KPS Studiebijeenkomst 17 mei 2017

Pensioenactualiteiten: FTK & APF
Geachte deelnemer,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de studiebijeenkomst op woensdagmiddag 17 mei 2017.
Deze bijeenkomst vindt plaats bij de Vechtsebanen in Utrecht. In deze bijeenkomst worden een
tweetal thema’s uitgebreid belicht.

1) nFTK: de haalbaarheidstoets en informatie aan de deelnemer
Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet voert een pensioenfonds periodiek een
haalbaarheidstoets uit. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële
opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. De haalbaarheidstoets
moet in het jaarverslag worden opgenomen en vanaf 2018 de basis vormen van de
pensioencommunicatie met de deelnemers.



Henk Bets, directeur Actuarieel adviesbureau Confident BV en deelnemer KPS
werkgroep FTK, onderzocht de wijze waarop diverse pensioenfondsen rapporteren over
de haalbaarheidstoets in hun jaarverslagen. Henk deelt zijn bevindingen over de
uiteenlopende wijze waarop de HBT in de jaarverslagen wordt gerapporteerd. Vervolgens
legt hij de link naar het sector brede pensioenonderzoek ‘Financiële opzet en
informatie’ dat DNB en AFM eind 2016 gezamenlijk publiceerden.



Dirk Krijnen, toezichthouder divisie Toezicht Pensioenfondsen DNB, zal deelnemen
aan de discussie en nader ingaan op het sector brede pensioenonderzoek. In dit onderzoek
is beoordeeld in hoeverre de boodschap over eventuele indexatie en de kans op korten
correct en duidelijk is gecommuniceerd.

2) Stand van zaken Algemeen Pensioenfondsen
Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe pensioenuitvoerder van kracht: het Algemeen Pensioenfonds.
Een pensioenfonds met enkele bijzonderheden. De belangrijkste bijzonderheid is de
mogelijkheid om vermogens te ringfencen in zogenoemde collectiviteitkringen.
Het adviesbureau Sprenkels & Verschuren (S & V) deed onderzoek naar de start van een aantal
Algemene Pensioenfondsen. Met dit onderzoek verschaffen zij inzicht in de mogelijkheden en de
inrichting van deze nieuwe pensioenvehikels. In het onderzoek hebben zij een zestal APF-en
bevraagd.



Tobias Bastian, partner S & V en Marianne Doelman, consultant S & V, auteurs van
het onderzoek, lichten dit interessante onderzoek toe aangevuld met recente
marktontwikkelingen. Zij staan kort stil bij de ontwikkelingen in de pensioensector en de
kenmerken van een APF. Vervolgens richten zij zich specifiek op de 6 bevraagde APF’en en
hun karakteristieken. De slotvraag is: vormt de APF een welkome aanvulling op het
bestaande palet van uitvoeringsalternatieven; is APF toekomstbestendig?



Marcel Hasper, toezichthouder divisie Toezicht Pensioenfondsen DNB, zal
deelnemen aan de discussie en reageren op de bevindingen van het onderzoek
van Sprenkels & Verschuren.

Het programma wordt geleid door dagvoorzitter Hedwig Peters, bestuurslid KPS. Zij zal de
aanwezige deelnemers betrekken in het debat over de thema’s die deze middag aan bod komen.

De bijeenkomst wordt gehouden bij de Vechtsebanen, Mississippidreef 151, 3565 CE Utrecht.
Ontvangst is vanaf 13.30 uur, start bijeenkomst om 14.00 uur, afsluiting rond 17.00 uur. Daarna
kunt u onder het genot van een drankje en een hapje nog napraten en netwerken.
U kunt zich aanmelden via: info@kps.nl. Na uw aanmelding ontvangt u de bevestiging, het
programma en een routebeschrijving.
Wij bieden u de mogelijkheid een introducé uit te nodigen. Uw introducé kan zich inschrijven tegen
een bijzonder tarief van 195 euro inclusief btw.
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten

Jannet Kroes,
Beleidsmedewerker

