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JURYRAPPORT

Algemene inleiding
De KPS-Award is ingesteld in 2005 bij het afscheid van Joop Rietmulder als voorzitter van de
Kring van Pensioenspecialisten (KPS). De Award wordt om de twee jaar uitgereikt aan een
persoon die in die periode een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het pensioendebat.
Inmiddels ontvingen de volgende personen de KPS-Award:







Prof.dr. Theo Kocken - 2016
Dr. Pieter Omtzigt - 2014
IJmert Muilwijk – 2012
Prof.dr. Kees Goudswaard – 2010
Prof.dr. Guus Boender en drs. Loes van Rijsoort – 2008
Drs. Dick de Beus - 2006

De jury heeft de nominaties voor de Award 2018 besproken en is verheugd over het aantal
nominaties, alsmede de kwaliteit van de genomineerden. De ingediende nominaties zijn
getoetst aan de criteria, zoals vastgelegd in het ‘Reglement KPS Award’:
1. inbreng in publieke debat over pensioen;
2. deskundigheid;
3. originaliteit/vernieuwend;
4. inhoudelijkheid.

De voorgedragen kandidaat voor de KPS Award 2018
De aan het bestuur van KPS voorgedragen kandidaat heeft zich op positieve wijze van de
andere kandidaten onderscheiden door haar daadkracht en snelheid van handelen. Zij
brengt het belang van de oudedagsvoorziening en de kapitaaldekking ervan ook buiten onze
grenzen onder de aandacht. De ontwikkeling van pensioensparen buiten onze landsgrenzen
heeft zeker ook een positieve invloed op de toekomst van het Nederlandse pensioen.
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De jury heeft unaniem drs. Sophie in ’t Veld voorgedragen voor de KPS Award 2018.
In haar beslissing heeft de jury de volgende kernpunten mee laten wegen:

Sophie is lid van het Europees Parlement, rapporteur en
leidt de werkgroep PEPP (Pan-Europees Persoonlijk
Pensioenproduct) en schuwt het debat voor een sterke
eerste en tweede pijler niet.

Zij benadrukt en vraagt aandacht voor de fundamentele
verantwoordelijkheid die lidstaten hebben om te
garanderen dat hun burgers op latere leeftijd een
adequate levensstandaard hebben.

Met daadkracht en snelheid is het voorstel voor de
verordening PEPP uitgewerkt en concreet gemaakt.
Ondanks dat het PEPP-voorstel niet overal wordt
omarmd is Sophie aan de slag gegaan met belangrijke
knelpunten.
Met het PEPP wordt de kapitaaldekking van pensioen
vergroot. Deze kapitaaldekking heeft een gunstig effect op de beschikbaarheid van
lange termijn beleggingen en daarmee een positief effect op de Europese economie.
Met het oog op de Brexit is de vergroting van kapitaalgedekt pensioen in Europa nog
relevanter voor Nederland. Door de Brexit verliest Nederland immers een belangrijke
bondgenoot op de pensioendossiers.

Volgens de jury toont Sophie lef in het debat en neemt daarbij positie in. Zij zet haar
visie met daadkracht en snelheid om in voorstellen en laat zich niet weerhouden deze
daar waar nodig aan te passen om knelpunten weg te nemen. Ook met
pensioenvoorstellen in de individuele sfeer, wordt het belang van pensioen in de 1e
en 2e pijler en de verantwoordelijkheid van lidstaten benadrukt.

Voordracht
Met de voordracht voor de KPS Award onderkent de jury de toekomstgerichte blik van
Sophie in ’t Veld. Verandervermogen vormt vandaag in het KPS-congres de rode draad. De
jury acht de voordracht een blijk van waardering voor de verfrissende impuls die Sophie
geeft aan het ontwerp van een toekomstbestendige oudedagsvoorziening en moedigt haar
aan om de rol van aanjager te blijven vervullen. Met genoegen heeft de jury drs. Sophie in ‘t
Veld voorgedragen voor de KPS Award. Het bestuur van KPS onderstreept deze voordracht
van harte en neemt deze met algemene instemming over.
Hoevelaken, 7 december 2018
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Joop Rietmulder,
erevoorzitter KPS, eigenaar Rietmulder c.s. en associé van Montae
Mr. Hedwig Peters,
voorzitter KPS en eigenaar Hedwig Peters Consulting
Mark Bakker RBA CPE MBA,
Business Development Director Achmea Investment Management
Mr. Otto Hulst CPE,
Innovation Lead KAS Lab, bestuurder van Pensioenfonds Kas Bank en onlangs
verkozen tot Jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar’
Mr. Monica Swalef,
senior pensioenjurist, opleider, intern toezichthouder, arbiter en eigenaar Swalef
Mr. Marianne Zweers CPE,
senior pensioenjurist en beleidsadviseur a.s.r.

de Kennisdeler

De Kennisdeler, KPS Award van 2018, is handgevormd en van massief glas.
Deze sculptuur uit glas verbeeldt de ‘Kennisdeler’ die illustrerend is voor het platform van de
Kring van Pensioenspecialisten. Een dynamisch platform waar pensioenkennis en -ervaring
worden gedeeld en verspreid.
De cirkel van de Kennisdeler is niet gesloten en nodigt uit een bijdrage te leveren aan het
pensioendebat, zowel in de sector als daar buiten.
Deze KPS Award staat voor ‘dynamiek’ en ‘flexibiliteit’. Het toont echter ook ‘een open
einde’ en illustreert dat dingen onzeker zijn. Het is de kunst daarmee flexibel om te gaan. Het
getuigt van verandervermogen als zo’n open einde juist motiveert om nieuwsgierig te zijn,
aan de slag te gaan en veranderingen op hun waarden te onderzoeken.
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