Docentenoverzicht 2021
Mr. Hans Breuker

Pensioenjurist bij TKP Pensioen. Hij werkt sinds 1987 in de
pensioenwereld. Hij publiceert regelmatig in de
vaktijdschriften, is docent bij de Stichting
Pensioenopleidingen, lid van de Commissie
Pensioenzaken van de Pensioenfederatie, mede-redacteur
van de jaarlijkse uitgave van “PensioenActualiteiten”, en
mede-auteur van Kluwers Tekst & Commentaar,
Pensioenrecht en Kluwers, Pensioenwet, analyse en
commentaar.

Mr. Bas Degelink CPL

Pensioenrechtadvocaat bij DLA Piper. Bas heeft 15 jaar
ervaring in het adviseren en procederen over alle
aspecten van het civiele pensioenrecht. Bas is redacteur
van ArbeidsRecht en publiceert en doceert regelmatig
over het pensioenrecht.

Birgit Geurtsen

Werkt bij PGGM bij Pensioenbeleid &
Productontwikkeling. Als Beleidsmedewerker Bestuurlijke
Advisering geeft zij beleidsmatig en pensioeninhoudelijk
advies aan institutionele klanten van PGGM over de
verschillende pensioenproducten.

Mr. Bianca van der Goes CPL

Director Retirement & Pensions bij PwC. Zij adviseert
pensioenuitvoerders over onder meer governance,
zorgplicht, compliance, risk, privacy en uitbesteding.
Voordat zij bij PwC in dienst trad, heeft ze 14 jaar lang als
advocaat bij een groot advocatenkantoor geadviseerd en
geprocedeerd over (zorgplicht bij)
vermogensopbouwproducten.

Martin Grashoff

Pensioenjurist bij AON. Daarnaast werkzaam voor Belgisch
pensioenfonds (United Pensions) als lid van het
zogenoemde Dutch Operational committee met als
aandachtsgebied pensioenjuridische zaken.

Prof. mr. drs. Mark Heemskerk

Hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit
Nijmegen, advocaat-partner bij Heldlaw en raadsheerplaatsvervanger bij het Hof Den Bosch.

Mr. Wouter van Heest CPL

Advocaat bij Van Heest Bodewes
Pensioenrechtadvocatuur. Hij volgde de eerste leergang
Pensioenrecht en is al vele jaren betrokken bij de leergang
als docent voor het onderwerp ‘Pensioen bij fusies en
overnames’. Wouter is sinds 1992 advocaat en
gespecialiseerd in het civiele pensioenrecht.

Drs. Agnes Joseph AAG

Actuaris bij Achmea. Daarnaast is ze
pensioenfondsbestuurder, docent bij Stichting Pensioen
Opleidingen, Netspar Research Fellow en lid van de
Commissie Actuariaat van de Pensioenfederatie. Eind
2018 is ze uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar.

Prof. dr. Herman Kappelle

Werkt sinds 1984 in de financiële dienstverlening. Sinds
1995 is hij werkzaam bij Aegon Levensverzekering N.V.,
momenteel als directeur van Aegon Adfis en Senior
adviseur MT Aegon Nederland. Sinds 1 september 2004 is
hij bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht aan de VU.

Prof. dr. Marike Knoef

Hoogleraar aan de Universiteit Leiden, ze is directeur van
Netspar en kroonlid bij de SER. Ze bestudeert het gedrag
van mensen en huishoudens op het gebied van pensioen,
arbeidsmarkt, gezondheid en sociale zekerheid. Marike
werkt samen met onderzoekers van verschillende
disciplines en slaat graag de brug tussen wetenschap en
praktijk.

Mr. Sijbren Kuiper

Advocaat bij Van Doorne N.V. Treedt meestal op voor
pensioenfondsen, verzekeraars en toezichthouders, zowel
in de transactie-, de advies- als procespraktijk. Auteur
Nederland Pensioenland en bestuurslid Vereniging voor
Pensioenrecht.

Drs. Michiel Lohman AAG CERA

Pensioenactuaris bij PwC. Hij heeft meer dan 25 jaar
ervaring als raadgevend actuaris en risicomanager bij
pensioenfondsen en als pensioen accounting specialist bij
ondernemingen. Michiel is lid van het Koninklijk
Actuarieel Genootschap (AG).

