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Beste deelnemer, 

 

In deze brief berichten wij u over de lagere pensioenopbouw in 2016 en 2017. We proberen 

dit zo duidelijk mogelijk te doen. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan vooral 

contact met ons op. 

 

Inleiding 

De pensioenaanspraken die u opbouwt door betaling van pensioenpremie (werknemer- en 

werkgeversdeel) zijn door het pensioenfonds ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. 

Vanaf 1 januari 2013 is dat bij Aegon. Deze (her)verzekering houdt in, dat elke euro die aan 

pensioenopbouw besteedt wordt, gegarandeerd tot uitkering komt als u met pensioen gaat. Bij 

ons fonds is er door de verzekeringsdekking geen gevaar dat de in het verleden opgebouwde 

pensioenen verlaagd moeten worden.  

  

Het verzekeringscontract 

Het herverzekeringscontract met Aegon loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 

2017. Tot eind 2015 konden wij het contract tussentijds zonder noemenswaardige kosten 

beëindigen als Transavia en de werknemersorganisaties (vakbonden) zouden besluiten de 

pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen. De tegenhanger van 

deze uitstapoptie was wel dat Aegon de premie vanaf 1 januari 2015 kon herzien. 

Verzekeraars hebben net als pensioenfondsen last van de lage rente. Aegon brengt als gevolg 

daarvan een hogere premie in rekening voor de zekerheid van gegarandeerde pensioenen. 

Alleen al omdat juist in die periode de rente verder daalde, is de herverzekeringspremie na 

2015 hoger dan in de jaren daarvoor.  

 

Hogere kosten verzekeringscontract 

Het fonds heeft een opgave van Aegon ontvangen van de nieuwe herverzekeringspremie. Die 

bleek onverwacht (zie hierover verder in deze brief) veel hoger dan de premie die Transavia 

en de werknemers zouden afdragen. De Pensioenwet schrijft sinds 2015 voor dat er elk jaar 

een sluitende financiering moet zijn voor de pensioenopbouw. Het fonds heeft Sociale partners 

(werkgever Transavia en de werknemersorganisaties) over het dreigende premietekort direct 

geïnformeerd en hen gevraagd om met een oplossing te komen. Oplossingen zouden kunnen 

zijn het verhogen van de door werknemers en Transavia af te dragen pensioenpremie of 

accepteren dat de jaarlijkse pensioenopbouw verminderd wordt. 
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Hoe wordt het financieringstekort opgelost? 

Uiteindelijk is er gekozen voor een verlaging van de pensioenopbouw en daarnaast een 

verhoging van de werkgeverspremie vanaf 2016. 

Door de verlaging van de pensioenopbouw van 1,64% (2015) naar 1,55% in 2016 is de 

financiering naar verwachting sluitend. De hoogte van het nabestaandenpensioen blijft daarbij 

in de jaren 2016 en 2017 ongewijzigd. Bij de totstandkoming van de jaarrekening over 2016 

zal blijken of de verlaging het gewenste effect heeft. Indien nodig kan bijgestuurd worden 

door voor 2017 een ander opbouwpercentage (hoger of lager) vast te stellen.  

 

In 2016 ziet de pensioenopbouw er dan als volgt uit: 

 Ouderdomspensioen 1,55% 

 Partnerpensioen  1,16% (op risicobasis) 

 Wezenpensioen  0,232% (op risicobasis) 

Nog iets over het verzekeringscontract 

De verhoging van de premie in 2015 door Aegon was volgens het fonds niet conform de 

afspraken die wij bij het aangaan van het contract hadden gemaakt. Wij hebben hier tegen 

geprotesteerd en hebben na langdurig overleg overeenstemming bereikt met Aegon over een 

oplossing van het meningsverschil. Zodra de praktische uitwerking van de oplossing gereed is, 

zullen wij u daarover informeren. 

 

Tenslotte 

Praten en bezig zijn met pensioen lijkt misschien saai, maar wij vinden uw pensioen 

belangrijk. Het is een onderdeel van uw inkomen na uw pensioendatum, waarvan u hopelijk 

lang kunt genieten. Wat houdt dat pensioen in, hoe is het georganiseerd en wat speelt er? Wilt 

u daar meer over weten, bezoek dan onze website: www.transaviapensioenfondsen.nl  

 

Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Hans Nijman 

Voorzitter SPTGC 

 

       

http://www.transaviapensioenfondsen.nl/

