
ONDERLINGE NIEUWS

Schadeclaims zo snel 
mogelijk afhandelen 
Marjelle Koolbergen en Renate Ebbekink zorgen bij OVM Geesteren-Gelselaar 

voor de afhandeling van schademeldingen. Marjelle is geboren en getogen 

in Amsterdam. Tijdens vakanties met haar ouders in Markelo ontmoette ze 

haar vriend en zo verhuisde ze naar de regio. Ze werkt sinds 1996 bij OVM 

Geesteren-Gelselaar. Haar collega Renate Ebbekink bracht haar jeugd door in 

Geesteren, tegenwoordig woont ze in Gelselaar. Ze vindt het erg prettig om te 

werken in de omgeving waar ze opgroeide: “Ik ken de mensen en de regio, dat 

is gemakkelijk in dit werk.”

 

Korte lijnen

Renate begon in 2008 bij OVM Geesteren-Gelselaar, vlak voor wat wordt 

omschreven als ‘de grote hagelschade van 2008’. Heftige hagelbuien, met 

hagelstenen zo groot als golfballen richtten enorme schade aan. 

[Lees verder op pagina 8]

Wijziging  
ingangsdatum AOW
Per 1 april is de ingangsdatum van de 

AOW-uitkering verplaatst. De uitkering 

zal niet meer starten op de eerste...

[Lees verder op pagina 8]

Zorgverzekering particulier
Eén keer per jaar kunt u van 

zorgverzekeraar veranderen. Mocht u dit 

van plan zijn, dan betekent dit... 

[Lees verder op pagina 8]
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Ons advies
advies

Nabestaanden

Een sterfgeval brengt veel teweeg.  

Nabestaanden hebben verdriet en  

moeten in korte tijd van alles regelen 

voor de uitvaart. Zelfs de meest een-

voudige uitvaart kost veel geld.  

Natuurlijk kunt u hiervoor een bedrag 

opzij zetten. Het probleem is alleen, dat 

bij overlijden de nabestaanden niet gelijk 

over de nalatenschap kunnen beschikken. 

Dit betekent dat zij de kosten voor de 

uitvaart in eerste instantie zelf moeten 

betalen. Wanneer u zorgt voor een 

goede uitvaartverzekering, dan kunt 

u uw geliefden bij uw overlijden veel 

zorgen besparen. 

ONS advies: sluit een goede uitvaart-

verzekering af. Daarmee bespaart u uw 

nabestaanden veel zorgen.

Sta eens stil bij uw 
uitvaartverzekering
De meeste mensen staan liever niet teveel stil bij hun eigen uitvaart. Toch 

is het goed om hier over na te denken en een aantal zaken vast te leggen. 

Meerdere soorten  

uitvaartverzekering

U kunt kiezen uit meerdere soorten  

uitvaartverzekeringen. De uitvaartver- 

zekering in natura keert geen geld uit, 

maar verzorgt producten en diensten.  

In principe kan de uitvaartverzorger van de 

verzekeraar alles regelen voor de crema-

tie of begrafenis. Een kapitaalverzekering 

keert bij overlijden het verzekerde bedrag 

uit. De nabestaanden kunnen hierbij zelf 

een uitvaartverzorger kiezen. Een minder 

voorkomende uitvaartverzekering is de 

deposito verzekering, waarbij de  

verzekerde spaart voor een uitvaart.  

ONS advies: er zijn meerdere soorten 

uitvaartverzekeringen. Laat u hierover 

informeren door uw Onderlinge adviseur.

Wensen

Hebt u wel eens nagedacht over uw 

eigen uitvaart? Wilt u begraven worden 

of gecremeerd of wilt u uw lichaam ter 

beschikking van de wetenschap stellen? 

Stelt u prijs op een religieuze dienst? 

Hebt u een voorkeur voor bepaalde 

muziek? Tegenwoordig is heel veel 

mogelijk, maar daar staat natuurlijk wel 

een kostenplaatje tegenover. Wanneer u 

weet hoe u uw uitvaart wenst, dan kunt 

u daar met uw verzekering rekening  

mee houden. 

ONS advies: Denk eens na over uw 

eigen uitvaart. U kunt uw wensen 

vastleggen en uw verzekering hierbij 

laten aansluiten.

