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Betreft: Uw pensioenkapitaal bij Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt
Geachte,
U heeft in het verleden via Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt (hierna het Pensioenfonds) een
pensioenkapitaal opgebouwd bij Robeco. In deze brief berichten wij u over een aantal belangrijke
ontwikkelingen voor het pensioenfonds en uw pensioenkapitaal.
Per 1 januari 2011 is de pensioenregeling van de medewerkers van het voormalige Watson Wyatt
gewijzigd in een beschikbare premieregeling. De pensioenopbouw via het Pensioenfonds is hierdoor
gestopt.
Het Pensioenfonds is met een vermogen van ongeveer 19 miljoen euro relatief klein. Dit betekent
dat de kosten en de risico’s relatief hoog zijn. Ook bij voortzetting van de pensioenregeling zouden
de hoge kosten voor het uitvoeren via het Pensioenfonds naar de mening van het bestuur een reden
zijn om in overleg met de werkgever te zoeken naar alternatieven.
Nu er feitelijk sprake is van een gesloten fonds, heeft het bestuur besloten het Pensioenfonds te
liquideren en de opgebouwde pensioenkapitalen nog dit jaar over te brengen naar een andere
pensioenuitvoerder. Daarbij is ons doel dit zoveel mogelijk zonder gevolgen voor uw
pensioenkapitaal uit te voeren.
Overdracht pensioenkapitalen naar Stichting Pensioenfonds Towers Perrin
De beschikbare premieregeling voor de werknemers van Towers Watson wordt vanaf 1 januari 2011
uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Towers Perrin1 en het vermogensbeheer is eveneens
ondergebracht bij Robeco. Wij zijn verheugd te melden dat het pensioenfonds Towers Perrin bereid
is de bij ons pensioenfonds opgebouwde pensioenkapitalen over te nemen. Dit betekent dat uw
pensioenkapitaal zal worden overgedragen naar de nieuwe pensioenregeling van Towers Watson.
Indien u nog geen deelnemer bent aan de nieuwe beschikbare premieregeling van Towers Watson
ontvangt u als bijlage bij deze brief het Pensioenreglement 2011 van Towers Watson.
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De naam van dit pensioenfonds zal binnenkort worden gewijzigd in Stichting Pensioenfonds Towers Watson.

Op het moment van overdracht wordt uw beleggingsrekening bij Robeco (kosteloos) overgedragen
van Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt naar Stichting Pensioenfonds Towers Perrin. Indien u
dat wenst kunt u uw huidige beleggingsmix behouden (u kiest dan voor de optie “eigen beheer”), of
u kunt overstappen naar de adviesmixen van de nieuwe pensioenregeling. U kunt deze keuze
kenbaar maken op het formulier dat u binnenkort van Stichting Pensioenfonds Towers Perrin
ontvangt.
De overdracht van uw pensioenkapitaal naar de nieuwe pensioenregeling van Towers Watson heeft
voor u of uw partner gevolgen op het moment dat het pensioenkapitaal wordt aangewend om
pensioen in te kopen op de pensioendatum of na uw overlijden: Voorheen werd het
ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen ingekocht in bij Stichting Pensioenfonds Watson
Wyatt. In de nieuwe pensioenregeling van Towers Watson koopt u uw pensioen in bij een door u te
selecteren verzekeraar.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen op het moment van aanwending samengevat:
Inkoop pensioenen bij
Inkooptarieven

Waardevastheid pensioen
na aanwending van het
pensioenkapitaal

Huidige situatie
Pensioenfonds Watson Wyatt
De aanwendingsfactoren die het Pensioenfonds
op dat moment hanteert voor de omzetting van
het pensioenkapitaal in pensioenen, rekening
houdend met de vereiste dekkingsgraad en een
kostenopslag.
Het Pensioenfonds probeert ieder jaar het
opgebouwde pensioen te verhogen met 40% van
de prijsontwikkeling (de zogenaamde ambitie).
De mate waarin de pensioenen kunnen worden
verhoogd is afhankelijk van de financiële positie
van het pensioenfonds. De laatste jaren heeft het
Pensioenfonds niet geïndexeerd. De financiële
positie van het pensioenfonds liet dat niet toe. Uit
de door het pensioenfonds in 2009 uitgevoerde
continuïteitsanalyse bleek dat het pensioenfonds
naar verwachting de eerstkomende 15 jaar
gemiddeld 20% van de prijsinflatie zou kunnen
compenseren.

Nieuwe situatie
Een zelf te selecteren verzekeraar
De tarieven die de betreffende
verzekeraar op dat moment hanteert.

In overleg met de verzekeraar moet
worden bekeken welke mogelijkheden
er zijn voor het in stand houden van
de waarde van het pensioen.

Liquidatie pensioenfonds
Op 6 september 2011 heeft het bestuur tijdens een bestuursvergadering het besluit genomen het
Pensioenfonds te liquideren. Het verantwoordingsorgaan heeft inmiddels een positief oordeel
gegeven over dit besluit en ook de toezichthouder DNB heeft reeds aangegeven geen bezwaar te
maken tegen de liquidatie en de overdracht van de aanspraken en rechten. Nadat dit formele traject
is afgehandeld en alle verplichtingen zijn overgedragen houdt het pensioenfonds op te bestaan.
Met ingang van 6 september 2011 is het Pensioenfonds formeel in liquidatie en zijn de
bestuursleden benoemd tot vereffenaars.
Hoe verder?

Mocht u bezwaar hebben tegen de overdracht van uw pensioenkapitaal naar Stichting
Pensioenfonds Towers Perrin en het van toepassing worden van de nieuwe regeling op dit kapitaal,
dan verzoeken wij u dit uiterlijk 16 december 2011 schriftelijk aan ons te melden. Indien u op
16 december 2011 niet heeft gereageerd, betekent dit dat u akkoord bent gegaan met de overdracht
van uw pensioenkapitaal van het Pensioenfonds naar Stichting Pensioenfonds Towers Perrin en het
van toepassing worden van de nieuwe regeling op dit kapitaal.
Binnenkort zal Stichting Pensioenfonds Towers Perrin u informeren over de inbreng in de
pensioenregeling van Towers Watson en de keuzes die u daarbij kunt maken.
Eind 2011 zal het Pensioenfonds worden geliquideerd en zullen de pensioenkapitalen formeel
worden overgedragen aan Stichting Pensioenfonds Towers Perrin.
Heeft u een vraag over dit bericht, het Pensioenfonds of uw pensioenkapitaal? Neem dan contact op
met Indira Noordhof. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 543 3850 en e-mail
Indira.Noordhof@towerswatson.com.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur als vereffenaars van Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt (in liquidatie)

