Pensioenrecht wel taai, niet saai

In Nederland is pensioenrecht een klein vakgebied. Het kantoor Thijssen Pensioen Advocaten in Amstelveen is
een van de weinige onafhankelijke zelfstandige kantoren die zich volledig op pensioenrecht richten.
Door Vera de Leeuw, freelance communicatieadviseur

Wie zijn pensioenadvocaat?
In Nederland is pensioenrecht, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten en Engeland, een vakgebied waarbij
het aantal advocaten op een paar handen te tellen is. Enkele pensioenadvocaten zijn Lutjens (Van Mens en
Wisselink), Kuypers (Houthoff Buruma), Veugelers (Simmons & Simmons) en Rutten (Allen & Overy). Thijssen
Pensioen Advocaten in Amstelveen is het enige onafhankelijke zelfstandige kantoor dat zich volledig op
pensioenrecht richt Er werken drie advocaten, een pensioenjurist en een secretaresse. Ongeveer een vijfde deel
van het cliëntenbestand bestaat uit particulieren, voor het overige zijn pensioenfondsen, werkgevers,
ondernemingsraden, deelnemersraden en verzekeraars cliënt bij Thijssen.

Vreemde eend
Wim Thijssen (45) komt uit de verzekeringswereld maar werkte van 1994-2000 bij NautaDutilh voordat hij voor
zichzelf begon. Van jongs af aan is hij geïnteresseerd in dingen die niemand anders deed, dat is bij zijn
specialisatie niet anders. "Pensioenrecht is een vreemde eend in de bijt bij de meeste kantoren. Het
pensioenrecht wordt als niet leuk, en ook wel aAls moeilijk ervaren. Je dient uit verschillende bronnen te putten:
het Europese recht, het vermogensrecht, het pensioen- en verzekeringsrecht, de WAO, de beleidsstukken van
De Nederlandsche Bank en uit fiscale regelgeving. Je moet het leuk vinden om een complexe materie door te
vlooien, cijfermatig inzicht hebben vanwege alle formules, en gestructureerd kunnen werken. De financiële
belangen bij zaken zijn groot want een relatief kleine pensioenclaim heeft al gauw een hoge waarde", aldus
Thijssen. "Mijn achtergrond is een groot voordeel, ik weet hoe de verzekeringswereld werkt".
Wim Thijssen

Pensioenbewustzijn
Sprekend over het toenemend pensioenbewustzijn bij werknemers in ontbindingszaken en bij wisseling van
werkgever merkt Thijssen op dat pensioenschade nooit objectief is vast te stellen. Als pensioenadvocaat is het
daarom van belang dat je actuariële berekeningen kunt doorgronden en een actuaris kunt aansturen.
Werknemers die van baan wisselen vragen zich vaak af of waardeoverdracht zinvol is. Thijssen: "Ik raad mensen
die van baan wisselen altijd aan om een pensioenadviseur in de arm te nemen".
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