KPS Studiebijeenkomst woensdag 14 februari 2018
Wet verbeterde premieregeling
(Hoe) werkt het in de praktijk?

In deze bijeenkomst gaan diverse sprekers uit de pensioenpraktijk in op verschillende aspecten van de
(Wet verbeterde) premieregeling. Daarbij nemen zij je mee in de verschillende fases die een deelnemer
doorloopt: de opbouw van pensioenkapitaal en de mogelijkheden in de uitkeringsfase. De sprekers
geven inzicht in de afwegingen die zijn gemaakt om tot een passende regeling c.q. aanbieding te komen.
De informatieverstrekking aan de deelnemer vindt plaats vanuit de per 1 januari 2018 verplichte
standaard informatiemodellen. Ook deze modellen komen uitgebreid aan de orde. De inleiding wordt
verzorgd door Gerard van ’t Hoff, tevens dagvoorzitter.

Programma
13.30 - 14.00

Ontvangst met koffie en thee

14.00 - 14.10

Opening en inleiding
Dagvoorzitter: Gerard van ’t Hoff, bestuurslid KPS

14.10 - 14.50

3e Generatie DC - Automatisch sturen om tot een passende belegging te komen
Inleider: Marijn Jansen, Investment Solutions Specialist Achmea Investment
Management
 Opbouw pensioenkapitaal via automatisch sturen
 Bepaling individuele risicohouding
 Optimalisatie en bijsturen op grond van persoonlijke omstandigheden

14.50 - 15.30

Totstandkoming standaard informatiemodellen en toelichting op gebruik
Inleider: Pim de Nijs, Beleidsadviseur Pensioenen Verbond van Verzekeraars, lid
stuurgroep
 Doel modellen
 Inzicht in onderzoekstraject stuurgroep Verbond, Pensioenfederatie, DNB, SZW
 Verschil in modellen voor verzekeraars en pensioenfondsen

15.30 - 15.50

Pauze

15.50 - 16.30

Schets van keuzeproces Shell pensioenfonds
Inleider : Eveline Smeets, Hoofd Actuariële Zaken Pensioenfonds Shell
 welke keuzes zijn gemaakt wat betreft
o de mogelijke uitkeringen
o het beleggingsbeleid
o instroom in het uitkeringscollectief en het shoprecht
 vanuit welke visie zijn keuzes gemaakt

16.30 - 17.10

Schets van de implementatie route
Inleider: Patrick van Loosbroek, Specialist National Accounts Allianz Nederland Groep
NV
 welke keuzes zijn gemaakt bij de implementatie van de Wvp
o tegen welke knelpunten zijn zij aangelopen
 wat zijn de ervaringen tot nu toe
o lukt het de deelnemer keuzes te maken, hoe worden zij daarin ondersteund
o van welke opties maakt de deelnemer gebruik
o hoe verlopen de eerste herrekeningen in de praktijk

17.10 - 17.20

Wrap-up en afsluiting
Gerard van ‘t Hoff

17.00 - 18.00

Afronding, Borrel & Netwerken

De Kring van Pensioenspecialisten is dit keer te gast bij Achmea, Handelsweg 2, 3707 NH te Zeist. Je kunt
parkeren bij het Kohnstammplein in Zeist. Hier staat een pendelbusje voor je klaar die je binnen enkele
minuten naar het Congrescentrum rijdt. Houd daarom rekening met wat extra reistijd.
Wij bieden je de mogelijkheid een introducé uit te nodigen. Jouw introducé kan zich inschrijven tegen
een bijzonder tarief van 195 euro inclusief btw. Inschrijvingsformulier voor introducés
P.S. Voor deze studiebijeenkomst worden bij het AG-AI 3 PE-punten aangevraagd. Ook kun je een
verklaring bij het secretariaat van KPS aanvragen t.b.v. andere permanente (pensioen)educatie.
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten

Jannet Kroes,
beleidsmedewerker