Bestaande uitvaartverzekering

Voldoet uw bestaande 

uitvaartverzekering? Misschien is het 

een idee om deze nog eens door te 

nemen met uw verzekeringsadviseur. 

Dan kunt u gelijktijdig bespreken of uw 

kinderen meeverzekerd zijn. Dit verschilt 

namelijk per verzekeraar. Ook kunt u 

een aparte uitvaartverzekering voor  

uw kinderen afsluiten. Voor jonge 

mensen zijn de premies een 

stuk lager. 

ONS advies: Bekijk samen 

met uw verzekeringsadviseur 

of uw bestaande uitvaart-

verzekering nog voldoet. Check of uw 

kinderen meeverzekerd zijn of sluit voor 

hen een aparte verzekering af.

ONS  advies



leven

Ons leven
Kinderen vliegen vroeg of laat uit. 

Sommigen zetten zelf een huis-

houden op, anderen gaan eerst op 

kamers. Aan het eind van elke zomer 

verlaten kinderen het ouderlijk nest 

om te gaan studeren. Zo vertrok 

Marleen Nijhof een paar jaar geleden 

van Hengelo naar Groningen voor een 

studie orthopedagogiek. 

Kamerschaarste in Groningen

Terugkijkend op het begin van haar 

studie vertelt Marleen dat de stad 

waar ze ging studeren erg belangrijk 

was. “Orthopedagogiek kun je aan 

verschillende universiteiten studeren. 

Ik koos voor Groningen, dat is 

vanuit Twente niet zo’n grote stap. 

Het studentenleven is er bovendien 

erg gezellig.” De kamerschaarste in 

Groningen is bekend, maar Marleen 

had geluk. “Ik kreeg reacties op 

mijn inschrijving op kamernet.nl.  

De eerste kamer die ik bekeek was in 

een studentenhuis met twintig kamers. 

Het was er één grote bende, dat zag 

ik helemaal niet zitten. Gelukkig kon ik 

ook terecht in een kleiner studentenhuis. 

Zo had ik opeens een kamer van 9 m2, 

waar ik moest slapen en studeren. Later 

kreeg ik meer ruimte in hetzelfde huis.”

Opbouwen vriendenkring

Voor de inrichting van de kamer werd 

Ikea geplunderd en ook familie en 

vrienden stonden spulletjes af.  

Oma zorgde voor linnengoed. Marleen 

vond het heerlijk om op kamers te gaan 

wonen, hoewel ze in het begin wel even 

moest wennen. “De eerste tijd is alles 

nieuw: de colleges, je huisgenoten, 

voor jezelf zorgen, op zoek gaan naar 

nieuwe vrienden”, herinnert ze zich. 

De studie viel niet altijd mee. “Voor het 

eerste tentamen moest ik veel meer 

leren dan ik had verwacht, maar ook dat 

went.” Marleen werd enthousiast lid van 

studentenzeilvereniging Mayday, waar 

ze later een jaar een bestuursfunctie 

heeft vervuld. Ondanks dat liep ze geen 

studievertraging op en inmiddels heeft 

ze - op 21-jarige leeftijd - haar master 

behaald. Ze vervolgt haar studie met 

een master bedrijfspsychologie en 

personeelsbeleid aan de universiteit  

van Gent.  

Wat zeggen de ouders van Marleen? 
 
Rita en Erwin Nijhof vinden het belangrijk hun kinderen te stimuleren in wat ze doen. 

Erwin: “Marleen heeft dit altijd gewild.” Rita vertelt dat Marleen het op de middelbare 

school altijd al had over later studeren. “Zo zijn wij ook naar het idee toegegroeid. 

Maar het huis was wel stil, na haar vertrek. Gelukkig komt ze regelmatig thuis!”  

Hoe verzeker je 
een uitwonend 
kind?
 

Soms kunnen uitwonende kinderen 

meeverzekerd blijven op de polissen 

van hun ouders, maar dat is bij iedere 

verzekeraar anders. De particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering van 

de SOM verzekert kinderen die voor 

hun studie uitwonend zijn wel mee 

bij hun ouders. Vergeet niet een 

inboedelverzekering af te sluiten 

voor bijvoorbeeld kleding, interieur, 

studieboeken, computers, laptops 

en andere (studie)materialen.  

