tot december 2016. De meeste uitgaven over het
pensioenrecht zijn geschreven voor fiscale specialisten, pensioenadvocaten en rechters. Deze
uitgave richt zich tevens op alle personen die betrokken zijn bij de vormgeving van
pensioenrechtbeleid, zoals bestuurders van pensioenfondsen en verzekeraars, deskundigen
van werkgeversorganisaties, leden van ondernemingsraden, politici en journalisten. Alle
nieuwe wetgeving en rechtspraak, beleidsvoornemens en ontwikkelingen zijn meegenomen.
A.Jacobs (K-9789013142488) 2e dr. februari 2017 244 pag.
€ 54,50
Pensioenregelingen (Fiscale Praktijkreeks nr.5)
Aan de hand van tal van voorbeelden wordt uitgebreid ingegaan op juridische en fiscale
aspecten van pensioen: beknopt, praktisch en overzichtelijk naslagwerk over pensioenen.
E.Schols-v.Oppen,N.Winter (S-9789012400626) 6e dr. september 2017 170 pag. € 35,00
Pensioenwetgeving 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de
Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de
belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen.
P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013135947) maart 2017
ca. 1100 pag. € 116,25
Praktijkgids Pensioenen – 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Uitvoerigehandleidinggericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere
organisaties. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat centraal met handige tips
en voorbeelden ontleend aan de dagelijkse praktijk. Aan de orde komen: opbouw van het
Nederlands pensioenstelsel volgens het driepijlersysteem; socialezekerheidsregelingen,
aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen; pensioen in de toekomst;aandachtspunten
voor de werkgever; rechten van de werknemer; praktische aspecten van de uitvoering;
dekkingsgraden van pensioenfondsen; fiscale behandeling van pensioenen;pensioen in de
jaarrekening; gevolgen voor pensioen van bijzondere gebeurtenissen zoals faillissement,
echtscheiding, ontslag, overlijden en arbeidsongeschiktheid.
C.Dekkers,M.v.Woerden (V-9789452154933) maart 2017 594 pag. €295,00
Wet Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer en Overige Fiscale Pensioenmaatregelen
(NTFR Fiscaal Dossier 2017)
Op 7 maart 2017 is het wetsvoorstel ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale
pensioenmaatregelen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze wet beoogt de
staatssecretaris van Financiën de problematiek rond het pensioen in eigen beheer van de dga
op te lossen. Dit wordt door de staatssecretaris bereikt door: de toekomstige opbouw van een
pensioen in eigen beheer fiscaal niet meer toe te staan; met een korting het reeds
opgebouwde pensioen fiscaal aantrekkelijk af te kopen; opgebouwd pensioen tegen de fiscale
waarde om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV).
J.Buijze (S-9789012399579) juli 2017 116 pag. € 15,00

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016:
Asser Serie deel 7-XI – PENSIOEN
NIEUW DEEL IN DE ASSER SERIE !
Bevat een schat aan informatie over de Pensioenwet en daarmee samenhangende wetgeving.
De rechtsfiguur van verplichtstelling van deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds en de
vrijstellingen daarvan wordt uitgebreid behandeld, alsmede ook de overeenkomsten
betreffende pensioen in de zin van de Wet privatisering ABP. De Pensioenwet reguleert twee
bijzondere overeenkomsten: de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. Hier
zijn drie partijen bij betrokken: de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder.
Verschaft een fijnmazige analyse aan van de wederzijdse verplichtingen van deze partijen,
waarbij steeds in beschouwing wordt genomen of en in hoeverre de regels in het BW van

