KPS studiebijeenkomst dinsdag 18 september 2018

Wat bepaalt de keuze voor een pensioenuitvoerder?
Kwalitatieve analyse pensioenuitvoeringsvormen
De KPS werkgroep Uitvoeringsmodaliteiten heeft de afgelopen maanden veel denkwerk verricht en
energie gestoken in een onderzoek naar de verschillende pensioenuitvoeringsvormen. Uitgangspunt bij
dit onderzoek is dat de betrokken partijen vrij zijn in hun keuze qua inhoud van de
pensioenovereenkomst en -uitvoerder. Indien er een vrije keuze is, welke punten zijn dan (het meest)
bepalend? Tijdens deze bijeenkomst deelt de werkgroep haar analyse die langs de lijn van de volgende
relevante thema’s is uitgewerkt:
 Verslaglegging
 Solidariteit
 Collectiviteit
 Governance en Medezeggenschap
 Risicobeheer
 Vermogensbeheer (risicohouding en beleggingsbeleid)
 Vermogensbeheer (uitvoering)
 Financiering
 Pensioenresultaat
 Uitvoeringskosten
 Entree-/exit-voorwaarden
 Flexibiliteit en productaanbod

Leden van de werkgroep presenteren hun bevindingen over deze thema’s en hebben daarbij een
interactieve sessie voor ogen. Zij nodigen de aanwezigen uit in discussie te gaan over de thema’s die de
werkgroep heeft onderzocht. Aanscherpingen en bevindingen worden gewaardeerd en meegenomen bij
het opstellen van de eindrapportage. Aan deze themabijeenkomst werken de volgende leden van de
werkgroep mee: Mark Bakker, Mik Breek, Jos Deeben, Herma Geboers, Jos Gielink, Gaby de Léon,
Barend de Leijster, Jeroen Los, Jan Peters Sengers, Edwin Schop, Roland Veenema, Hen Veerman,
Bas van Vliet en Léon Zijlmans.
De bijeenkomst vindt plaats bij KNSB Businesscentre De Vechtsebanen, Mississippidreef 151
3565 CE Utrecht. Vanaf 13.30 uur ontvangen wij je graag met een kopje koffie of thee. Om 14.00 uur
start het programma. Rond 17.30 uur ronden wij het officiële programma af en is er gelegenheid voor
napraten en netwerken onder het genot van een drankje & hapje.

KPS-leden kunnen zich aanmelden via de persoonlijke mail of via info@kps.nl. Leden hebben de
mogelijkheid een introducé uit te nodigen. Deze kan zich inschrijven tegen een bijzonder tarief van EUR
195 inclusief btw. Inschrijvingsformulier voor introducés
P.S. 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. andere permanente (pensioen)educatie.
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten
Jannet Kroes,
beleidsmedewerker

KPS
Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken
Tel: 033 – 257 05 88 | Fax: 033 – 258 03 40
info@kps.nl | www.kps.nl

