
13 november 2014

Ronde tafel bijeenkomst 
‘Cross border Pensions’

Hoe efficiënt is grensoverschrijdende
pensioenuitvoering?

Sprenkels & Verschuren organiseert op 13 november 2014 een ronde tafel bijeenkomst voor ondernemingen en 
pensioenfondsen met belangstelling voor grensoverschrijdende pensioenuitvoering.

Waarom grensoverschrijdende pensioenuitvoering?
Dat is 1 van de hamvragen op deze bijeenkomst. Het aantal Nederlandse pensioenfondsen daalt. Het aantal vergelijkbare
pensioeninstellingen in het buitenland neemt toe. Tevens stijgt het aantal instellingen dat grensoverschrijdende diensten
uitvoert langzaam maar zeker. Waarom eigenlijk? Komt dat omdat er meer vraag is naar dergelijke dienstverlening? 
Of door de toegenomen aandacht van politiek en media? Hoe ziet dat er eigenlijk uit, grensoverschrijdende 
pensioen-uitvoering? Welke problemen lossen we daar mee op? En hoe kan dergelijke dienstverlening efficiënt 
plaatsvinden? 

Herkent u deze vragen? Kom dan naar onze vrijblijvende ronde tafel bijeenkomst.

Voor en door de pensioensector 
De ronde tafel bijeenkomst is toegankelijk voor bestuursleden en medewerkers van pensioenfondsen en bestuursbureaus 
en voor professionals vanuit ondernemingen die overwegen om pensioenregelingen bij een internationaal opererende 
pensioeninstelling onder te brengen. U krijgt geen ivoren toren verhalen maar praktische informatie. Wij hebben 3 
buitenlandse uitvoerders uit gewilde vestigingslanden bereid gevonden om vanuit de praktijk te vertellen hoe 
grensoverschrijdende pensioenuitvoering eruit ziet. Clifford Chance zal voorts een presentatie geven over de fiscale en 
juridische implicaties van regelingen in het buitenland. Vanuit Sprenkels & Verschuren faciliteren wij de discussie. 

Agenda
Onze ronde tafel bijeenkomst vindt plaats op 13 november 2014 in het Radisson Blu Hotel aan Boeing Avenue 2 te 
Schiphol-Rijk. Inloop vanaf 15.00 uur. Start presentaties vanaf 15.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

• 15.00 uur: inloop en ontvangst met fris, koffie/thee en versnaperingen;

• 15.30 uur: opening en introductie door Sprenkels & Verschuren; 

• 15.40 uur: presentatie door Conac, internationaal pensioenuitvoerder uit België;

• 16.10 uur: presentatie door Boal & Co, internationaal pensioenuitvoerder uit Ierland; 

• 16.40 uur: presentatie door BWCI, internationaal pensioenuitvoerder uit Jersey;

• 17.10 uur: presentatie door Clifford Chance over fiscale en juridische consequenties;

• 17.40 uur: einde presentaties, vragen vanuit de groep en plenaire discussie;

• 18.00 uur: einde ronde tafel, start borrel;

• 19.00 uur: einde borrel, start diner.

Graag nodigen wij u uit voor deze ronde tafel bijeenkomst. Gezien het internationale karakter van deze bijeenkomst is 
de voertaal Engels. Afgezien van uw eigen tijdsinvestering, zijn er aan deze sessie voor u geen kosten verbonden. 
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl. Indien u van deze uitnodiging 
geen gebruik wilt of kunt maken, kunt u deze naar een collega doorsturen. Het aantal plekken is beperkt, dus wij 
verzoeken de bovenmatig geïnteresseerden om zich spoedig te aan melden. Indien u tevens gebruik wilt maken van het 
eveneens kosteloze diner samen met de pensioenuitvoerders, dan kunt u dat aangeven.

Wij zien uit naar uw komst!
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