toepassing zijn, met name de BW-regelgeving over rechtshandelingen, overeenkomsten in het
algemeen, de arbeidsovereenkomst en de verzekeringsovereenkomst. Veel vraagstukken over
het pensioenrecht zijn nog niet in de rechtspraak beslecht en daardoor onduidelijk. Er komen
ook, met het pensioenrecht samenhangende, bijzondere onderwerpen aan bod zoals:
medezeggenschap en ontslagbescherming, gelijke behandeling, grensoverschrijdend
pensioenverkeer, einde deelneming, overgang van een onderneming.De jurisprudentie is
nauwkeurig en gedetailleerd verwerkt en de betekenis daarvan voor rechten en verplichtingen
tussen de bij pensioenen betrokken partijen verhelderd. Deze commentaren zijn zeer
waardevol bij het beantwoorden van rechtsvragen in uw eigen praktijk.
E.Lutjens (K-9789013137545) juli 2016
ca. 450 pag. geb. € 125,00
Elsevier Pensioen Almanak 2016
Elsevier Pensioen Almanak is dé almanak voor de zakelijke dienstverlener: pensioenadviseurs,
accountants, belastingadviseurs, advocaten, notarissen, financieel planners en medewerkers
van levensverzekeraars, pensioenfondsen en banken. Uitgebreid aandacht voor o.a. actuele
ontwikkelingen, pensioenwet, overgangsrecht, civielrechtelijke, fiscale, verzekeringstechnische
als actuariële aspecten van pensioenvraagstukken.
J.Buijze e.a. (R-97899035252707) april 2016 420 pag. € 109,71
P.E.B. Weg Er Mee - uitfasering pensioen in eigen beheer in 10 artikelen
Een bundeling van artikelen over een zeer actueel onderwerp: de door de wetgever beoogde
uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Het e-book geeft een mooi kijkje in de
overwegingen en bedoeling van de wetgever.
Dirkzwager Advocaten, december 2016
36 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Pensioen 2020 (Onderneming & Recht nr. 91)
Behandelt de vernieuwing van het pensioenstelsel, identificeert een aantal veelbetekenende
pensioenvraagstukken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden en verkent de
pensioenhorizon van 2020. Eind 2015 was in Nederland ongeveer € 1.300 miljard aan
pensioenvermogen bijeengebracht, voor een groot deel in pensioenfondsen. Het Nederlandse
pensioenstelsel is nog altijd één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Om dat te blijven, is
groot onderhoud nodig. Deze uitgave identificeert een aantal veelbetekenende
pensioenvraagstukken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden en verkent de
pensioenhorizon van 2020 door een aantal centrale thema’s te onderzoeken en voorstellen tot
verbetering te doen, waar mogelijk vanuit een gecombineerd economisch en juridisch
perspectief. Dit is deze serie de opvolger van de bundel Onderneming en Pensioen uit 2011.
C.v.Ewijk,M.Heemskerk e.a. (K-9789013137156) april 2016 388 pag. geb. € 79,50
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen
Aan bod komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod.Toekomstvoorzieningen
betreffen een breed terrein waarbij heel diverse regelgeving een rol speelt. Civiel en fiscaal
recht, Europees en internationaal recht als ook sociaal zekerheidsrecht liggen ten grondslag
aan en beheersen deze pijlers. Nieuwe editie van deze bekende (fiscale)handleiding.
A.Bollen-Vandenboorn (red.) (S-9789012398448) 7e dr. januari 2016 556 pag. € 64,50
Pensioen & Scheiding (Monografieën Echtscheidingsrecht nr.3)
De opzet van deze bewerking wijkt af van de oorspronkelijke opzet van het boek. Die afwijking
is dat er voorgekozen is om afzonderlijke hoofdstukken te wijden aan de diverse
pensioenrechtelijke aspecten van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van
een al dan niet geregistreerd partnerschap (gezamenlijk in dit boek ook ‘scheiding’ genoemd).
Pensioenverevening is er daarvan één. Er is gekozen voor de behandeling van de volgende
onderwerpen:algemene inleiding op het recht rond scheiding, pensioenverrekening,
pensioenverevening, bijzonder partnerpensioen, pensioenverweer, pensioen en alimentatie,
gevolgen van scheiding voor het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder en de
internationale privaatrechtelijke aspecten van pensioen bij scheiding. Nieuwe druk na 4 jaar !
W.Thijssen (S-9789012398749) 8e dr. december 2016 238 pag. € 46,00
Pensioengids 2016
JAARLIJKSE UITGAVE
In 2013 en 2014 is er veel aandacht uitgegaan naar het pensioen van de directeurgrootaandeelhouder. In het voorwoord van de Pensioengids 2015 werd gemeld dat het er naar
uitzag dat de staatssecretaris van Financiën voor de zomer van 2015 met voorstellen zou

