JURYRAPPORT
HORENDE BIJ DE UITREIKING VAN DE

1E KPS AWARD OP 24 NOVEMBER 2006

Doelstelling KPS
De Stichting Kring van Pensioen-Specialisten is opgericht op twee december 1991. De
Stichting biedt onder meer een platform waarbinnen deskundigen met elkaar op persoonlijke
titel visies kunnen ontwikkelen over het onderwerp pensioenvoorzieningen.
Daarnaast beoogt de Stichting Kring van Pensioen-Specialisten om politici en
toezichthouders, gevraagd en ongevraagd, de consequenties te schetsen die specifieke
besluiten op het gebied van pensioenen kunnen hebben en hen waar mogelijk extra
alternatieven te bieden die binnen de besluitvorming rondom pensioenen kunnen worden
betrokken.
Dit alles met het uiteindelijk doel om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van een
kwalitatief hoogwaardig pensioenstelsel in Nederland.
KPS Award
Bij Besluit van 28 september 2005 heeft het Bestuur van de Stichting Kring van PensioenSpecialisten de KPS Award ingesteld. Met deze KPS Award betuigt het Bestuur haar respect
en erkentelijkheid voor de vele initiatieven welke de heer Joop Rietmulder, medeoprichter van
de KPS, heeft genomen om te komen tot een verdergaande uitwisseling van visies tussen de
verschillende vakdisciplines die betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het gebied van
pensioenen in Nederland. Het betreft hier een prijs die ééns in de twee jaar zal worden
uitgereikt aan een natuurlijk persoon die zich in het publieke debat over pensioenen heeft
onderscheiden door deskundigheid, originaliteit en inhoudelijkheid.
Nominaties
De deelnemers van de Kring van Pensioen-Specialisten zijn in september 2006 in de
gelegenheid gesteld een of meer personen voor te dragen voor uitreiking van de 1 e KPS
Award op 24 november 2006.

De jury heeft met vreugde kunnen vaststellen dat van de mogelijkheid om personen voor te
dragen als genomineerde voor de KPS Award in ruime mate gebruik is gemaakt. Met nog
meer tevredenheid heeft de jury kunnen vaststellen dat Nederland op dit moment in ruime
mate is voorzien van natuurlijke personen die inderdaad op deskundige, originele en
inhoudelijke wijze bijdragen aan het debat over pensioenen.
De ontvanger van de eerste KPS Award
De jury is tot een unaniem besluit gekomen over de persoon aan wie de 1e KPS Award zal
worden uitgereikt.
De genomineerde is iemand met een lange staat van dienst. Iemand met een passie voor het
Nederlandse pensioensysteem die telkens weer bereid is om op nationale en internationale
fora de unieke inrichting van het Nederlandse Pensioenstelsel toe te lichten en verdedigen.
Iemand die echter ook niet bang is om vanuit een grote deskundigheid impopulaire
standpunten in te nemen zoals hij bijvoorbeeld deed bij de introductie van de euro door te
wijzen op de gevaren van een zwakke euro voor ons pensioenstelsel.
Iemand die echter ook onverkort vasthoudt aan het principe dat pensioen uiteindelijk een
arbeidsvoorwaarde is waar sociale partners het laatste woord dienen te hebben.
De genomineerde is iemand waarvan de jury heeft ervaren dat hij, ondanks zijn enorme
kennis op het gebied van pensioenen bereid is om toch met een open mind met een ieder van
gedachten te wisselen over pensioenontwikkelingen.
De genomineerde heeft leiding gegeven aan het beheer van vele miljarden aan
pensioengelden.
Met feiten en woorden kan de jury proberen aan te geven waarom zij deze genomineerde zo
respecteert.
Anders en misschien meer treffend wil de jury één citaat geven die tijdens het juryberaad door
één van de juryleden werd geuit en waarover een ieder het direct eens was. En dit citaat is
“aan deze genomineerde zou ik mijn pensioen durven toe te vertrouwen”

Unaniem en met trots heeft de Jury besloten de 1e KPS Award uit te reiken aan:

Dick de Beus, voormalig directeur PGGM

Hoevelaken, 24 november 2006
Mr. P.J.M. Akkermans
P.J.C. Borgdorff
H. Duthler
Prof. Mr. H.M. Kapelle
J.W. Rietmulder
Drs. J.A.G. Steenvoorden

