Reglement KPS Award
Instelling KPS Award
Bij Besluit van 28 september 2005 heeft het Bestuur van de Stichting Kring van Pensioenspecialisten
ingesteld de KPS Award. Met deze KPS Award betuigt het Bestuur haar respect en erkentelijkheid voor
de vele initiatieven welke de heer Joop Rietmulder 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 in het algemeen, en voor de jarenlange inzet die de heer
Rietmulder heeft getoond bij de opbouw van de Stichting Kring van Pensioenspecialisten in het
bijzonder.
Twee jaarlijkse toekenning
De KPS Award zal om de twee jaar worden toegekend, voor de eerste maal in 2006.
Kring van Genomineerden
Genomineerden voor de KPS Award kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn. Om in aanmerking te
komen voor de nominatie dient de natuurlijke persoon zich in het publieke debat op het gebied van
ontwikkelingen van pensioenen te hebben onderscheiden door deskundigheid, originaliteit en
inhoudelijkheid.
Alle vormen van uitingen komen hierbij in aanmerking. Derhalve zowel schriftelijke, mondelinge als
digitale bijdragen aan het denken over ontwikkelingen op het gebied van pensioenen.
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Voordrachten voor nominatie
Een voordracht voor nominatie voor de KPS Award kan uitsluitend geschieden door deelnemers van de
KPS. Deelnemers ontvangen uiterlijk 6 maanden voor de beoogde uitreiking van de KPS Award een
uitnodiging, met reden omkleed, om schriftelijk natuurlijke personen (maximaal 3) voor te dragen als
genomineerde voor de KPS Award.
Jury KPS Award
Het bestuur van de KPS benoemt een jury welke belast wordt met het toekennen van de KPS Award.
Ten aanzien van deze jury geldt het volgende:
1. De voorzitter van de KPS maakt uit dien hoofde deel uit van de Jury KPS Award.
2. De overige deelnemers van de Jury bestaan uit deelnemers van de KPS niet zijnde leden van
het Bestuur.
3. De Jury bestaat uit 6 personen.
4. De Jury benoemt zelf uit haar midden een voorzitter.
5. De leden van de jury zullen zo veel als mogelijk voortkomen uit de verschillende vakdisciplines
zoals die binnen de KPS vertegenwoordigd zijn.
6. Om de twee jaar treden twee leden van de jury terug met uitzondering van de voorzitter van de
KPS en zijn maximaal voor een tweede termijn van twee jaar herkiesbaar.
7. De leden van de jury maken zelf een rooster van aftreden.
8. Een natuurlijk persoon kan alleen de KPS Award toegekend krijgen indien de jury bij
meerderheid van stemmen tot een dergelijke voordracht is gekomen. Bij het staken van de
stemmen telt de stem van de voorzitter van de jury voor twee.
9. De voordracht door de jury is bindend voor het Bestuur van de KPS. Het is echter het Bestuur
van de KPS die de KPS Award toekent.
10. De jury motiveert haar beslissing tot voordracht voor toekenning van de KPS Award schriftelijk
aan het bestuur van de KPS.
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11. De Jury beslist onafhankelijk en ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Kosten
verbonden aan het selecteren van kandidaten zijn voor rekening van de KPS. Hiervoor zal
door de KPS jaarlijks in overleg met de jury een reëel beschikbaar budget beschikbaar
worden gesteld.
Uitreiking KPS Award
De uitreiking van de KPS Award vindt plaats tijdens een door het Bestuur aan te wijzen gelegenheid.
Het Bestuur streeft hierbij om de uitreiking plaats te laten vinden op gelegenheden waarbij grote
groepen van KPS deelnemers en andere in pensioenontwikkelingen geïnteresseerden aanwezig zijn.
KPS Award
De KPS Award bestaat naast het jury rapport waarin de verdiensten die de genomineerde voor de
gedachtevorming op het gebied van pensioenen heeft gehad wordt toegelicht, uit een kunstwerk.
Wijziging reglement
Het KPS bestuur heeft de mogelijkheid om af te wijken van het reglement indien daarvoor
zwaarwegende redenen zijn en deze wijziging voortkomt uit een bestuursbesluit.
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