Prof. dr. Erik Lutjens

Vanaf 1991 hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, het Expertisecentrum
Pensioenrecht. Hij is tevens pensioenrechtadvocaat bij
DLA Piper N.V. In 1989 promoveerde hij op het
proefschrift 'Pensioenvoorzieningen bij werknemers' en
heeft sedertdien meer dan 800 publicaties geschreven. Hij
is voorzitter van de redactie van Tijdschrift voor
Pensioenvraagstukken en hoofdredacteur van
PensioenJurisprudentie. Hij was advocaat in belangrijke
rechtszaken, zoals die inzake Brentjens en Drijvende
Bokken (verplichte pensioenfondsen en
mededingingsrecht) en Pensioenfonds Glasfabriek/DNB
(pensioenfonds mag in goud beleggen).

Prof. mr. René Maatman

Hoogleraar Vermogensbeheer en pensioenvraagstukken
aan de RU Nijmegen, advocaat en lid van de RvT van
pensioenfonds SPMS. Voorheen was hij verbonden aan De
Brauw Blackstone Westbroek, de AFM en ABP.

Mr. Albert van Marwijk Kooy LLM
CPL

Docent pensioenrecht aan de Universiteit Leiden en
raadsheer plaatsvervanger voor pensioenzaken in het
Haagse gerechtshof. Ook neemt hij mee zijn ervaring als
advocaat in pensioenzaken bij Van Doorne, waar hij per
31 december 2020 na 35 jaar stopte.

Mr. Esther Mulder CPL

Beleidsjurist bestuurlijke advisering bij PGGM en geeft
beleidsmatig en pensioeninhoudelijk advies aan
institutionele klanten. Daarnaast neemt zij deel aan de
landelijke werkgroep van de Pensioenfederatie die nauw
betrokken is bij de nieuwe scheidingswetgeving en
leverde zij een bijdrage aan het onderdeel scheiding en
pensioen in de Kroniek Pensioenrechtspraak 2019.

Mr. Jan Nierop CPL

Collectieve waardeoverdracht, pensioenverlagingen,
materieel toezicht en eisen aan informatieverstrekking.
Het zijn thema’s waar Jan Nierop jarenlang bij DNB en
tegenwoordig bij de AFM nauw bij betrokken is geweest
als toezichthouder (specialist) op pensioenfondsen.

Mr. Monique van der Poel

Advocaat pensioenrecht, bestuurder bij en
toezichthouder op pensioenfondsen, buiten-promovenda
VU.

Mr. drs. Edwin Schop CPL

Heeft een (pensioen)juridische en arbeidsvoorwaardelijke
achtergrond en adviseert met name sociale partners over
pensioen(transitie)vraagstukken. Edwin is partner bij
Sprenkels & Verschuren, waar hij lid is van het kernteam
Pensioenakkoord.

Drs. Erik Schouten CPC

Werkt bij Belastingdienst Grote Ondernemingen als
pensioenspecialist en klantcoördinator van
pensioenfondsen, hij is lid van de Kennisgroep Pensioenen
en het Expertisecentrum Pensioenfondsen. Daarnaast
promoveert hij op het onderwerp 'Grensoverschrijdend
pensioenverkeer vanuit en naar Nederland door
werknemers en uitvoerders' aan de VU.

Prof. mr. Jaap van Slooten CPL

Advocaat pensioen- en arbeidsrecht en hoogleraar
arbeidsrecht aan de UvA.

Mr. drs. Emiel Soetendaal

Jurist en op dit moment als plaatsvervangend directeur
werkzaam bij de Pensioenfederatie. Hij houdt van
beleidswerk op het gebied van de toekomst van pensioen.
Een uitdagend en actueel onderwerp dat vraag om
vernieuwing.

Mr. Wim Thijssen

Pensioenrechtelijk advocaat bij het kantoor
Pensioenadvocaten.nl en is verbonden aan het VU
Expertisecentrum Pensioenrecht. Hij publiceert
regelmatig in de vakliteratuur en geeft lezingen en
cursussen op het terrein van het pensioenrecht. Hij is
docent bij de Leergang Pensioenrecht van de VU en bij de
opleiding tot Certified Pension Executive van de Erasmus
Universiteit.

Mr. Willo Visser

Toezichthouder op middelgrote pensioenfondsen bij De
Nederlandsche Bank. Daarnaast is hij mede-auteur van
Pensioenrecht, Tekst en Commentaar.

