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Geacht VP-lid,
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor het bijwonen van de digitale studiebijeenkomst
van de Vereniging voor Pensioenrecht op:

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 VAN 14:00 UUR TOT 18:00 UUR

Deze bijeenkomst heeft als titel:

"Toezicht op de transitie onder de wet Toekomst pensioenen”
Onze sprekers zijn:
- Anne de Groot en Laura van Steen, manager team Pensioenen respectievelijk senior
toezichthouder Pensioenen bij de AFM;
- Hans de Boer en Rick Hoogendoorn, kwartiermaker van de afdeling Toezicht
Invaarbesluiten bij de divisie Toezicht pensioenfondsen respectievelijk toezichthouder
pensioeninstellingen bij DNB;
- Frank Janse, pensioen consultant bij Montae & Partners.

U kunt zich aanmelden via de website van de vereniging: www.vvpensioenrecht.nl. De uitnodiging
vindt u ook op onze website www.vvpensioenrecht.nl onder “bijeenkomsten”.
De Vereniging voor Pensioenrecht is door de Orde van Advocaten niet erkend als
onderwijsinstelling. Toch kunt u voor het bijwonen van deze studiebijeenkomst opleidingspunten
krijgen. U dient zelf te beoordelen of de studiebijeenkomst voldoet aan de daarvoor door de Orde
gestelde vereisten. Indien u die mening bent toegedaan, kunt u aan deze studiebijeenkomst twee
opleidingspunten ontlenen.
De bijeenkomst vindt plaats in:
Het ASR HOOFDGEBOUW, gelegen aan de ARCHIMEDESLAAN 10 (3584 BA) te UTRECHT, tel:
030–2579111. De receptie zal u nader informeren over de exacte locatie binnen het hoofdgebouw.
Zoals bij de meesten van u bekend zal zijn, is het ASR Hoofdgebouw (ook genaamd het
AMEV-gebouw) gelegen in de kantorenwijk Rijnsweerd Noord, nabij de rijkswegen A27 en A28.
Vanuit Utrecht Centraal Station is er een busdienst.
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"Toezicht op de transitie onder de wet Toekomst pensioenen"
WOENSDAG 30 NOVEMBER VAN 14:00 UUR TOT 18:00 UUR
ASR, Archimedeslaan 10 (3584 BA) te Utrecht
Het programma:
14:00 -14:30

Inloop

14:30 - 15:10

Anne de Groot en Laura van Steen
Anne en Laura gaan in op het toezicht van de AFM gedurende de transitie en op
welke nieuwe onderwerpen de AFM structureel toezicht gaat houden. Daarnaast
bespreken zij de communicatie tijdens de transitie.

15:10 - 15:50

Hans de Boer en Rick Hoogendoorn
Hans en Rick nemen ons mee in het toezicht door DNB op de transitie. Zij gaan
daarbij in op de besluitvorming bij pensioenfondsen, op de manier waarop DNB
het toezicht op de transitie wil gaan inrichten en zoomen specifiek in op het
toezicht ten aanzien van invaarbesluiten van pensioenfondsen.

15:50 - 16:05

Pauze

16:05 - 16:15

Algemene Ledenvergadering
a. Opening
b. Vaststelling notulen
c. Jaarrekening 2021 (stukken worden verstrekt tijdens vergadering)
d. Mededelingen
e. Rondvraag
f. Sluiting

16:15 - 16:55

Frank Janse
Frank neemt ons mee in het thema evenwichtigheid en de rol die evenwichtigheid
speelt onder de Wet toekomst pensioenen.

16:55 - 17:00

Afsluiting

17:00 - 18:00

Borrel

Verder willen wij u er op attenderen dat de presentaties van de sprekers na afloop van de
Postbus 7823
1008 AA Amsterdam

Tel: 020 - 261 76 51
KvK nummer: 40536901

info@vvpensioenrecht.nl

bijeenkomst op onze website te vinden zijn: www.vvpensioenrecht.nl.
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