Denk ook aan eventuele veranderingen 

met betrekking tot de reisverzekering, 

gezinsongevallenverzekering en 

ziektekosten. Let goed op bij een studie 

in het buitenland: in veel gevallen moeten 

extra verzekeringen worden afgesloten.

Gaat uw kind op kamers? Neem dan  

voor alle zekerheid contact op met uw 

verzekeringsadviseur. 



Einde vrije 
tandarts- 
tarieven
In ons maartnummer brachten we u op  

de hoogte van de vrije tarieven van 

tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten 

en tandprothetici. Uit onderzoek van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bleek dat 

de tandartstarieven de eerste drie maanden 

van dit jaar in vergelijking met vorig jaar 

waren gestegen. De bedoeling van het 

‘experiment’ was juist om de prijs van 

behandelingen te laten dalen. De NZa  

mag de tarieven weer vaststellen vanaf  

1 januari 2013, waarmee een einde komt  

aan de vrije tandartstarieven. 

Ons nieuws
nieuws

Autodiefstal eenvoudiger?
Auto’s zijn steeds beter beveiligd 

tegen inbraak en diefstal. Helaas zijn 

de meeste beveiligingssystemen niet 

feilloos. Zo is het onderzoekers van 

de Radboud Universiteit in Nijmegen 

gelukt de chip van de startonderbreker 

van diverse automerken te kraken.  

De toegepaste truc is nogal 

ingewikkeld en de dief moet vlakbij 

u staan op het moment dat u uw 

auto centraal vergrendelt. Alleen 

dan kan hij het signaal opvangen, 

waarmee hij later de auto kan stelen. 

Zelfs een VbV/SCM goedgekeurd 

alarmsysteem is met deze methode vrij 

eenvoudig te omzeilen. Het onderzoek 

is op 7 augustus toegelicht in het 

televisieprogramma Nieuwsuur. Kiwa 

SCM, specialist in het beveiligen van 

voertuigen, stelde in een reactie dat 

het gemakkelijker is om autosleutels 

te stelen, dan de methode van de 

Radboud Universiteit te gebruiken. 

Wees in elk geval gewaarschuwd en let 

er op dat er niemand dicht in uw buurt is 

op het moment dat u uw auto afsluit. 

Bent u toe aan 
een nieuwe 
zorgverzekering? 
Vergeet dan niet dat 1 januari het 

moment is om over te stappen. 

Er gaat weer het nodige veranderen 

in 2013, dus kan het voordeliger 

uitpakken om voor een andere 

zorgverzekering te kiezen.  

De definitieve wijzigingen van de 

basisverzekering zijn op Prinsjesdag 

bekend gemaakt. De zorgverzekeraars 

bepalen de aanvullende 

zorgverzekering zelf. Half november 

zijn de nieuwe premies bekend. 

Daarna hebt u tot 1 januari de tijd om 

vergelijkingen te maken en eventueel 

over te stappen. Wij geven u graag 

advies, wacht niet te lang met het 

maken van een afspraak! 

Aansprakelijk- 
heidsverzekering 
ook voor te koop 
staande woning 
De huidige huizenmarkt kan met 

zich meebrengen dat u bent 

verhuisd, maar uw oude huis nog 

niet hebt verkocht. De particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering geeft 

in dat geval dekking voor het huis 

waarin u woont én voor uw oude 

woning. Dit geldt ook wanneer u het 

oude huis tijdelijk verhuurt in het kader 

van de leegstandswet. De dekking 

voor een niet-bewoonde woning is in 

de voorwaarden van de particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering beperkt 

tot een periode van maximaal twaalf 

maanden.  



huis

Ons huis
Preventie storm-,  
water- en vorst-
schade
Gelukkig zijn de meeste Nederlandse 

huizen tegen heel wat weertypes be-

stand. Toch kan het voorkomen dat het 

weer schade aan uw huis veroorzaakt. 

Met slimme, preventieve maatregelen 

kunt u een hoop narigheid voorkomen.

Voorkom bevriezing

Winter 2011-2012 was zo koud, dat 

lange tijd sprake is geweest van een 

Elfstedentocht. De laatste jaren hebben we 

vaker koude winters gehad, met ’s nachts 

lage tot zeer lage temperaturen. Het gevaar 

dat leidingen bevriezen ligt dan op de loer. 

