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Pensioenschade
Het RekenBureau organiseert de RekenCursus Pensioenschade over de 
berekening van pensioenschade bij verlies van arbeidsvermogen. 
Het betreft een halve dag (middagdeel). In de letselschade hebben we, 
vooral wanneer er sprake is van verlies van arbeidsvermogen, te maken 
met pensioenschade. Pensioenschade is met name een ingewikkeld 
onderwerp omdat de schade zich niet direct manifesteert maar pas na 
verloop van langere tijd. Voor velen is de bepaling van een gewoon 
pensioen zeer moeilijk, laat staan als er nog allerlei complicaties 
optreden bij arbeidsongeschiktheid.
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rekencursusPensioenschade
 
Pensioenschade is altijd een individueel vraagstuk. De hoogte van 
de schade is afhankelijk van het soort pensioen, de regelingen bij 
arbeidsongeschiktheid, de tijd waarover de pensioenbreuk geleden 
wordt, de mate waarin iemand in staat is te herintreden enzovoort. 
Na afloop van de cursus bent u in staat de elementen te onderscheiden 
die bepalend zijn voor de schade in een individueel geval. 

De doelstelling van deze cursus is als volgt:

1. Allereerst wordt ingegaan op de vraag wat pensioenschade in de  
kern is. Wat is het verschil tussen de pensioenopbouw met en zonder 
ongeval?

2. Er wordt ingegaan op basisbegrippen rond pensioen, zoals  
eindloonregeling, middelloonregeling, beschikbare premieregeling.  
Welke gegevens zijn nodig voor het kunnen beoordelen van de schade?

3. Welk effect hebben rendement, inflatie, sterftekans op de 
pensioenschade en hoe zit het met de fiscale component?

4. Tenslotte is de cursus bedoeld om u in staat te stellen de 
pensioencomponent in schaderapporten van anderen te beoordelen. 
Wat zijn de valkuilen, waar moet u op letten? 

De cursus is op academisch niveau. Er wordt bij de deelnemers kennis
over de vaststelling van letselschade verondersteld.

Datum Donderdag 28 september 2017

Locatie Houten

Tijdstip inloop 12.30 uur

Aanvang cursus  13.00 uur

Einde  17.30 uur

Kosten € 345,- excl. BTW

Opleidingspunten NIVRE 3 punten

Niveau Academisch

Docent Erik-Jan Bakker

Inschrijving Deelnemers ontvangen direct na inschrijving 

 een bevestiging van inschrijving en een factuur.

Informatie Marieke de Jongh

 Telefoon 030 - 63 54 700

 m.dejongh@debureaus.nl

Annulering
Tot drie weken voor aanvangsdatum kan er uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. Daarvoor 
wordt € 75,- excl. btw administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie weken 
voor de datum van de bijeenkomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook wanneer 
de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is (kosteloos) mogelijk een 
plaatsvervanger deel te laten nemen aan de cursus. 

Wijzigingen voorbehouden
De organisatie behoudt zich het recht voor programma-en/of locatiewijzigingen aan te brengen. 

Deelnemers worden voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd 
voor zover tijdig bekend bij de organisatie.
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