Nieuwsbrief juli 2018
In de vorige nieuwsbrief (april 2018) hebben wij gemeld dat het
bestuur van SPTV tot het besluit gekomen was om het fonds op te
heffen, in pensioen jargon het pensioenfonds te liquideren. Het
bestuur heeft dit besluit uitgebreid toegelicht aan het
verantwoordingsorgaan en het verantwoordingsorgaan om advies
gevraagd. Het verantwoordingsorgaan heeft een positief advies
uitgebracht. Op 13 maart 2018 is het voorgenomen besluit omgezet
in een definitief besluit tot liquidatie. Achter de naam SPTV wordt in
liquidatie toegevoegd en de bestuursleden zijn vereffenaars
geworden.

Wat betekent liquidatie?
Het liquideren van het fonds houdt in dat het fonds op zal houden te bestaan. De vereffenaars hebben
de taak om alle zaken rondom de opheffing zo goed mogelijk af te wikkelen. Er zal een besluit genomen
moeten worden over de overdracht van de opgebouwde aanspraken en wat te doen met het vrije
vermogen. Hiervoor worden verschillende scenario analyses uitgevoerd. Evenwichtige
belangenafweging speelt hierbij een belangrijke rol. De vereffenaars worden in dit proces bijgestaan
door adviseurs, accountant, de Nederlandse Bank en het Verantwoordingsorgaan.
De verwachting is dat het liquidatieproces in de loop van 2019 kan worden afgerond. Het fonds beschikt
over een voorziening om de operationele kosten voor de komende twee jaar te dekken. Daarnaast
wordt met de vennootschap overlegd over aanvullende ondersteuning.

Vrije vermogen
In de missie van het fonds is opgenomen dat de aanspraken en de ingegane pensioenen zoveel mogelijk
waardevast gehouden moeten worden door middel van toeslagen. De middelen daarvoor zijn het vrije
vermogen en de eventuele winstdeling uit het beleggingsdepot voor de voorziening
pensioenverplichtingen, indien het besluit zou worden genomen de winstdeling voort te zetten wat
gezien de kosten en de geringe kans op winstdeling onwaarschijnlijk lijkt.

Waar hebben de vereffenaars zich het afgelopen verslagjaar nog meer mee bezig
gehouden?
Het afgelopen verslagjaar is het tweede jaar geweest zonder toekomstige opbouw, sinds het fonds per 1
januari 2016 een gesloten fonds is geworden. De vereffenaars hebben zich de afgelopen periode
geconcentreerd op:
* Haar toekomstige rol: wat is de toegevoegde waarde van het fonds
* Het onderzoek naar de mogelijkheden van het winstdelend houden van het contract bij Aegon
* Het in kaart brengen van de financiële consequenties van de diverse scenario’s met en zonder
winstdeling.
* Het in kaart brengen van mogelijkheden voor het aanwenden en beheer van het vrije vermogen
* Het overleg met het verantwoordingsorgaan over bovenstaande punten
* Verdere uitbouw van de website en communicatie m.b.t. de ontstane pensioensituatie
* De afwikkeling van de uitloop periode van het beroepsongeschiktheid pensioen
* De aanpassing en goedkeuring van de ABTN
* De verdere ontwikkeling en uitbreiding van het risicobeleid waaronder het risksheet
* Overleg met Aegon over de uitvoering en administratie van de pensioenregeling
* De uitvoering van de Haalbaarheidstoets
* Monitoren van de beleggingsperformance m.b.t. het depot en het vrije vermogen
* Het afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) met de vennootschap
* Het opstellen van het jaarwerk over 2017.
De uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de vennootschap is per 1-1-2016 door de werkgever
opgezegd nadat de sociale partners hadden besloten de toekomstige pensioenopbouw bij BeFrank
onder te brengen. Het herverzekeringscontract bij Aegon garandeert de uitkeringen op nominaal niveau,
dus zonder toeslagen. De uitkeringen zijn echter gegarandeerd en kunnen niet gekort worden. Daarom
is het voor de deelnemers en pensioengerechtigden van belang om de kans op toeslagen uit winstdeling
te behouden. Wel moet worden afgewogen of de investering in tijd en geld, die daarvoor nodig zijn,
gerechtvaardigd zijn. Die vraag is nog niet geheel beantwoord en de verwachting is dat de beslissing in
de loop van 2018 zal worden genomen.
Vanwege de onzekerheid over de winstdeling en het effect daarvan op alle andere toekomstige opties
voor het fonds zijn er nog geen besluiten genomen over de aanwending van het vrije vermogen en
eventuele toeslagen.

Jaarverslag
Op 21 juni 2018, hebben de actuaris en de accountant in de vergadering met SPTV i.l en het
Verantwoordingsorgaan hun bevindingen over het afgelopen verslagjaar gepresenteerd. Het jaarverslag
2017 is vervolgens door de vereffenaars vastgesteld en op de website van SPTV geplaatst.

Beleggingen
De beleggingsresultaten over 2017 laten een positief resultaat zien van 3,12% voor het depot wat
gekoppeld is aan de voorziening van de pensioenverplichtingen en 5,93% voor het vrije vermogen
depot. Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de renteafdekking in het verzekerd depot.

Toeslagbeleid
Er is in 2017 geen toeslag toegekend. De reden was de onzekerheid over de toekomst van het fonds en
de financiering van eventuele toekomstige toeslagen. In deze discussie speelt de evenwichtige
belangenbehartiging een belangrijke rol. Zolang er geen besluit is genomen over de aanwending van het
vrije vermogen hebben de vereffenaars besloten vooralsnog geen toeslagen toe te kennen. Wel zijn er
bij verschillende uitvoerders offertes opgevraagd voor het instellen en beheren van een toeslagdepot.
De verwachting is dat ook hierover in de loop van 2018 een besluit genomen kan worden

Communicatie
De nieuwe opzet van de website met pensioen 1-2-3 is verder aangevuld en de vereffenaars willen met
gerichte communicatie informatie verschaffen over de aanspraken en de rol van het fonds na de
overgang naar individuele opbouw vanaf 2016. Het is raadzaam om hiervoor geregeld even naar de
pensioenwebsite te gaan. (www.transaviapensioenfondsen.nl)

Pensioenregeling
Op de website is de laatste geldige versie van het pensioenreglement te vinden. Deze versie ziet toe op
de huidige situatie van geen pensioenopbouw in het pensioenfonds. Voor de pensioenopbouw bij
BeFrank dient u hun pensioenregeling te raadplegen.

Vragen
Vragen kunnen gesteld worden aan secretariaatSPTV@transavia.com of via de website
www.transaviapensioenfondsen.nl

.

