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Cross Border Pensions
In de media worden veel waarheden, halve waarheden en onjuistheden geschreven over
de mogelijkheden voor Europese ondernemingen om hun pensioenregeling onder te brengen
bij een in het buitenland gevestigde pensioeninstelling.
In samenwerking met Belgische en Nederlandse experts op dit gebied hebben wij
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervan. Uit dit onderzoek is gebleken dat
aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd in de kosten die verbonden zijn aan
de financiering en uitvoering van een pensioenregeling. Verder kunnen ook de organisatorische aspecten efficiënter worden ingevuld.

Agenda
13.30 - 14.00

Ontvangst

14.00 - 14.10

Welkom en inleiding.
Nico Top, ActuComp
Dagvoorzitter

14.10 - 14.40

Op 27 mei 2008 organiseren wij een conferentie waarin wij onze bevindingen presenteren.
Wij nodigen u gaarne uit deze conferentie bij te wonen zodat u kunt beoordelen of een
“IORP” een alternatief kan bieden voor de pensioenvoorziening van uw organisatie.

Cross-border pensioenen:
bedreiging, opportuniteit of realiteit?
Paul Roels, PROcrea Consulting
Auteur van verschillende vakboeken en
docent aan de Katholieke Universiteit
Leuven

15.50 - 16.30

Drs. Martin Jansen, actuaris AG
Partner ActuComp
Sedert 1994 controlerend actuaris bij
Pensioenfondsen.

16.30 - 17.00

Voordelen Asset Management
Koen De Ryck, Pragma Consulting
Auteur van het rapport Rebuilding
Pensions dat door de Europese Commissie werd gepubliceerd en als basis
heeft gediend voor de IORP-richtlijn.

17.00 - 17.30

Q&A en afsluiting
Nico Top, ActuComp

17.30 - 19.00

Informeel samenzijn
Onder het genot van een drankje en
mediteraanse gerechtjes.

Wij zouden het zeer op prijs stellen u te mogen verwelkomen op deze bijeenkomst.
14.40 - 15.20
Met vriendelijke groet,

Nico Top
Annemiek van den Eshof
Paul Roels
Anne Claes
Koen De Ryck

ActuComp (Dordrecht)
ActuComp (Dordrecht)
PROcrea Consulting (Brasschaat, België)
Esofac Belgium (Zaventem, België)
Pragma Consulting (Vilvoorde, België)

15.20 - 15.50

Organisme voor de Financiering van de
Pensioenen en Prudentieel toezicht.
Lutgarde Sommerijns, Secretaris-Generaal
van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen en juriste gespecialiseerd in
Europees en Sociaal Recht.

Pauze

Vergelijking Nederland-België
Anne Claes, Esofac Belgium
Managing Partner, Actuaris

