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In deze nieuwsbrief aandacht voor ons
jaarverslag 2015. Verder komen de volgende items aan bod: de website, de
samenstelling van het bestuur/VO, de
toeslagverlening in 2016, het rendement
op de Flexioenspaarrekening en
correspondentie door Robeco.

Jaarverslag 2015 binnenkort beschikbaar
In juni verschijnt het jaarverslag van het
pensioenfonds over 2015.
De kerncijfers per 31 december zijn in de
volgende tabel weergegeven:
		
Deelnemers actief /

2015
2

2014
318

2013
319

2012
333

2011
319

462
21
38.932
35.932
106,2%

321
15
45.496
43.271
112,2%

309
14
36.095
33.583
117,2%

265
9
33.680
31.020
118,9%

239
7
29.830
26.964
121,1%

arbeidsongeschikt
Gewezen deelnemers
Gepensioneerden
Vermogen*
Verplichtingen*
Dekkingsgraad**

* Bedragen x 1.000 euro
** De genoemde dekkingsgraden 2011-2014 kunnen niet rechtstreeks uit het
vermogen en de verplichtingen worden herleid. In het Jaarverslag wordt de
berekening van de dekkingsgraad nader toegelicht.

Het jaarverslag is op te vragen bij het bestuur.
Zodra de nieuwe website van het pensioenfonds
in de lucht is, zal het jaarverslag ook op de
website worden geplaatst.

Toeslagregeling

Het bestuur heeft in de vergadering van 18 maart
jl. besloten per 1 april 2016 een toeslag te
verlenen van 0,36% op de premievrije en ingegane pensioenen bij Centraal Beheer. Daarbij is
uitgegaan van de mutatie in de afgeleide Consumenten Prijsindex (CPI) tussen januari 2014 en
januari 2016. De toeslag per 1 april 2015 was
0% in verband met de negatieve mutatie in de
CPI tussen januari 2014 en januari 2015. Bij het
vaststellen van de toeslag per 1 april 2016 is
rekening gehouden met deze negatieve mutatie
van de CPI in 2015.
Tegen de achtergrond van het nFTK heeft het
bestuur in 2015 besloten het toeslagbeleid ongewijzigd voort te zetten. Omdat het pensioenfonds,
naar de maatstaven van DNB, volledig is herverzekerd, is de wettelijke toeslagdrempel van 110%
niet van toepassing. Na de toeslagverlening per
1 april 2016 blijft de dekkingsgraad boven de
minimaal vereiste dekkingsgraad van 102,6%.

Rendement op de
Flexioenspaarrekening

De werkgever heeft eind 2015 toegezegd om
het rendement op de Flexioenspaarrekeningen
over de inleg vanaf 1 januari 2011 (TW-2011
regeling) aan te vullen tot 3%. Deze rentegarantie
is in februari 2016 op de beleggingsrekeningen
bijgeschreven.
Voor deelnemers die in 2015 op vrijwillige basis
hun pensioenkapitaal hebben overgedragen aan
de Towers Watson PPI is de aanvulling op het rendement in februari 2016 aan de Towers Watson
PPI overgemaakt. De betreffende deelnemers
hebben hiervan bericht ontvangen.
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Samenstelling van het bestuur

In november 2015 is Dirk den Heijer, bestuurslid
namens de deelnemers en pensioengerechtigden, met pensioen gegaan. Als gevolg daarvan
heeft Dirk besloten om zijn bestuursfunctie neer
te leggen. We zijn Dirk zeer erkentelijk voor alle
werkzaamheden die hij voor het pensioenfonds
gedaan heeft.
Sinds 1 januari 2015 heeft het pensioenfonds
geen deelnemers meer. Het pensioenfonds is
derhalve gesloten. De Pensioenwet en de statuten zijn niet toegesneden op dergelijke fondsen.
Er wordt uitgegaan van ‘going concern’. Dit kan
betekenen dat het pensioenfonds als gesloten
fonds te maken krijgt met gevallen waarin noch
de wet noch de statuten voorzien. In alle gevallen
waarin statuten en reglementen niet voorzien,
beslist het bestuur in de geest van genoemde
documenten. Het bestuur heeft bijv. besloten de
ontstane vacature in het bestuur niet in te vullen.
De activiteiten binnen het pensioenfonds zijn
sinds 1 januari 2015 namelijk ook minder geworden. Het bestuur is van mening dat de bestuurstaken op een goede en verantwoorde wijze door
de resterende drie bestuursleden, met ondersteuning van de administrateur, uitgevoerd kunnen
worden.

Samenstelling van het
verantwoordingsorgaan

Harmen Pullen is begin 2016 uit dienst gegaan
waardoor er een vacature ontstaan is in het VO.
In overleg met de overgebleven VO leden is besloten om de ontstane vacature niet in te vullen
om dezelfde redenen waarom de vacature in het
bestuur niet ingevuld wordt.

Website

Uit ontevredenheid over de dienstverlening van
de huidige websitebeheerder heeft het bestuur
besloten om over te stappen naar een ander
hostingbedrijf.
Daarnaast zal de website opnieuw en eenvoudiger worden opgezet. Het pensioenfonds wordt
daarbij ondersteund door WTW Communicatie.
De overdracht is inmiddels in gang gezet. We
verwachten dat dit binnen een aantal weken geregeld is en dat de nieuwe website daarna snel live
kan gaan. Door de overgang kunnen er tijdelijk
geen documenten gedownload worden en kunnen
geen nieuwe documenten op de website worden
geplaatst.

Correspondentie door Robeco

De vermogensbeheerder van jouw pensioenkapitaal is Robeco. Op het deelnemersportaal
Flexioen kun je als deelnemer je beleggingen
bekijken. Robeco plaatst veel van haar correspondentie in het deelnemersportaal en stuurt
een alert per e-mail aan de deelnemers als er
een nieuw bericht geplaatst is. We zien dat er
bij slechts 40% van alle Robeco-rekeningen een
e-mailadres bekend is. Zorg ervoor dat er bij jouw
rekeningen ook een e-mailadres aanwezig is in de
administratie van Robeco, zodat je op de hoogte
gehouden kunt worden van de ontwikkelingen van
jouw pensioenkapitaal.

www.towerswatsonpensioen.nl
Mocht u vragen hebben over deze nieuwsbrief
of over uw pensioen, neem dan contact op met
Liske Sieben (088-5433738) of Sander Bosman
(088-5433209) of via ons emailadres pensioenfondstowerswatson@towerswatson.com

Stichting Pensioenfonds Towers Watson