Bevriezing van leidingen kunt u voorkomen 

door een aantal maatregelen te nemen. 

Onverwarmde plaatsen, buitenmuren 

en tochtige plaatsen zijn het meest 

vorstgevoelig. Het aanbrengen van isolatie- 

materiaal helpt, maar is bij flinke nachtvorst 

niet afdoende. Het plaatsen van een 

elektrische verwarming is duur. Toch is 

het in de meeste gevallen goedkoper dan 

vorstschade. Voorkom bevriezing van uw 

verwarming door alle radiatoren open te 

zetten en schakel de CV ’s nachts niet uit. 

Tip: Laat uw verwarmingsinstallatie tijdig 

(voor de winter invalt) controleren!

Voorkom lekkage

Dakgoten zorgen voor de afvoer van regenwater. 

Wanneer de goten verstopt raken, bijvoorbeeld door 

vallende bladeren, dan kan dit tot wateroverlast 

leiden. Controleer dus regelmatig uw dakgoten 

en andere waterafvoeren en maak ze indien nodig 

schoon. Hebt u een plat dak? Zorg er dan voor 

om minimaal één keer per jaar de bladeren van het dak te verwijderen. 

Het plaatsen van stalen boldraadroosters helpt tegen verstopping van 

de afvoersystemen. Een pittige storm kan dakpannen op schuine daken 

beschadigen. Controleer na een storm of de dakpannen nog op hun plaats 

liggen. Ook controle van loodwerk en metselwerk kan lekkage voorkomen. 

Schoorsteenvegen 
Een open haard of houtkachel 

brengt warmte en gezelligheid in 

uw huis. Zorgt u er wel voor dat het 

rookkanaal goed werkt?  Bladeren 

en teveel roet in de schoorsteen 

kunnen een schoorsteenbrand 

veroorzaken. In geval van een 

schoorsteenbrand moet u kunnen 

aantonen dat u er voldoende aan 

hebt gedaan om dit te voorkomen. 

Laat uw schoorsteen dus  

minimaal één keer per jaar vegen  

en vraag de schoorsteenveger  

om een betalingsbewijs. 

Een aantal verzekeraars erkent 

alleen schoorsteenvegers 

die zijn aangesloten bij de 

landelijke organisatie van 

schoorsteenveegbedrijven ASPB. 



Tegenwoordig werken veel mensen voor zichzelf. In ieder vak vind je 

Zelfstandigen Zonder Personeel, oftewel ZZP’ers. Timmerman Kees Westeneng 

werkt al sinds 1978 op deze manier.

Zestig gulden per week

Kees Westeneng is 57 jaar. Op zijn 

vijftiende kwam hij als leerling bij een 

timmerbedrijf in dienst. Na 4½ jaar ging 

hij aan de slag bij een andere baas.  

“Ik leerde alles over het timmervak in 

de praktijk”, vertelt Kees. Hij weet nog 

dat hij in die tijd zestig gulden per week 

verdiende. “Mijn vader was boer.  

Hij zei tegen mij: “Als je zo doorgaat, 

blijf je je hele leven in een klein huisje 

wonen.” Ik had zelf ook al bedacht dat 

ik meer zou kunnen verdienen als ik 

voor mezelf werkte.”

Vastgoed

Vanaf het begin heeft Kees al zijn 

verzekeringen bij de Onderlinge 

ondergebracht. “Mijn vader zat bij 

de Onderlinge, dus dat was voor mij 

vanzelfsprekend. Zowel alle privé- als 

alle zakelijke verzekeringen lopen 

via de Onderlinge.” Pensioen en 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 

heeft Kees op zijn eigen manier 

geregeld. “Ik heb vastgoed, en van 

de huur kan ik rondkomen.  

Dat is mijn pensioen. Mocht ik door 

gezondheidsproblemen niet kunnen 

werken, dan kan ik daar ook op 

terugvallen. De arbeidsongeschikt-

heidsverzekering is in mijn vak 

ontzettend duur.”

Stoppen

Zijn pensioenleeftijd komt dichterbij. 

Denkt Kees al aan stoppen? “Ik heb 

altijd hard gewerkt en niet vaak vrij 

genomen. Je wilt er toch zijn voor je 

klanten, dan ga je niet drie weken achter 

elkaar op vakantie. Mijn vrouw zegt 

altijd: “Jij gaat nooit stoppen.” Ik vind 

mijn werk eigenlijk veel te leuk, maar ik 

denk er natuurlijk wel eens over na.  