komen voor de toekomst van het pensioen van deze bijzondere groep werknemers. Begin
2016 zijn die voorstellen nog niet gepresenteerd. Geconstateerd wordt dat de onzekerheid nu
al een aantal jaren duurt. De wetgever staat op dit punt voor lastige keuzes. De verwachting is
dat het Algemeen Pensioen Fonds , het nieuwe uitvoeringsvehikel, naast de Premie Pensioen
Instelling een belangrijke rol zal gaan spelen. Daarnaast zal de Wet Pensioencommunicatie een
behoorlijke impact hebben op de wijze waarop deelnemers worden geïnformeerd met
betrekking tot hun pensioen. De komende jaren zal de pensioendialoog gevoerd worden over
een nieuw, meer individueel en bij de huidige arbeidsmarkt en huidige arbeidspatronen
pensioenstelsel past. De discussie over de doorsneepremie en de verplichtstelling zal daarbij
centraal staan. De pensioenpositie van de ZZP-er zal daarbij zeker meegenomen gaan worden.
Het fiscale en juridisch kader zal daarbij mogelijk flink op de schop moeten. Wat betreft
wetswijzigingen lijkt het een paar jaar relatief rustig te worden. Stilte voor de storm?
G.Dietvorst,J.Dilling (red.) (K-9789013135725) mei 2016 488 pag. geb. € 99,95
Pensioenmemo 2016
(K-9789013136029) maart 2016

548 pag.

JAARLIJKSE UITGAVE
€ 49,00

Pensioenwetgeving 2016
JAARLIJKSE UITGAVE
De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de
Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Ook de
belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten zijn opgenomen.
P.Akkermans,E.Lutjens (red.) (K-9789013135947) mei 2016
ca. 1100 pag. € 110,75
Praktijkgids Pensioenen 2016
JAARLIJKSE UITGAVE
Actuele en betrouwbare informatie gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en
andere organisaties. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat centraal en de
uitgave bevat tal van handige tips en voorbeelden die ontleend zijn aan de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: opbouw van het pensioenstelsel, socialezekerheidsregelingen,
aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen, aandachtspunten voor de werkgever bij
pensioen, rechten van de werknemer, uitvoering van de pensioentoezegging, fiscale
behandeling van pensioenen, pensioen in de jaarrekening, gevolgen voor pensioen van
bijzondere gebeurtenissen als faillissement, ontslag en arbeidsongeschiktheid.Jaarlijks wordt
deze Praktijkgids weer volledig up to date gemaakt. Een belangrijk thema van dit jaar is de
behandeling van de Wet algemeen pensioenfonds die per 1 januari 2016 van kracht is. Deze
wet maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de verzekerde pensioenovereenkomst te laten
uitvoeren door een pensioenfonds. Hét praktijkboek bij uitstek.
C.Dekkers,M.v.Woerden (V-9789462153950) maart 2016 598 pag. € 282,00
Tekst & Commentaar – PENSIOENRECHT
Nieuwe editie,geactualiseerd tot 1 sptember 2016,met de belangrijke wetswijzigingen door de
Wet pensioencommunicatie, Wet algemeen pensioenfonds en Wet verbeterde premieregeling.
Bevat belangrijkste wet- en regelgeving én korte en commentaren op bijna 1100 artikelen.
M.Dommerholt e.a.(K-9789013129946)6e dr. eind december 2016 2500 pag. € 285,00

