Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tweede Kamer

Hoevelaken, 27 oktober 2020
Betreft:

KPS position paper ‘Aandachtspunten en oplossingsrichtingen bij het Pensioenakkoord’

Geachte commissieleden,
Hierbij bieden wij u ons position paper aan met aandachtspunten en oplossingsrichtingen voor het
rondetafelgesprek ‘Pensioenakkoord’ op 4 november a.s.
Deze punten zijn aangeleverd door de verschillende werkgroepen van KPS. Indien de commissieleden behoefte
hebben aan het onderliggende werkdocument stellen wij dit graag beschikbaar. U kunt het document opvragen bij
het secretariaat van KPS.
Wij hopen dat de aandachtspunten die in dit position paper worden benoemd, bijdragen aan de versterking van de
informatiepositie van de Kamer rond dit belangrijke onderwerp. Alfred Kool, voorzitter KPS, licht deze punten graag
toe tijdens het rondetafelgesprek.
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten

Namens het bestuur,
Jannet Kroes,
beleidsmedewerker
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Toelichting KPS
Bij de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) zijn zo’n 300 pensioenprofessionals aangesloten. Het doel van KPS is
het bevorderen van uitwisseling van ervaring en kennis tussen de leden. Het ledenbestand van KPS beslaat alle
relevante disciplines van de pensioensector. De inbreng van de leden in een of meer van de 12 werkgroepen is
altijd op persoonlijke titel. De achtergrond van de leden is zeer verschillend en varieert van pensioenfondsen,
levensverzekeraars tot beleggingsinstellingen. Maar ook consultancy en de advieswereld zijn vertegenwoordigd.
Daarnaast de accountancy, het actuariaat en de advocatuur. KPS organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten
waarin een bepaald actueel pensioenthema op de agenda staat. www.kps.nl

Werkgroepen die een bijdrage hebben geleverd aan het werkdocument en daarmee aan het position paper zijn:
Beleggingen
Communicatie
FTK l Internationaal
Jong & Oud
Ondernemer en pensioen
Modernisering Pensioenstelsel
Pensioenadvies, zorgplicht & wft
Pensioenuitvoeringsvormen
Risicomanagement
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