Een dagje minder per week lukt niet, 

dan ga je toch door. Misschien dat ik 

langzaam begin te stoppen als ik 62 of 

63 ben? We zullen zien.” 

Verzeker ingen  voor  ZZP’ ers
ZZP’ers moeten zelf zorgen dat ze goed 

verzekerd zijn. Denk maar eens aan 

een aansprakelijkheidsverzekering, een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering of 

verzekeringen voor de materialen die 

u voor uw werk nodig hebt. Ook uw 

pensioenvoorzieningen zijn uw eigen 

verantwoordelijkheid. Bent u ZZP’er of 

denkt u er over voor uzelf te beginnen, 

neem dan eens contact met ons op.  

Wij geven u graag de benodigde 

informatie. 

Bewust alleen werken

In de jaren zeventig was het niet zo 

gemakkelijk om je als zelfstandige te 

vestigen. Kees meent zich te herinneren 

dat de Kamer van Koophandel een soort 

borg vroeg, maar precies weet hij het 

niet meer. In ieder geval werd hij in het 

begin door zijn vader geholpen.  

Hij heeft nooit spijt van zijn keuze gehad 

en is altijd bewust alleen blijven werken. 

“Momenteel werk ik ongeveer 50% 

voor particulieren en voor 50% word 

ik ingehuurd door bedrijven. Maar die 

verhouding is ook wel anders  

geweest. Gelukkig heb ik meestal  

genoeg opdrachten gehad, maar het 

was niet altijd gemakkelijk. Als ZZP’er 

hoef je je dan tenminste niet druk te 

maken over personeel dat niets doet  

en wel betaald moet worden.”

ZZP’er Kees Westeneng
werk



Puzze l  mee  
en maak kans op een Sony E-reader (PRS-T2) +  

cadeaukaart Bol.com voor digitale boeken* 
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de  

gekleurde vakjes staat. Ga voor 30 november 2012 naar www.onderlingenieuws.nl en vul 

hier uw gegevens en de oplossing in. Wie weet maakt u kans op deze prachtige prijs! 

1. Welke uitvaartverzekering keert geen geld uit?

2. Marleen Nijhof vertrok voor haar studie naar?

3. Kees Westeneng heeft zijn verzekeringen ondergebracht bij? 

4. Vanaf welke maand bepaalt de NZa weer de tandartstarieven?

5. De laatste jaren hebben we vaker koude ……. gehad.

6. Schoorsteenvegers kunnen zich aansluiten bij? 

voordeel

Ons voordeel
Uw spullen achter slot en grendel  
in deze Niet-te-kraken kluis

Uw lidmaat- 
schap levert  
u meer op  

dan u denkt

Profiteer van ledenvoordeel:
• €75 korting

• gratis mini-kluis t.w.v. €49,95 (voor op reis, te gebruiken  

 in de auto of leuk om cadeau te geven aan iemand)

• Gratis thuisbezorgd t.w.v. €25,-!

 
Uw voordeel: €150,- 

Bestellen: www.klantvoordeelshop.nl/ons 

Volgens een testpanel van de Consumentenbond is de inbraak- en brandwerende kluis 

van De Raat Brandkasten niet te kraken. Daarom krijgt hij het stempel ‘Beste Koop’. 

Er worden 2 sleutels meegeleverd (tegen meerprijs ook elektronisch slot mogelijk) en 

u ontvangt verankeringsmateriaal zodat u de kluis kunt bevestigen.  

Buitenmaten H330 x B450 x D380 mm en Binnenmaten  

H240 x B380 x D292 mm. De kluis weegt 39 kg. 

Actieperiode t/m 31 december 2012

*Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Het is mogelijk dat de gefotografeerde producten niet overeen komen met de omschrijving. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



In korte tijd kwamen 1.200 schademeldingen binnen, wat normaal het gemiddelde 

per jaar is. Ondanks de grote drukte werden de claims daar waar mogelijk 

zo snel mogelijk afgewerkt. Marjelle en Renate vertellen dat korte lijnen een 

snelle afhandeling en vlotte uitbetaling mogelijk maken. Marjelle: “Voor de 

brandverzekeringen die bij de Onderlinge zijn afgesloten, regelen we de schade 

afwikkeling in eigen huis. In geval van grote schades gaat er altijd direct een 

collega van de buitendienst naar toe. Dit maakt het contact met de verzekerde 

persoonlijker en wij horen uit de eerste hand wat er speelt. Indien nodig kunnen  

we nog dezelfde dag externe expertise regelen.” 

