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Het organiseren van een Round Table Conference (RTC) is een 
nieuwe activiteit van de DACT. Het doel is om treasurers over 
strategische vraagstukken te laten nadenken en hierover in een 
besloten bijeenkomst met Corporate treasurers en experts op het 
desbetreffende vakgebied te laten discussiëren. De deelnemers 
worden op grond van een aantal criteria, waaronder functie en 
onderneming, geselecteerd en uitgenodigd. Het onderwerp van 
een RTC zal ‘en petit comité’ (circa 15 deelnemers) worden inge-
leid door een ter zake zeer kundige spreker. Een gerenommeerde 
moderator zal de discussie leiden en het interactieve karakter van 
de sessie waarborgen. 

De eerste Round Table Conference zal ingaan op de consequenties  
van pensioenen voor ondernemingen. Het pensioenlandschap 
is de laatste jaren aan stevige verandering onderhevig geweest. 
Daarnaast maakt het verscherpte toezicht van De Nederlandsche 
Bank op pensioenfondsen de bestuurders van zowel pensioen-
fondsen als ondernemingen steeds bewuster van de risico’s 
waarmee men geconfronteerd wordt. Het pensioenfonds lijkt 
steeds verder op afstand te staan van de onderneming. De vraag 
blijft echter of de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het 
pensioen wel effectief kan worden overgedragen van werkgevers 
aan werknemers. De recente beursdalingen hebben geleid tot 
dekkingsgraden onder het wettelijk minimum en geven deze ont-
wikkelingen een scherp randje. In verschillende gevallen heeft de 
werkgever additionele uitkeringen moeten doen om bij te dragen 
aan het proces van herstel van de dekkingsgraad.

Theo Kocken zal zijn visie geven op de ontwikke-
lingen in pensioenland. Zijn betoog zal betrekking hebben op 
de verschillende manieren waarop met de enorme risico’s die 
pensioenfondsen in zich bergen, zowel gezien vanuit de sponsor 
als gezien vanuit de deelnemers, kan worden omgegaan in de 
praktijk.  Het bestuursmodel van pensioenfondsen wordt bespro-
ken en een oplossing om het risicobeheer en de aansturing van 
pensioenfondsen in het algemeen te verbeteren wordt behan-
deld.

Prof. Jan van der Poel is bereid ge-
vonden tijdens deze besloten RTC op te treden als moderator. 
Als voormalig CFO van het ABP is hij een materiedeskundige bij 
uitstek en een boeiende spreker die de controverse niet schuwt. 

RT RSVP voor 10 november 2009

Dact  Round Table
Met veel genoegen nodigt het bestuur van de DACT u persoonlijk1

uit voor de eerste DACT Round Table Conference op 26 november 
2009 op Landgoed Duin en Kruidberg.

Programma
16.30  uur  Welkom( DACT-bestuur)
16.35  uur Korte toelichting op het onderwerp (Jan van der Poel)
16.40  uur Inleiding (Theo Kocken)
17.15  uur Korte pauze
17.30  uur Discussie 

18.45  uur Diner (eventueel vervolg discussie)
21.30  uur Afsluiting 

Het bestuur van DACT stelt het zeer op prijs u te ontvangen op 
26 november 2009 om 16.15 uur op Landgoed Duin & Kruidberg, 
Duin & Kruitbergerweg 60 te Santpoort.

1  Deze uitnodiging is op persoonlijke titel en is in principe niet
 overdraagbaar. Eventueel kan een verzoek daartoe door het bestuur van de
 DACT in overweging worden genomen. Omdat de actieve participatie van  
 alle deelnemers essentieel is voor het succes van de RTC hecht het bestuur er  
 veel belang aan dat degenen die deze uitnodiging accepteren niet op het  
 laatste moment lichtvaardig afzeggen.



www.dact.nl

Curricula Vitae sprekers
Theo Kocken is oprichter en algemeen directeur van 
Cardano. Hij is afgestudeerd in Bedrijfskunde (Eindhoven) en Econometrie 
(Tilburg) en gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Tussen 1990 en 2000 heeft hij zijn expertise op het terrein van derivaten 
en risk management als hoofd Market Risk bij ING en Rabobank Inter-
national verder verdiept. In 2000 richtte hij Cardano op, een gespeciali-
seerde organisatie in investment management en risk management en 
marktleider in derivaten overlays, met kantoren in Londen en Rotterdam. 
Theo is auteur en medeauteur van diverse boeken en artikelen op het 
gebied van risk management en derivaten. In 2006 schreef hij “Curious 
Contracts. Pension Fund Redesign for the Future”, waarin de noodzaak 
voor herontwerp van pensioenstructuren door schevere risicoverdeling als 
gevolg van vergrijzing wordt beschreven.

Jan van der Poel is hoogleraar risk management 
bij de vakgroep financiering van de Universiteit Maastricht. Hij was 
voorheen CFO van ABP en Koninklijke Sphinx en hoogleraar accounting 
te Amsterdam en Maastricht. Als lid van de directieraad en CFO van ABP 
(1997 tot 2003), was Van der Poel verantwoordelijk voor asset and liability 
management, risk policy, ICT, financial accounting, actuariaat, strategie en 
auditing. Tevens bekleedt hij diverse bestuursfuncties en commissariaten 
bij onder andere het Telematica Instituut (technologisch topinstituut op 
ict-gebied) en Conquaestor (financial management en consulting). Hij is 
tevens extern lid van het audit committee van artsenpensioenfonds SPH, 
partner bij Berk Accountants (vaktechniek) en voorzitter van de raad van 
advies van het Actuarieel Genootschap.