-----------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2015 :
Belastingheffing over Particulierpensioen en Overheidspensioen in
Grensoverschrijdende Situaties (Fiscale Monografieën nr. 144)
Behandelt de verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen.
Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden vastgesteld welk land het recht
heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te betrekken. Dit heffingsrecht wordt
veelal verdeeld op basis van het vigerende verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
tussen de landen. In de meeste van deze verdragen, zeker indien dit verdrag gebaseerd is op
het OESO-modelverdrag, is een woonlandheffing van toepassing op een grensoverschrijdende
particuliere pensioenuitkering. Echter, indien het pensioen is opgebouwd in overheidsdienst, is
veelal een bronlandheffing het uitgangspunt. De vraag is echter wat het best verdedigbare
verdelingsbeginsel over beide vormen van pensioenuitkeringen is. Het hiervoor genoemde
onderscheid in belastingheffing over particulierpensioen en belastingheffing over
overheidspensioen bestaat al sinds jaar en dag, maar leidt meer en meer tot praktische en
theoretische bezwaren en onduidelijkheden. Ook dubbele (niet) heffing is aan de orde.

B.Starink (K-9789013130805) april 2015

332 pag.

€ 75,00

Inleiding Pensioenrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 51)
Per 1-1- 2015 is, na jaren van discussie, het financiële toetsingskader aangepast en is stevig
ingegrepen in de fiscale faciliteiten met betrekking tot pensioen. Daarnaast is er oog voor de
wetgeving die aanstaande is en de ontwikkelingen die op termijn nopen tot hernieuwde
aanpassing van het wettelijk kader rond pensioen.
F.Pennings,E.Schols-v.Oppen (9789013130263) 2e dr. april 2015 348 pag. € 62,50
Lijfrenten in de wet IB 2001
Lijfrenteverzekeringen als pensioenaanvulling zijn al enkele decennia populair. De invoering en
verdere ontwikkeling van de Wet Inkomstenbelasting 2001 greep fundamenteel in op dit
terrein. De ongetoetste lijfrentepremieaftrek is inmiddels volledig verdwenen. Premieaftrek is
alleen nog mogelijk bij een aantoonbaar pensioentekort. De ontwikkelingen staan echter niet
stil (in 2008 ingevoerde banksparen, verhoging van de pensioenleeftijd en, vanaf 2015, de
aftopping van het inkomen waarover opbouw van een toekomstvoorziening kan plaatsvinden.
Praktisch naslagwerk voor adviseurs met bijna tachtig voorbeelden.
G.Staats (9789012393973) 4e dr. januari 2015 152 pag. € 28,95
Pensioen en Andere Toekomstvoorzieningen
In dit boek komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod. Deze drie pijlers staan
enerzijds op zichzelf, anderzijds zijn ze nauw met elkaar verweven. De wet- en regelgeving die
ten grondslag ligt aan deze pijlers is zeer divers van aard. Civiel en fiscaal recht, Europees en
internationaal recht als ook sociaal zekerheidsrecht liggen ten grondslag aan en beheersen
deze pijlers. Gekozen is voor een thematische aanpak, waardoor de onderwerpen besproken
kunnen worden met inachtneming van de diverse wet- en regelgeving die daarop van
toepassing is en waarbij de samenhang tussen de pijlers aan bod kan komen. In alle
hoofdstukken staat het individu centraal. De kernthema’s van dit boek zijn: pensioenbegrip,
AOW en Anw, driehoeksverhouding in de Pensioenwet, bestuursmodellen en evenwichtigheid,
werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en netto pensioen, fiscale aspecten
rondom vervroegde uittreding en langer doorwerken, civiele en fiscale aspecten van dgapensioen, civiele en fiscale aspecten van pensioendeling bij echtscheiding, belastingen en
pensioenen in EU-context, particulier en overheidspensioen in het OESO-modelverdrag, civiele
en fiscale aspecten van (internationale) waardeoverdracht, lijfrenten, inclusief de netto
lijfrente, banksparen, en nabestaandenvoorzieningen.
A.Bollen-Vandenborn e.a. (red.) (S-9789012394840) 6e dr. mei 2015 530 pag. € 61,50
Pensioengids 2015
JAARLIJKSE UITGAVE
Per 1 januari 2015 lijkt de laatste stap gezet te zijn om pensioenregelingen te versoberen en
aan te passen aan de steeds verder stijgende levensverwachting. Voor professionals is dit al
jarenlang een veel geraadpleegd naslagwerk waarin door specialisten de verschillende
onderdelen van het Nederlandse pensioenstelsel worden behandeld.
G.Dietvorst,J.Dilling (red.) (K-9789013128444) maart 2015 ca. 454 pag. geb. € 98,95
Pensioenmemo 2015
(K-9789013129922) maart 2015
Pensioenwetgeving 2015
(K-9789013128031) maart 2015

