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Toeslagregeling

Het bestuur heeft in de vergadering van 31 maart jl. besloten om de bij Centraal Beheer ondergebrachte
pensioenaanspraken per 1 april 2017 te verhogen met een toeslag van 1,59%. De verhoging is gelijk aan de
mutatie in de afgeleide Consumenten Prijsindex
(CPI) tussen januari 2016 en januari 2017.
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 2017 blijft de
dekkingsgraad boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 102,7%.

Robeco – Aanpassen Life Cycles

Afkopen kleine pensioenen

Het bestuur heeft met Robeco afgesproken om de huidige Life Cycles (LTP/TW en
LWW) aan te passen aan de pensioenleeftijd
van 67 jaar en de Wet Verbeterde Premieregeling. Daarnaast worden in het voorjaar van
2017 de nieuwe Life Cycles aangepast zodat
ze voor iedereen (LTP/TW en LWW) hetzelfde worden.

In maart hebben alle gewezen
deelnemers die langer dan 2 jaar uit dienst
zijn en die een pensioenaanspraak bij
Centraal Beheer hebben die lager is dan
de afkoopgrens (€ 467,89, niveau 2017), de
mogelijkheid gekregen om hun pensioen af
te kopen. Ongeveer 15 deelnemers hebben
daarvan tot nu toe gebruik gemaakt.

Robeco is op dit moment nog niet zover dat
de beleggingshorizon door deelnemers kan
worden aangepast in verband met een variabele pensioenuitkering. De verwachting is
dat dit later dit jaar volgt.

Later dit jaar zullen ook de gewezen deelnemers die een klein pensioenkapitaal bij
Robeco hebben opgebouwd de mogelijkheid krijgen om hun pensioen af te kopen.

Vrijwillige waardeoverdrachten - LifeSight

Sinds februari 2017 is het voor deelnemers bij LifeSight mogelijk om zelf te beleggen. Als gevolg daarvan
heeft het bestuur in overleg met LifeSight recent een planning gemaakt om de laatste ronde van
vrijwillige waardeoverdrachten in gang te gaan zetten. In mei 2017 zal de derde (en tevens laatste) ronde
van vrijwillige waardeoverdrachten naar LifeSight plaatsvinden.
Begin april hebben alle deelnemers die op 1 januari 2015 pensioen zijn gaan opbouwen bij LifeSight én
nog een pensioenkapitaal bij het pensioenfonds hebben staan, een brief ontvangen over de derde en
laatste ronde van vrijwillige waardeoverdrachten. Als je gebruik wilt maken van deze laatste mogelijkheid,
stuur dan de benodigde stukken naar ons toe en zorg ervoor dat de stukken uiterlijk 8 mei a.s. door ons
ontvangen zijn.
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Robeco – Vervanging van 2 beleggingsfondsen
Met ingang van 1 juni 2017 is het niet meer mogelijk om te beleggen in de Robecofondsen All Strategy
Euro Bonds 40IH en Robeco All Strategy Euro Bonds 10 DH. Het fonds Robeco All Strategy Euro Bonds
40IH wordt door Robeco vervangen door het fonds Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index. Het fonds
Robeco All Strategy Euro Bonds 10DH wordt vervangen door het fonds Robeco Global Total Return Bond
Fund DH.
Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH maakt onderdeel uit van de huidige Life Cycles. Omdat de Life
Cycles zullen wijzigen hoeven de deelnemers die via de Life Cycles beleggen geen verdere actie te
ondernemen. Robeco zal de deelnemers informeren via het deelnemersportaal en de wijzigingen zullen
vanzelf worden doorgevoerd.
De deelnemers die beleggen volgens Eigen Beheer zullen ook door Robeco worden
geïnformeerd via het deelnemersportaal. Als je in één van de hierboven genoemde fondsen belegt, dan
zullen die fondsen automatisch worden omgezet.Het is uiteraard ook mogelijk om i zelf een andere
beleggingsmix samen te stellen. Houd het deelnemersportaal dus in de gaten de komende weken.

Rentegarantie op de Flexioenspaarrekening stopt op 1 juni 2017
In de afgelopen jaren heeft de werkgever
het rendement op de Flexioenspaarrekening
over de inleg van 1 januari 2011 tot en met 31
december 2014 in de TW2011 pensioenregeling, aangevuld tot 3%. De aanvulling over
2016 is in maart 2017 op de beleggingsrekeningen bijgeschreven.
De rentegarantie zal nog gelden totdat de
derde ronde van vrijwillige waardeoverdrachten naar LifeSight is afgerond (1 juni
2017). Deelnemers die na 1 juni 2017 beleggen op de Flexioenspaarrekening ontvangen
vanaf die datum alleen nog de reguliere rente die op de Flexioenspaarrekening wordt
bijgeschreven. Er zal geen aanvulling tot 3%
meer worden toegekend na 1 juni 2017.

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

Vragen
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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