Stichting Pensioenfonds Towers Perrin
Nieuwsbrief - Oktober 2011

Towers Watson Pensioennieuws
Eerste nieuwsbrief voor alle medewerkers!
Sinds 1 januari 2011 voert Stichting Pensioenfonds Towers Perrin (‘ons
Pensioenfonds’) de Towers Watson-pensioenregeling uit. Ons Pensioenfonds
doet dit voor bijna alle medewerkers van Towers Watson. Wij gaan alle
deelnemers vanaf nu regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen die
bij ons spelen. Dit is de eerste nieuwsbrief!
In deze nieuwsbrief lees je een aantal korte berichten, onder andere over de
(gewijzigde) officiële fondsdocumenten, het toezicht op het bestuur, de
wijziging van de naam van ons Pensioenfonds en de toekomst van ons
Pensioenfonds. Maar eerst stelt het bestuur zich aan je voor.

Nieuwe voorzitter
Ons Pensioenfonds krijgt een nieuwe voorzitter. André van Hooren is
ongeveer 3 jaar onze voorzitter geweest; hij maakt nu plaats voor Dick van
Doorn. Dick gaat - na een periode van 21 jaar als consultant bij Towers
Watson - per 1 januari 2012 met vervroegd pensioen. Hij heeft aangegeven
zijn beschikbare vrije tijd en ruime ervaring graag te willen besteden aan het
vervullen voor het voorzitterschap van het bestuur.
Wij bedanken André voor zijn inzet, en wensen Dick veel succes!

Bestuur stelt zich voor
In de presentaties op de verschillende kantoren - over de vrijwillige modules
in de nieuwe pensioenregeling - is het bestuur al voorgesteld. Voor de
volledigheid volgt hier nog een overzicht met de namen van de vier leden:
Naam
Dick van Doorn (voorzitter)
Paulien Siegman
Liske Sieben (secretaris)
Roel Wilms

Functie binnen TW
Senior Consultant
(tot 1 januari 2012)
Senior Consultant
Senior Associate
Senior Consultant

Namens
Werkgever
Werkgever
Medewerkers
Medewerkers

Nieuwe naam, nieuw e-mailadres
Wij gaan de naam van ons Pensioenfonds wijzigen in Stichting
Pensioenfonds Towers Watson. We gebruiken inmiddels al het nieuwe
emailadres: PensioenfondsTowersWatson@towerswatson.com.
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Informatie op de website
Alle informatie over je pensioenregeling is inmiddels terug te vinden op de
website van ons Pensioenfonds: www.towersperrinpensioen.nl. Daar vind je
onder andere de pensioenreglementen en de statuten. Maar ook de startbrief,
alle nieuwsbrieven en jaarverslagen. Het nieuwe jaarverslag (over 2010) van
ons Pensioenfonds is daar ook terug te vinden.
Daarnaast gaan we onze website geheel vernieuwen. Dit betekent onder
andere dat het internetadres gaat wijzigen en de website in de Towers
Watson kleuren en stijl wordt vormgegeven.

