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Inschrijven

08:30

Registratie en koffie

09:15

Openingswoord voorzitter

Programma
Presentaties

Onno de Lange, Pensioenbestuurder, Directeur,
Pensioenbestuurders.nl

Bestemd voor
Voordelen
Sponsors

09:25

Locatie
Contact

Hoofdsponsors

Keynote speech
Pensioen gemist of pensioenen in de mist? Wat
vroeger zeker leek, zal later onzeker blijven
Professor dr. Paul Schnabel, Directeur, Sociaal en
Cultureel Planbureau

09:55

Paneldiscussie: Hoe pensioenfondsen omgaan met
de implementatie van een nieuw akkoord
Zullen pensioenen als gevolg van het akkoord meer
bewegen richting een defined contribution-model?
Hoe kan de druk op de intergenerationele
solidariteit het beste worden aangepakt?
Maakt een inflatiebestendig pensioen het
eenvoudiger of complexer om de
pensioenverplichtingen na te komen?
Wat zijn de logistieke en financiële gevolgen voor
pensioenfondsen als het invaren van oude rechten
niet kan doorgaan?
Moderator:
Frans Prins, Directeur, Pensioenfederatie
Panel:
Jan van de Poel, Emeritus Hoogleraar Risk Management,
Maastricht University
Rob Kragten, General Manager, Unilever Pensionfund
Progress
Robert J.A. Diepersloot, Voormalig Bestuursvoorzitter,
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten
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10:40

Nederlandse pensioenpolder 'staat op zijn kop'. Alle
stakeholders krijgen te maken met fundamentele
veranderingen
Drie trends (Europa; EU wetgeving en
marktdynamiek) om overzicht te krijgen:
Trend 1: veranderingen in
pensioeninstellingen/uitvoerder: introductie
PPI, ander governance model
pensioenfondsen, grensoverschrijdende
IORP
Trend 2: veranderingen in de funding
vereisten: Solvency 2, herziening
pensioenrichtlijn, actuele publieke
consultatie IORP2, herziening FTK1 en
FTK2
Trend 3: veranderingen in
pensioenregelingen: verschuiving richting
DC. Pensioenaccoord. Andere behoeften
werkgevers (IFRS, premiestabilisatie) en
werknemers (begrijpelijkheid, solidariteit).
Opkomst van Smart DC.
Wat betekent dit voor u als werkgever, als
pensioenfonds bestuurder, als beleidsmaker?
Jacqueline Lommen, Director of European Pensions,
Robeco

11:10

Koffiepauze

11:30

Paneldiscussie: Gevolgen van de nieuwe
FTK-voorstellen
Is de aanpassing van de discontovoet een goede
ontwikkeling?
Op welk niveau kan deze het beste worden
vastgezet?
Welk effect zal dit hebben op het
beleggingsbeleid van pensioenfondsen?
Krijgt dit gevolgen voor het risicoprofiel?
Welke afwegingen zijn relevant om te komen tot een
gedegen keuze tussen het oude en een nieuw
contract en daarmee het toetsingskader?
Zal de herweging van pensioenverplichtingen
gunstig zijn voor pensioenregelingen?
Zullen de nieuwe voorstellen leiden tot grotere
risico’s?
Wat betekent dit voor het hedgen van
risico’s?
Komt hiermee een einde aan de kortetermijn-grillen?
Moderator:
John van Markwijk, Directeur Beleggingen, PME
Panel:
Geraldine Leegwater, Hoofd Beleggingen en
Communicatie, ABN Amro Pensioenfonds
Theo Jeurissen, Hoofd Beleggingen, PMT
Mark Rosenberg, Partner, Avida International
Professor dr. Roel Beetsma, Chairman, Department of
Economics, Chair, Macroeconomics, University of
Amsterdam

12:15

Consolidatie in de Nederlandse pensioen sector
Wat zijn belangrijkste trends in de Nederlandse
pensioensector?
Wat zijn implicaties voor pensioenfondsen en
uitvoerders?
Pensioenadministratie
Asset management
Welke partijen zijn het best gepositioneerd om hier
op in te spelen?
Welke overwegingen zijn van belang bij fusies en
overnames in de sector?
Kirst Kuipers, Managing Director, Financial Institutions,
ING Commercial Banking
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12:45

Lunch

13:55

Paneldiscussie: Governance vraagstukken die
pensioenfondsen zullen tegenkomen
Dwingen kosten tot een consolidatie van
pensioenfondsen?
Is het mogelijk om de kosten van
administratie en vermogensbeheer te
verlagen met behoud van een effectieve
uitvoering van de pensioenregeling?
Wie is het meest geschikt om pensioenbestuurders
te benoemen?
Zijn niet-professionele bestuurders een
risico voor het fonds?
Wat ondernemen pensioenbestuurders om hun
beleggingskennis te vergroten? Wat kunnen zij
hierin verbeteren?
Wat doen pensioenbesturen om tegenpartijrisico’s
te reduceren?
Hoe kunnen besturen effectiever met/naar de
deelnemers communiceren over de onzekerheden in
het nieuwe stelsel?
Moderator:
Annemarie van Hekken, Partner, Bridgevest
Panel:
Anne-Marie Wiegers, Consultant, Montae Pensioenen
Maarten Hage, Partner, CPI Governance
Rob Simon, Adviseur, Bureau voor Strategische
Pensioencommunicatie
Rob Vlietman, Pensioendeskundige, CNV Vakmensen

14:40
Kunnen pensioenfondsen nog wel in Europa
beleggen?
Hoe bescherm je je kapitaal en waar liggen nog
kansen?
Blijft een gemiddeld verwacht rendement van
6% voor pensioenfondsen haalbaar de
komende decennia?
Pensioenfondsen moeten van DNB 'veilig'
beleggen. Kan dat?
Gastvrouw:
Anke Claassen, Hoofdredacteur, npn
In Gesprek Met:
Angelien Kemna, Hoofd Beleggingen, APG

15:10

Koffiepauze

15:30

De impact van de schuldencrisis voor beleggers
Hoe serieus is de bedreiging voor de Europese
obligatie markt?
Hoe serieus is de bedreiging voor wereldwijde
groei?
De schuldencrisis vanuit Duits perspectief
Joost van Leenders, Beleggingsstrateeg, BNP Paribas
Investment Partners

16:00

Paneldiscussie: Politieke discussie
Welke aspecten bepalen de toekomstbestendigheid
van de eerste pijler en hoe worden deze
beoordeeld?
Wat is de politieke visie op de intergenerationele
solidariteit en hoe deze wordt toegepast in het
nieuwe akkoord?
Is deze solidariteit te handhaven op de lange
termijn?
Worden pensioendeelnemers aangemoedigd meer
op zoek te gaan naar oplossingen in de derde
pijler?
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Gezien de recente aanbevelingen van het IMF, wat
is de volgende stap die Nederland moet zetten om
ervoor te zorgen dat de eerste pijler aan zijn
pensioentoezeggingen kan voldoen?
Wat zijn de verwachtingen van de doorberekening
die het kabinet heeft beloofd aangaande de
gevolgen van het nieuwe akkoord?
Wat zijn de wensen en verwachtingen over
het invaren van oude rechten?
Moderator:
Onno de Lange, Pensioenbestuurder, Directeur,
Pensioenbestuurders.nl
Panel:
Pieter Omtzigt, Tweede-Kamerlid, CDA
Ed Groot, Tweede-Kamerlid, PvdA
Wouter Koolmees, Tweede-Kamerlid, D66
Paul Ulenbelt, Tweede-Kamerlid, SP

16:15

Slotopmerkingen voorzitter

16:25

Borrel
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