Kennissessie
UPA voor fondsbestuur

De kosten van de uitvoering liggen onder een vergrootglas omdat ze mede van invloed zijn op de hoogte
van het pensioen. Het is belangrijk dat processen efficiënt en daarmee tegen lagere kosten worden
uitgevoerd. Niet alleen bij de pensioenuitvoerder maar ook bij de werkgevers en hun
administratiekantoren. Er zijn verschillende manieren om administratieve lastenverlichting te realiseren.
Een daarvan is de implementatie van de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA).
UPA is een standaard voor de aangifte van dienstverband- en salarisgegevens van werknemers, direct
vanuit het salarispakket van de werkgever. Gebruik van UPA biedt actuelere en juiste gegevens én
lagere kosten door samenwerking en standaardisatie van de aanlevering.
Wellicht heeft u al gehoord van UPA en speelt één of meer van deze vragen:
• Hoe kunnen we lastenverlichting bereiken?
• Wat zijn de karakteristieken van UPA?
• Welke bijdrage kan UPA leveren aan onze strategie?
• Met welke aandachtspunten moeten we rekening houden als we UPA inzetten?
• Wat betekent UPA voor ons informatiebeleid?
• Welke mogelijkheden biedt UPA op het gebied van handhaving en privacy?
Tijdens de kennissessie UPA nemen we u mee langs deze vraagstukken, zodat u:
✓ een compleet beeld heeft van UPA en haar mogelijkheden;
✓ acties kunt benoemen om de beleidsconsequenties te kunnen inschatten;
✓ weet welke onderwerpen nog uitgewerkt moeten worden;
✓ tot een onderbouwd besluit kunt komen.
Voor wie?
Deze kennissessie heeft Ferm-in-pensioenen ontwikkeld voor bestuurders, directie en management van
een pensioenuitvoerder.
Als kennishouder van UPA en begeleider van diverse UPA-implementaties is Ferm-in-pensioenen uw
professionele gesprekspartner.
Op het moment dat u als bestuur heeft besloten UPA te omarmen en te implementeren, kan Ferm-inpensioenen u verder helpen invulling te geven aan een succesvol vervolg. Zo is er de kennissessie ‘UPA
Governance voor fondsbestuur’ alsook kennissessies voor pensioenuitvoeringsorganisaties. De volledige
kennissessie reeks vindt u hier.
Voorwaarden
Duur van de kennissessie
: 2 uur
Aanwezig
: 2 business consultants Ferm-in-pensioenen
Groepsgrootte
: max 12 deelnemers
Kosten incl voorafgaand intakegesprek € 1.750,- excl. BTW