Officiële documenten aangepast
Als gevolg van de fusie tussen Towers Perrin en Watson Wyatt moesten wij
een aantal officiële documenten aanpassen. Naast de nieuwe naam van ons
bedrijf was er nog een klein aantal (nieuwe) wettelijke eisen dat wij natuurlijk
gelijk hebben meegenomen.
Pensioenreglement en startbrief
Het nieuwe - sinds 1 januari 2011 geldende - pensioenreglement is klaar en
staat inmiddels op de website. In het reglement staat je pensioenregeling in
zijn geheel - en heel nauwkeurig - beschreven. Dit document is voor de
meeste mensen lastig te lezen.
Daarom maakten wij een startbrief, die in wat makkelijker taal is geschreven.
Zo’n startbrief is volgens de Pensioenwet overigens verplicht. Je hebt deze
startbrief begin oktober op je huisadres ontvangen.
Let op: Bij een eventueel conflict tussen startbrief en pensioenreglement is de
tekst van het reglement altijd leidend.
Uitvoeringsovereenkomst
De uitvoeringsovereenkomst beschrijft alle afspraken tussen de werkgever en
ons Pensioenfonds over de uitvoering van de pensioenregelingen. Het gaat
hierbij in eerste instantie om de nieuwe pensioenregeling voor alle Towers
Watson-medewerkers.
Maar in de uitvoeringsovereenkomst staan ook afspraken over de regeling die
tot 1 januari 2011 werd uitgevoerd voor de voormalig Towers Perrinmedewerkers. In deze (oude) regeling zijn de opgebouwde pensioenen
premievrij gemaakt; de deelnemers zijn per 1 januari gewezen deelnemers
(‘slapers’) in deze regeling geworden. Deze opgebouwde pensioenen worden
verhoogd als ons Pensioenfonds hiervoor voldoende geld heeft.
De nieuwe uitvoeringsovereenkomst is in principe klaar, maar is nog niet door
ons ondertekend. Voor de duidelijkheid: wij voeren de nieuwe
pensioenregeling sinds 1 januari 2011 gewoon volgens deze overeenkomst
uit.
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Statuten
De statuten van ons Pensioenfonds zijn al in 2010 aangepast. Dit was nodig
vanwege de fusie tussen Towers Perrin en Watson Wyatt.

Uniform Pensioenoverzichten verstrekt
UPO – nieuwe regeling
Met het Uniform Pensioenoverzicht (‘UPO’) krijg je inzicht in je huidige en
toekomstige pensioensituatie. Onlangs kon je het UPO van de nieuwe
regeling in je persoonlijke postvakje vinden.
UPO – oude pensioenregeling Towers Perrin
Voor de tot 1 januari geldende pensioenregeling van Towers Perrin worden indien van toepassing - 2 UPO’s verstrekt.
Centraal Beheer Achmea verstrekt de UPO van de Basisregeling. Het UPO
van de Plus- en Spaarregeling kon je onlangs in je postvakje vinden.

Gezocht: nieuw lid Verantwoordingsorgaan
Wilbert van den Berg vertegenwoordigde tot 1 juli de medewerkers in het
Verantwoordingsorgaan. Wilbert moest het Verantwoordingsorgaan verlaten,
omdat hij niet langer lid van de Ondernemingsraad (‘OR’) is. Wij hebben de
OR gevraagd een nieuwe kandidaat naar voren te schuiven.
Binnen de OR heeft zich niemand beschikbaar gesteld als lid voor het
Verantwoordingsorgaan. De OR is nu dus op zoek naar iemand die de
werknemers wil vertegenwoordigen in het Verantwoordingsorgaan. Je wordt
dan geen lid van de OR, maar je zit dan namens de OR in het
Verantwoordingsorgaan. Denk je dat dit iets voor jou is? Meld je dan aan bij
Remco Bakker van de OR!
Het Verantwoordingsorgaan is nu als volgt samengesteld:
Naam
Jobert Koomans
Vacature
Barend Oortwijn

Namens
Werkgever
Medewerkers
Pensioengerechtigden

Deelnemersraad komt er aan!
Een aantal deelnemers vroeg het bestuur eerder dit jaar een Deelnemersraad
op te richten. Wij hebben dit verzoek inmiddels ingewilligd.
De Deelnemersraad bestaat straks uit 4 leden: 3 actieve deelnemers en 1
pensioengerechtigde deelnemer. Als huidige medewerker van Towers
Watson kon je je aanmelden voor een plaats in de Deelnemersraad; de
aanmeldingstermijn is voorbij. De kandidaten namens de medewerkers zijn
inmiddels bekend: Frank Post, Pascal Wegman en Jeroen Lössbroek. Omdat
er ook 3 plaatsen in de Deelnemersraad zijn, hoeft er geen verkiezing plaats
te vinden.
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Binnen de Deelnemersraad is ook een plek voor onze pensioengerechtigden
gereserveerd. Barend Oortwijn (lid van het Verantwoordingsorgaan) heeft zich
hiervoor kandidaat gesteld. Alle overige pensioengerechtigden zijn via een
brief uitgenodigd vóór 11 juni hetzelfde te doen. Er waren geen andere
kandidaten. Dit betekent dat Barend samen met Frank, Pascal en Jeroen de
Deelnemersraad gaat vormen.
De oprichtingsvergadering is eind oktober. Dan maken we onder meer
aanvullende afspraken over de samenwerking tussen de Deelnemersraad en
het bestuur.

