KPS Studiebijeenkomst donderdag 14 februari 2019
DC regelingen in internationaal perspectief
What’s in it for us?
In deze bijeenkomst verruimen wij onze Nederlandse pensioenblik door te kijken naar de opbouw van
Defined Contribution regelingen en de uitkeringsmogelijkheden in landen waar dit systeem gangbaar is.
Wat kunnen we van die landen leren als het gaat om de opbouw-, de uitkeringsfase, het
beleggingsbeleid, de communicatie, de governance en de keuzevrijheid in deze internationale
systemen?
Het thema Internationaal DC wordt belicht vanuit een breed onderzoek van Netspar/CPB. Hoe gaan
andere landen om met keuzevrijheden en waar leiden die opties toe voor de deelnemer? Daarna delen
twee sprekers hun praktijkervaringen met DC-regelingen in diverse landen. En als we dan toch over onze
landsgrenzen heen kijken, is het waardevol een uitstapje te maken naar een ander actueel thema: de
Brexit, en met name de betekenis voor de Nederlandse pensioensector.
De studiemiddag wordt aangestuurd door Mariëtte Vis, medevoorzitter van de KPS werkgroep
Internationaal en advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht. De Kring van Pensioenspecialisten is deze
bijeenkomst te gast bij Achmea in het congrescentrum te Zeist.

Programma
13.30 - 14.00

Ontvangst met koffie en thee

14.00 - 14.15

Welkom vanuit Achmea en opening
welkom door Twan van Erp, Hoofd Strategisch Portefeuille Advies Achmea Investment
Management
opening door Mariëtte Vis, dagvoorzitter

14.15 - 15.00

DC in internationaal perspectief: keuzevrijheid en beleggingsbeleid
o.a. Denemarken, Zweden, Australië en Chili
Marcel Lever, afdelingshoofd Centraal Plan Bureau
 keuzevrijheid bij deelname en inleg
 keuzevrijheid bij opname
 beleggingsbeleid (waaronder doorbeleggen tijdens de uitkeringsfase en vergelijking
tussen DB en DC)

15.00 - 15.45

Praktijkervaringen van LifeSight met zetels in UK, Ierland, België en Nederland
Edwin van den Oever, Managing Director LifeSight Nederland
• vormgeving van de DC-regeling in verschillende landen
• trends en ontwikkelingen
• modernisatie
• keuzemogelijkheden bij opbouw pensioen
• beleggingsopties

15.45 - 16.05 Pauze

16.05 - 16.50

Praktijkervaringen DC in US en UK
Eric Bergamin, partner Eversheds-Sutherland Advisory
• overzicht van de DC-regelingen in US en UK
• lessons from across the pond
Uitstapje naar
• ontwikkelingen rond de Brexit en de betekenis voor de Nederlandse pensioensector

16.50 - 17.00

Algemene vragenronde en afsluiting
o.l.v. Mariëtte Vis

17.00 - 18.00

Afronding, Borrel & Netwerken

De Kring van Pensioenspecialisten is 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.
Introducés kunnen zich inschrijven tegen een bijzonder tarief van 195,-- euro inclusief btw.
Inschrijvingsformulier voor introducés
P.S. Voor deze studiebijeenkomst worden bij het AG-AI 2 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