Emoties

Sommige schades kunnen emoties oproepen, zoals brand of een auto-ongeluk. 

Renate merkt op dat Marjelle en zij zich altijd zo goed mogelijk proberen in te 

leven in de situatie. “We vragen of hulp aanwezig is, of de officiële instanties 

zijn ingeschakeld en natuurlijk hoe het met de beller gaat. Als het aan de orde 

is schakelen we een schade-expert in en we geven tips. Bijvoorbeeld over het 

invullen van het schadeformulier, om foto’s van de situatie te maken en gegevens 

van getuigen te noteren. Een volledig ingevuld schadeformulier bevordert de 

snelheid voor alle partijen.” Marjelle en Renate werken allebei parttime, met een 

overlap op de drukke maandagen en vrijdagen. Om meldingen zo snel mogelijk  

te kunnen afhandelen, nemen ze regelmatig taken van elkaar over. Hoe blijven  

ze op de hoogte van elkaars werk? Daarop is het antwoord eenduidig:  

“Door goed overleg en het voortdurend bijhouden van de dossiers!”

Bent u voldoende verzekerd tegen schade?  
Neem bij twijfel altijd contact met ons op! 

Zorgverzekering particulier
Eén keer per jaar kunt u van zorgverze-

keraar veranderen. Mocht u dit van plan 

zijn, dan betekent dit dat u voor  

1 januari een nieuwe zorgverzekeraar 

moet vinden en uw huidige  

zorgverzekering moet opzeggen.

Speciaal voor onze relaties hebben 

wij voor particuliere zorgverzekeringen 

een collectief contract afgesloten met 

onder andere CZ. CZ hanteert gunstige 

tarieven en met ons collectieve contract 

krijgt u als particulier nog eens 5% extra  

korting op uw totale zorgpremie.  

CZ biedt een keuze uit verschillende 

aanvullende pakketten, eigen risico’s 

en tandartsverzekeringen. Zo is er altijd 

een pakket samen te stellen dat aan uw 

wensen voldoet.

Mocht u willen overstappen naar een 

andere zorgverzekeraar, dan voorzien 

wij u in een persoonlijk gesprek van 

onafhankelijk en deskundig advies.  

Namens u kunnen wij richting de  

verschillende zorgverzekeraars  

optreden als tussenpersoon.  

Zo hebt u altijd een vast aanspreekpunt. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden 

van de ontwikkelingen op zorggebied in 

2013? Vul dan uw gegevens in op  

www.ovm.nl/zorg. Wij nemen contact 

met u op zodra de premies voor 2013 

bekend zijn gemaakt. 

O.V.M. Geesteren-Gelselaar

Molenweg 4 
7274 AA Geesteren GLD

tel. 0545 - 48 34 83
fax. 0545 - 48 19 00

info@ovm.nl 
www.ovm.nl

[Vervolg van pagina 1]

Wijziging ingangs-
datum AOW
 

Per 1 april is de ingangsdatum van de 

AOW-uitkering verplaatst. De uitkering 

zal niet meer starten op de eerste dag 

van de maand waarin u de pensioen-

gerechtigde leeftijd bereikt, maar op uw 

65e verjaardag. Met deze verandering 

verwacht de regering zo’n €60 miljoen te 

kunnen besparen. 

 

De wijziging heeft de nodige gevolgen. 

Er zijn namelijk (collectieve) arbeidsover-

eenkomsten waarin is opgenomen dat 

de arbeidsovereenkomst van  

rechtswege eindigt op de eerste dag van 

de maand waarin de medewerker de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 

Hoe pensioenfondsen en -verzekeraars 

met deze wetswijziging zullen omgaan, 

is nog niet bekend. Veel pensioen- 

regelingen beginnen nu met uitkeren 

zodra de arbeidsovereenkomst eindigt, 

maar die twee zaken zijn niet automa-

tisch gekoppeld.

Wordt ongetwijfeld vervolgd… 


