Pensioenplannen
van tandartsen
Voor velen is het pensioen een vorm van vrijheid na een leven lang
werken. Sinds in 1997 de verplichte premie-inleg bij de Stichting
Pensioenfonds Tandartsen verviel, kunnen tandartsen de opbouw
van hun aanvullende pensioen ook nog eens naar eigen keuze
regelen. Wat zijn eigenlijk de plannen en keuzes van tandartsen als
het gaat om hun pensioen? Dat is eind 2018 gevraagd in het KNMTproject Peilstations aan 245 tandartsen.
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