580 pag.
ca. 1100 pag.

JAARLIJKSE UITGAVE
€ 42,50
JAARLIJKSE UITGAVE
€ 105,95

Pensioenrecht
Deze geheel nieuwe handleiding ontvouwt het Nederlandse pensioenrecht en de
arbeidsvoorwaarde geheten “pensioen”: van de totstandkoming van de pensioenovereenkomst
via de wettelijk verplichte onderbrenging bij een pensioenuitvoerder naar de financiële
spelregels in wetgeving en overeenkomsten met oog voor de pensioenrechten en verplichtingen van partijen bij einde deelname (ontslag of pensionering) en
bedrijfsovernames. Belangrijke thema’s zoals verplichtstelling van pensioenregelingen,
wijziging en medezeggenschap bij pensioen, waardeoverdracht en scheiding worden in deze
uitgave samengebracht: volledig en betrouwbaar naslagwerk dat onmisbaar is voor iedereen
die te maken heeft met de pensioenpraktijk.
M.Heemskerk (B-9789462900998) oktober 2015 280 pag. geb. € 64,50

Pensioenregelingen
Pensioen blijkt minder zeker te zijn dan altijd was gedacht en toegenomen levensverwachting
stuwt pensioenkosten op. Voorts heeft de financiële crisis zijn sporen nagelaten en geleid tot
aangescherpte wet- en regelgeving en een inperking van het fiscale kader. Aan de hand van
tal van voorbeelden wordt uitvoerig ingegaan op de juridische en fiscale aspecten van
pensioen. Het boek is vooral bedoeld als praktisch naslagwerk op het terrein van pensioen .
E.Schols-v.Oppen,N.Winter(S-9789012396127) 5e dr. juli 2015 162 pag. € 29,95
Tekst & Commentaar Pensioenrecht
De belangrijkste wijzigingen die in deze 5e druk betreffen: gewijzigde regels over het besturen
van een pensioenfonds als gevolg van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen; verhoging
van de AOW-leeftijd en de fiscale pensioenleeftijd; introductie van de netto lijfrente en het
netto pensioen; introductie van een vernieuwd financieel toetsingskader voor pensioenfondsen.
Deze editie gaat uit van de stand van zaken per 1 januari 2015. Incidenteel wordt in het
commentaar verwezen naar wetgeving van na die datum, uiteraard voor zover die wetgeving
toen bekend was. Waar mogelijk is bij de relevante artikelen onder het kopje 'komend recht'
melding gemaakt van de laatste stand van zaken wat betreft de wetsvoorstellen Wet
pensioencommunicatie en Algemeen Pensioenfonds. Het pensioenrecht wordt beïnvloed door
verschillende rechtsgebieden: privaatrecht, arbeidsrecht,sociaal, economisch en fiscaal recht.
Daarnaast doet de invloed van Europese regelgeving zich gelden.
M.Dommerholt e.a.(red.)(K-9789013120387) 5e dr. eind juni 2015 ca. 2360 p. € 280,00
Wettenbundel Pensioenrecht 2015
Bevat de belangrijkste wet- en regelgeving betreffende pensioenen die een arbeidsrechtjurist
benodigd in zijn/haar praktijk. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als
arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van het
pensioenrecht. Pensioenregelgeving wordt door veel advocaten en juristen als ingewikkeld
ervaren (onder meer door fiscale wetgeving). Regels betreffende pensioenen zijn verspreid
over tal van wet- en regelgeving. Deze wettenbundel verzamelt deze en biedt hiermee een
ondersteuning aan degenen die met het pensioenrecht in de arbeidsrechtelijke praktijk
werken. De bundel bestaat uit de belangrijkste pensioenwetten, met name de Pensioenwet en
de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Maar ook de meest relevante
uitvoeringsbesluiten die op basis van deze wetten zijn opgenomen. Verder is wet- en
regelgeving opgenomen die voor pensioenvraagstukken in de arbeidsrechtelijke praktijk van
belang kunnen zijn zoals onderdelen uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de
Ondernemingsraden en de wetgeving die verband houd met de sociale zekerheid.
S.Jellinghaus,E.Melis (red.) (BP-9789491930454) november 2015 588 pag. € 45,00

