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Liquidatie pensioenfonds - update
Nadat op 22 december 2017 het besluit is genomen tot liquidatie, is door het bestuur een Plan
van Aanpak van de ontbinding en liquidatie van het pensioenfonds en een Melding collectieve
waardeoverdracht van de pensioenaanspraken ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Op
28 juni heeft DNB ons toestemming gegeven het pensioenfonds te liquideren en de collectieve
waardeoverdracht van de pensioenaanspraken in gang te zetten. Wij zullen binnenkort de
procedures hiervoor opstarten.
De pensioenaanspraken die zijn ondergebracht bij Centraal Beheer zullen vanaf het moment van
collectieve waardeoverdracht rechtstreeks verzekerd zijn bij Centraal Beheer. De pensioenaanspraken die nu zijn ondergebracht bij Robeco zullen worden overgedragen aan LifeSight.
LifeSight is de door Willis Towers Watson opgezette premiepensioeninstelling.

Collectieve waardeoverdracht naar
Centraal Beheer

Collectieve waardeoverdracht naar
LifeSight

Wanneer de collectieve waardeoverdracht is
afgerond, ontvang je van het pensioenfonds
een (laatste) overzicht van de pensioenaanspraken die voor jou zijn overgedragen aan
Centraal Beheer en zullen we je nader
informeren over de op deze pensioenaanspraken vanaf 1 januari 2019 geldende
toeslagregeling.

Wij zullen je persoonlijk informeren over
het proces van de overdracht van de
pensioenkapitalen van Robeco naar LifeSight. Hierin staat onder andere vermeld,
wanneer jouw beleggingen bij Robeco
zullen worden verkocht, wanneer er beleggingen worden aangekocht bij LifeSight en
wanneer je jouw nieuwe beleggingsrekening
kunt zien op de website van LifeSight.
Wanneer de collectieve waardeoverdracht is
afgerond, ontvang je van het pensioenfonds
een (laatste) overzicht van het pensioenkapitaal dat voor jou is overgedragen aan
LifeSight. Via LifeSight word je nader
geïnformeerd over de manier waarop je jouw
persoonlijke beleggingsrekening kunt inzien
en beheren.
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AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde
privacywetgeving geldt. Ook bij het pensioenfonds verwerken wij
persoonsgegevens. Hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan
hebben wij vastgelegd in een privacyverklaring, die je kunt vinden op
de website van het pensioenfonds.

Jaarverslag 2017 beschikbaar

Het jaarverslag over 2017 is beschikbaar via de website van het pensioenfonds.
De kerncijfers per 31 december zijn in de volgende tabel weergegeven:
						2017
Deelnemers actief / arbeidsongeschikt
2
Gewezen deelnemers 			395
Pensioengerechtigden 			 27
Vermogen*				
38.055
Verplichtingen*
		
36.621
Dekkingsgraad**
		
103,9%
Beleidsdekkingsgraad 		
104,5%

2016
2
470
25
41.456
39.344
105,3%
105,2%

2015 2014 2013
2
318
319
462
321
309
21
15
14
38.161 45.496 36.095
35.932 43.271 33.583
106,2% 112,2% 117,2%
105,5%			

2012
333
265
9
33.680
31.020
118,9%

* Bedragen x 1.000 euro
** De genoemde dekkingsgraden 2013-2014 kunnen niet rechtstreeks uit het vermogen en de verplichtingen worden
.herleid. In het Jaarverslag wordt de berekening van de dekkingsgraad nader toegelicht.

Email adressen

Vragen

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.

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.

Wil je onze nieuwsbrief digitaal ontvangen,
dan ontvangen wij graag je email adres via
pensioenfondstowerswatson@willistowerswatson.com of via onze website
www.towerswatsonpensioen.nl.
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