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In deze Nieuwsbrief aandacht voor
ons jaarverslag over 2013. Verder
een item over de governance van
het pensioenfonds. En aandacht
voor de ontwikkelingen in de
uitvoering van de pensioenregeling
van Towers Watson.

Jaarverslag 2013 op de website
In juni 2014 verscheen het jaarverslag van het
Pensioenfonds over 2013. Wij leggen als bestuur
daarin verantwoording af voor het in 2013
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:

Bestuur: governance
Het bestuur is in juni 2014 voor de laatste keer
bijeen geweest voorafgaand aan de wijzigingen in
het kader van de Wet versterking bestuur
pensioenfondsen. Al eerder was besloten dat
gekozen is voor een zogenoemd paritair
bestuursmodel, ingaand per 1 juli 2014. Voor de
bestuurssamenstelling maakt dat weinig tot niets
uit.
Voor het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad echter wel. Het bestuur heeft op 13
juni de leden van het verantwoordingsorgaan
nieuwe stijl benoemd met ingang van 1 juli. Dit
zijn Harmen Pullen, Marcel Vroegindewei en
Pascal Wegman.
Op de rol stond nog het benoemen van 3
onafhankelijke leden van de visitatiecommissie.
Daarvoor is contact gezocht met geschikte
externe kandidaten.

Aantal actieve
deelnemers
Vermogen*
Verplichtingen*
Dekkingsgraad**

2013
319

2012
333

2011
319

2010
133

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 vermeldt ook de resultaten
van de beleggingsrekeningen bij Robeco. In de
Nieuwsbrief van juni 2014 zijn deze al aan de
orde geweest.
Het jaarverslag staat inmiddels op onze website,
en is dus voor iedereen - binnen én buiten Towers
Watson - beschikbaar. Nieuwsgierig? Ga naar:
www.towerswatsonpensioen.nl → Downloads.
Binnenkort starten de werkzaamheden voor het
jaarverslag over 2014.

UPO’s
Eind september 2014 hebben alle deelnemers
het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014
ontvangen. Deze zijn opnieuw in eigen beheer
vervaardigd. Sander Bosman is daarvoor de
contactpersoon. Centraal Beheer heeft ervoor
gezorgd dat ook de DB-pensioenen in het
Pensioenregister opgenomen. Ook zijn alle
DC-pensioenen in het Pensioenregister
opgenomen.

Pensioenontwikkelingen, nFTK
Inmiddels is het nieuwe Financiële Toetsingskader per 1 januari 2015 ingevoerd. De
wetswijziging heeft geleid tot een verhoging van
het Vereist Eigen Vermogen. Hiervan zal ons
pensioenfonds als herverzekerd en inmiddels
gesloten fonds weinig last ondervinden. Wel zal
het bestuur zich moeten beraden hoe in dat
kader om te gaan met begrippen als haalbaarheidstoets en risicohouding en risicoprofiel.

Pensioenuitvoering vanaf 1 januari 2015
overgegaan naar TW PPI
De werkgever heeft in december 2014 bekend
gemaakt dat de pensioenopbouw vanaf 2015 in
de Towers Watson PPI zal worden ondergebracht.
De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds is opgezegd. Stichting Pensioenfonds
Towers Watson is dan nog ‘slechts’ de pensioenuitvoerder voor de tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken. Het bestuur heeft op
verzoek van de werkgever besloten mee te
werken aan individuele vrijwillige waardeoverdracht naar de PPI. Dit betreft de bij Robeco
opgebouwde pensioenkapitalen voor de
deelnemers die per 1 januari 2015 in dienst van
Towers Watson zijn. De bij Centraal Beheer
opgebouwde aanspraken en de pensioenkapitalen van de slapers en andere gewezen
deelnemers blijven achter bij het pensioenfonds.
De verdere praktische uitwerking wordt momenteel besproken tussen werkgever, pensioenfonds
en de PPI. Communicatie zal plaatsvinden vanuit
de PPI.

www.towerswatsonpensioen.nl

Website
Tenslotte maken we je nogmaals attent op onze website. Wil je bijvoorbeeld meer weten over het jaarverslag
2013, of andere documenten inzien, dat kan daar. Ga dan naar: www.towerswatsonpensioen.nl. Wij zullen
de website zo snel mogelijk aanpassen aan de wijzigingen per 1 januari. Zo is de pensioenregeling 2011 met
ingang van 1 januari 2015 vervangen door een nieuw reglement, dat door de PPI wordt uitgevoerd. Wel kan het
oude reglement nog worden ingezien op de website. NB het is ook van belang dat je privé emailadres bekend is
bij Robeco, zodat je op die manier je persoonlijke Robeco-rekening(en) kunt inzien op www.flexioen.nl. En zodat
je op de hoogte kunt blijven de hoogte van je opgebouwde kapitalen in verband met een eventuele
waardeoverdracht.

Eventuele vragen naar aanleiding van deze
Nieuwsbrief kun je stellen aan Sander Bosman
(1313209) of Dirk den Heijer (1313529).