Vrijwillig sparen en verzekeren
Je kunt eenmaal per jaar (namelijk per 1 januari) kiezen voor:
 extra bijsparen voor je pensioen en/of
 één of meerdere vrijwillige verzekeringen afsluiten.
Tot eind maart 2011 kon je aangeven of je dit wilde, en wat je precies wilde.
De premies hiervoor worden ingehouden op je bruto maandsalaris. Een klein
percentage van de in totaal 330 deelnemers maakt gebruik van deze
mogelijkheden. Kijk maar naar dit overzicht:
Welke module?
Aantal
Bijsparen
30
Premievrijstelling bij
12
arbeidsongeschiktheid
ANW-hiaatverzekering
31
Extra partnerpensioen
14
In speciale gevallen - op zogenaamde natuurlijke momenten - kun je je alsnog
aanmelden voor deze vrijwillige verzekeringen. Dat is bijvoorbeeld het geval
als je gaat samenwonen of trouwen. Daarnaast kun je in oktober je bonus
gebruiken om aanvullend te sparen voor je pensioen.
Zelf checken!
We willen graag zeker zijn dat alle vrijwillige verzekeringen en extra
spaarbedragen op de juiste wijze zijn verwerkt. Daarom vragen wij jou dit zelf
even te controleren. Kijk hiervoor op je salarisstrook; voor ieder onderdeel
wordt de ingehouden premie apart vermeld.
Heb je je opgegeven voor één (of meerdere) van deze vrijwillige regelingen,
maar er is hiervoor geen geld op je salaris ingehouden? Neem dan even
contact op met Sander Bosman (088 – 543 3209 of
sander.bosman@towerswatson.com).
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Wat gebeurt er met ons Pensioenfonds?
Het is nog niet duidelijk wat er met ons Pensioenfonds gaat gebeuren. Samen
met de werkgever zoeken we naar de oplossing voor de toekomst van ons
Pensioenfonds. Een oplossing die voor alle belanghebbenden de beste is.
In het kort zien wij twee mogelijkheden: ons Pensioenfonds opheffen
(liquideren) of doorgaan als zelfstandig pensioenfonds. In beide gevallen is
het oprichten van een Premie Pensioen Instelling (‘PPI’) ook nog een
mogelijkheid. Dan wordt de nieuwe pensioenregeling en eventueel de Plusen Spaarregeling van de oude Towers Perrin regeling ondergebracht bij de
PPI. Samen met de werkgever bekijken we wat we precies gaan doen.
Een andere mogelijkheid is de oude pensioenregeling - via een zogenaamde
buy out - bij een verzekeraar onderbrengen; in dat geval kan een
gegarandeerde toeslag worden ingekocht.

Overgangsregeling Wezenpensioen
Op dit moment wordt er een overgangsregeling uitgevoerd voor deelnemers
die deelnamen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Watson
Wyatt. Hierbij wordt onder meer de risicodekking van het wezenpensioen voor
de dienstjaren tot 1 januari 2006 voortgezet tot einde dienstverband.
Het blijkt nu dat voor de jaren 2006 tot 2011 geen dekking voor het
wezenpensioen is geregeld terwijl dit gedurende het harmonisatietraject van
de arbeidsvoorwaarden wel was toegezegd door de werkgever. Na overleg
met de werkgever wordt daarom de risicodekking voor het wezenpensioen
voor de dienstjaren tot 1 januari 2011 voortgezet.
Het pensioenreglement 2011 wordt hiervoor aangepast.

Heb je nog vragen?
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Roel Wilms of Sander Bosman. Maar je kunt ook
een email sturen naar ons nieuwe emailadres:
PensioenfondsTowersWatson@towerswatson.com.
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