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In deze Nieuwsbrief weer aandacht
voor ons jaarverslag. Verder items
over de formulering van de
toeslagregeling en de overdracht
aan de PPI. En aandacht voor de
toekomst van het pensioenfonds.

Jaarverslag 2014 op de website
Afgelopen juni verscheen het jaarverslag van het
Pensioenfonds over 2014. Wij leggen als bestuur
daarin verantwoording af voor het in 2014
gevoerde beleid.
Daarnaast staat in het jaarverslag wat de
gevolgen zijn van de gemaakte keuzes, dus wat
dat beleid - in cijfers - heeft opgeleverd.
Hieronder volgen in vergelijking met voorgaande
jaren het aantal actieve deelnemers én de
belangrijkste financiële cijfers, alle per
31 december:
		
Actieve
deelnemers
Vermogen*
Verplichtingen*
Dekkingsgraad**

2014
318

2013
319

2012
333

2011
319

2010
133

45.496
43.271
112,2%

36.095
33.583
117,2%

33.680
31.020
118,9%

29.830
26.964
121,1%

22.435
21.450
116,9%

* Bedragen x 1.000 euro
** De genoemde dekkingsgraden kunnen niet rechtstreeks uit het vermogen en de
verplichtingen worden herleid. In het Jaarverslag wordt de berekening van de
dekkingsgraad nader toegelicht.

Het jaarverslag staat inmiddels op onze website.
Als je het wilt inzien ga dan naar:
www.towerswatsonpensioen.nl Downloads.

Toeslagregeling

Het bestuur heeft in de vergadering van 20 maart
j.l. besloten per 1 april geen toeslag te verlenen
op de premievrije pensioenpolissen van Centraal
beheer. De reden hiervan: het afgeleide CPI-cijfer
in januari 2015 was gedaald t.o.v. 2014. Bij het
besluit over een volgende toeslagverlening zal uitgegaan worden van de mutatie in de CPI tussen
januari 2014 en januari 2016.
Tegen de achtergrond van het nFTK heeft het
bestuur op 19 juni j.l. besloten het toeslagbeleid
te continueren met de huidige uitgangspunten.
Dat wil zeggen dat niet de beleidsdekkingsgraad
wordt gehanteerd, maar de zuivere dekkingsgraad.

Toekomst van het pensioenfonds

De opzegging van de uitvoeringsovereenkomst
door de werkgever heeft DNB aanleiding gegeven om het Bestuur uit te nodigen haar visie op
de toekomst in een notitie uiteen te zetten. In
deze notitie, die voor 1 juli is ingediend, heeft
het bestuur uiteengezet dat het pensioenfonds
vanaf 1 januari 2015 als gesloten moet worden
beschouwd. Dit levert geen (extra) risico op voor
de opgebouwde aanspraken. De defined benefit pensioenen zijn ondergebracht bij Centraal
Beheer terwijl de opgebouwde pensioenkapitalen
beheerd worden door Robeco. De abtn is aangepast aan de PW-wijzigingen.
Verder heeft het bestuur de toekomst van het
pensioenfonds besproken met de werkgever.
Afgesproken is dat het pensioenfonds nog niet
wordt geliquideerd.
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Overdracht aan de PPI

De vrijwillige (individuele) overdrachten aan de PPI
zijn in volle gang. De stand van zaken is als volgt.
In totaal hebben tot en met september zo’n 200
individuele deelnemers een verzoek tot waardeoverdracht ingediend. Het betreft een totaal pensioenkapitaal van circa € 10 miljoen (op een totaal
bij Robeco belegd kapitaal van ca. € 25 miljoen).
Deze 200 waardeoverdrachten zijn inmiddels
uitgevoerd. In overleg met de PPI wordt er nog
een derde moment gepland waarop om waardeoverdracht verzocht kan worden.

UPO verzending

De jaarlijkse verzending van de UPO’s heeft
in september plaatsgevonden. Het betreft de
standen op de peildatum 31 december 2014.
Nieuw is dat het gaat om premievrije aanspraken,
ook voor de nog in dienst zijnde medewerkers.
De pensioenopbouw via Stichting Pensioenfonds
Towers Watson is immers gestopt; verdere pensioenopbouw vindt plaats in de PPI.
In oktober 2015 zullen de standen op de peildatum 31 december 2014 ook via het pensioenregister zichtbaar worden.

www.towerswatsonpensioen.nl
Eventuele vragen naar aanleiding van deze
Nieuwsbrief kun je stellen aan Sander Bosman
(1313209) of Liske Sieben (1313738).

