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Website

Wet Verbeterde premieregeling

Robeco - administratiesysteem

Pensioenkapitaal dat is opgebouwd binnen de
LTP-regeling mag reglementair worden aangewend
voor het aankopen van pensioen bij het pensioenfonds. Het bestuur heeft besloten om geen variabele pensioenuitkering aan te bieden zodra het
pensioen tot uitkering komt. Het bestuur zal wel
meewerken aan overdracht naar een pensioenuitvoerder die variabele pensioenuitkeringen faciliteert. In overleg met Robeco zullen de life cycles
worden aangepast zodat vòòr de pensioendatum
de beleggingsmix wel kan worden afgestemd op
een variabele pensioenuitkering na pensionering.

De website is vernieuwd! Alles is opgezet volgens
de structuur van het Pensioen 1 – 2 – 3 en is
ingericht op basis van de TW2011-pensioenregeling. Informatie over de LTP en LWW pensioenregelingen is terug te vinden onder de downloads.
Ga eens een kijkje nemen op
www.towerswatsonpensioen.nl.

De beheerder van de pensioenkapitalen is
Robeco. Robeco heeft de administratie van de
pensioenkapitalen overgedragen naar Inadmin.
De hele omzetting is in volle gang, waardoor
deelnemers tot en met 18 november 2016 alleen
gegevens kunnen inzien in het deelnemersportaal
(Flexioen). Dat betekent dat het tot die datum ook
niet mogelijk is om wijzigingen aan te brengen
in je beleggingen. Robeco heeft alle deelnemers
hierover rechtstreeks geïnformeerd.
Vanaf 19 november is het nieuwe deelnemersportaal beschikbaar op www.flexioen.nl en kunnen er
weer beleggingswijzigingen worden doorgevoerd.
Half november ontvangen deelnemers informatie
van Robeco over het nieuwe deelnemersportaal
en een tijdelijke gebruikersnaam met wachtwoord.

De Wet Verbeterde premieregeling is 1 september
jl. van kracht geworden. Vanaf dat moment kan
een deelnemer die met pensioen gaat, kiezen om
het pensioenkapitaal om te zetten in een vaste
of een variabele uitkering. Bij het aankopen van
een variabele uitkering wordt slechts een deel
van het pensioenkapitaal omgezet in pensioen.
Het overige pensioenkapitaal blijft belegd na de
pensioendatum.

Inkoop bij het pensioenfonds is reglementair niet
mogelijk voor de pensioenkapitalen die zijn
opgebouwd in de TW2011-regeling en
LWW-pensioenregeling. Met deze kapitalen dient
buiten het pensioenfonds een pensioenuitkering
te worden aangekocht (vast of variabel).

Robeco – Aanpassen life cycles

Het bestuur is met Robeco in overleg om de huidige life cycles aan te passen. De nieuwe life cycles worden aangepast naar pensioenleeftijd 67.
Daarnaast willen we met de nieuwe life cycles
inspelen op de mogelijkheid om na de pensioendatum te kiezen voor een variabele dan wel een
vaste pensioenuitkering.
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Vrijwillige waardeoverdrachten LifeSight

In onze nieuwsbrief van oktober 2015 heb je kunnen lezen dat er nog een derde (en tevens laatste) moment van vrijwillige waardeoverdrachten
naar LifeSight (LifeSight is de nieuwe naam van
de Towers Watson PPI) zal gaan plaatsvinden. Er
is echter nog geen zicht op wanneer dat precies
zal zijn. De derde ronde wordt in gang gezet nadat
de implementatie naar de nieuwe administrateur
van LifeSight (Inadmin) is afgerond. Een andere
voorwaarde is dat deelnemers de mogelijkheid
moeten hebben om zelf de beleggingsmix te
wijzigen voor hun pensioenkapitaal bij Inadmin.
Zodra de derde ronde vrijwillige overdrachten
gestart gaat worden, zullen alle gewezen deelnemers die nog geen gebruik hebben gemaakt van
de mogelijkheid tot vrijwillige overdracht, hierover
geïnformeerd gaan worden.

E-mail adressen

Onze nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze
website. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook
digitaal verstuurd aan (gewezen) deelnemers,
waarvan wij een e-mail adres ontvangen hebben.
Wil je onze nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan
ontvangen wij graag jouw e-mail adres via
pensioenfondstowerswatson@willistowerswatson.
com of via onze website
www.towerswatsonpensioen.nl.

www.towerswatsonpensioen.nl
Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief
of over jouw pensioen, neem dan contact op met
Liske Sieben (088-5433738) of Sander Bosman
(088-5433209) of via ons e-mailadres
pensioenfondstowerswatson@willistowerswatson.com
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