-----------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2014 :
Pensioen en de Belangrijkste Toekomstvoorzieningen – 2014
VRIJWEL JAARLIJKS
Nieuwe geactualiseerde editie van dit handzame praktijkboek met een thematische aanpak.
A.Bollen, B.Broers (9789012392389) 5e dr. februari 2014
523 pag. € 60,50
Praktijkgids Pensioenen 2014
De AOW-leeftijd is in 2013 verhoogd en zal in 2014 verder verhoogd worden naar 65 jaar en
twee maanden. Het opschuiven van zowel de fiscale pensioenleeftijd als de AOW-leeftijd heeft
invloed op de pensioenregeling. De gevolgen hiervan op de pensioenregeling zijn verwerkt.
C.Dekkers e.a. (9789462151239) april 2014
566 pag. € 265,00

-----------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2013:
de DGA en zijn Pensioen
Praktijkuitgave voor de complexe materie van pensioen van de directeur-grootaandeelhouder.
J.Buijze (9789012390835) 2e dr. juli 2013
136 pag. € 24,00
Elsevier Pensioen Almanak 2013
(9789035250734) mei 2013

JAARLIJKSE UITGAVE
420 pag. € 92,75

Pensioenwet – Analyse & Commentaar (deze weerbarstige materie helder uitgelegd)
Herziene geheel geactualiseerde nieuwe editie van dit volumineuze uitvoerige handboek.
E.Lutjens (9789013116397) 4e dr. juli 2013
1140 pag. € 119,95
Verzameling Wetgeving Wft Pensioenverzekeringen
Nieuwe complete tekstuitgave voor pensioenpraktijk en studie, financiële en estate planning.
C.Baard,R.Dukers (red.) (9789012390644) maart 2013
2008 pag. € 97,50

--------------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2012:
Hoofdstukken Pensioenrecht (Bibliotheek Sociaal Recht nr. 3)
Helder samengevat: waardeoverdracht, pensioenprocesrecht, pensioenschade bij ontslag.
T.Zuiderman, O.Blom (978946605226) december 2012
120 pag. € 30,00
Onderneming & Pensioen (Onderneming & Recht nr. 64)
Volumineuze bundel verhandelingen waarin in 29 hoofdstukken zelfs de meest complexe
onderdelen van het pensioenrecht in verband met het ondernemingsrecht voor de
ondernemingsrechtspecialist wordt uitgelegd.
R.Maatman e.a. (red.) (9789013094527) augustus 2011
716 pag. geb. € 125,00

