Studiebijeenkomst woensdag 23 mei 2018
PEPP & IORP II:
de impact van deze Europese voorstellen op de Nederlandse
pensioensector

Beste deelnemer van KPS,
Hierbij nodigen we je van harte uit voor de studiebijeenkomst van 23 mei a.s. waarin diverse sprekers ingaan
op de betekenis van een tweetal actuele Europese wetsvoorstellen voor de Nederlandse pensioenpraktijk.
1.
PEPP
29 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een Verordening inzake een panEuropees persoonlijk pensioenproduct. Inmiddels hebben diverse partijen waaronder het Europees
Parlement, de Nederlandse regering en andere pensioenstakeholders hun reacties en aanbevelingen
gepubliceerd. De KPS werkgroep Internationaal volgt de ontwikkelingen nauwlettend en praat je bij over het
Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP).
2.
IORP II
In 2014 lanceerde de Europese Commissie een voorstel voor een herziening van de Europese richtlijn voor
pensioenfondsen, die de bestaande IORP richtlijn moet gaan vervangen. Op 30 juni 2016 bereikten het
Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie overeenstemming over IORP II.
Onlangs stuurde het kabinet het wetsvoorstel voor de implementatie van IORP II naar de Tweede Kamer.
IORP II, die in januari 2019 verankerd moet zijn in de nationale wetgeving, raakt o.a. governance, risicomanagement, ESG en communicatie van pensioenfondsen.
In deze studiebijeenkomst wordt ingezoomd op het governance aspect en de ESG-factoren.
Risicomanagement staat later in het jaar op de agenda van KPS en de vorige studiebijeenkomst stond
volledig in het teken van Pensioencommunicatie.
De KPS werkgroep Pension Fund Governance heeft zich gebogen over diverse aspecten van de richtlijn en
gaat in deze studiebijeenkomst met name in op de betekenis voor de governance van pensioenfondsen.
Daarbij komen de inrichting en uitvoering van de drie sleutelfuncties en het Three lines of defense model
nadrukkelijk aan bod.
Het onderdeel IORP II sluiten we af met een toelichting op de nieuwe eisen aan het ESG-beleid.
Pensioenfondsen dienen in het risicomanagement expliciet aandacht te schenken aan ESG-risico’s.
Daarnaast moeten zij publiceren hoe het ESG-beleid wordt meegenomen in het beleggingsbeleid en het
risicomanagement.
Wij zijn ons ervan bewust dat de meivakantie wellicht al de nodige gaten in de agenda slaat. Deze
studiebijeenkomst met actuele thema’s is meer dan de moeite waard om de middag van 23 mei te reserveren
in je agenda!
Het volledige programma tref je hier aan.
Inschrijving verloopt via het secretariaat van KPS.

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

Voor deze studiebijeenkomst worden bij het AG-AI PE-punten aangevraagd. Ook kun je een verklaring bij het
secretariaat van KPS aanvragen t.b.v. permanente (pensioen)educatie van andere beroepsgroepen.
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten
Jannet Kroes,
beleidsmedewerker
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