Nieuwsbrief SPTV i.l.
Beste collega’s en belanghebbenden van de SPTV i.l.: Voor u ligt de nieuwsbrief van december 2018.
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•

Wat betekent liquidatie van SPTV?

•

Wat is het effect van liquidatie op de ingegane pensioenen en opgebouwde aanspraken bij
Aegon?

•

Wat is het verschil tussen het beklemd vermogen en het vrij vermogen?

•

Wat zijn de gedachten van het bestuur voor wat betreft de aanwending van het vrij
vermogen?

•

Blijft uw pensioen in de toekomst waardevast?

•

Wat voor tijdschema hanteert het bestuur bij de liquidatie?

•

Waar kunnen deelnemers terecht met vragen?

Zoals in eerdere nieuwsbrieven is aangegeven, is het de keuze van VNV en Transavia geweest om de
toekomstige opbouw van het pensioen bij BeFrank onder te brengen in de vorm van een individueel
DC. De premie staat vast en de opbouw wordt op individuele basis geregeld. Dit betekent voor het
fonds dat zij geen rol speelt in de toekomstige opbouw. Wel heeft zij de zorg voor tot eind 2015
opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen. Het bestuur heeft de afgelopen twee jaar de
beschikbare opties zorgvuldig afgewogen en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat er geen
overtuigende argumenten zijn om door te gaan als gesloten fonds. Het verantwoordingsorgaan heeft
daarover unaniem en positief geadviseerd. Het bestuur heeft vervolgens het besluit tot liquidatie
genomen.
•

Wat betekent liquidatie van SPTV?

Het liquideren (opheffen) van een pensioenfonds is een proces dat in een aantal stappen wordt
doorlopen. Tijdens het gehele liquidatieproces blijft het pensioenfonds onder het toezicht van DNB
staan. Ook blijven de eisen uit de Pensioenwet onverkort gelden. Binnen onze governance structuur

betekent dit dat het bestuur (de vereffenaars) en het verantwoordingsorgaan hun werkzaamheden
ongewijzigd zullen blijven voortzetten.
•

Wat is het effect van liquidatie op de ingegane pensioenen en opgebouwde aanspraken bij
Aegon?

Liquidatie van het fonds heeft geen consequenties voor de hoogte van uw opgebouwde
pensioenaanspraken. Het pensioen is een gegarandeerde nominale uitkering. Aegon garandeert de
uitkeringen en hiervoor heeft SPTV i.l. aan Aegon premies betaald. Het bedrag dat u op uw UPO van
ziet en op www.mijnpensioenoverzicht.nl (voor zover van toepassing op SPTV) is gegarandeerd en
wordt ieder jaar uitbetaald, ongeacht hoe oud u wordt. Hetzelfde geldt voor het hiervan afgeleide
nabestaandenpensioen.
•

Wat is het vrije vermogen en wat is het verzekerd vermogen (de term beklemd vermogen
wordt ook gebruikt)?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het beklemd en het vrij vermogen. Het vrij vermogen ligt
geheel binnen de zeggenschapssfeer van het fonds. Het verzekerd of beklemd vermogen dient ter
dekking van de pensioenverplichtingen die bij Aegon zijn ondergebracht.
Het vrij vermogen wordt, nu het fonds gesloten is, gebruikt voor toeslagen, voor kosten van het
fonds (operatie) en voor bijbetalingen aan individuele uitgaande waardeoverdrachten. Het vrij
vermogen bedroeg per 31 oktober 2018 ca. € 41 mln. euro. Het vrij vermogen kan worden gebruikt
om zoveel mogelijk de toeslagen te financieren en om een buffer te creëren om (financiële)
flexibiliteit naar de toekomst toe te hebben.
Het beklemd vermogen bedroeg per 31 oktober 2018 ca. € 379 mln. euro. Deze gelden dienen ter
dekking van de ca. € 473 mln. aan verplichtingen. Zolang het beklemd vermogen lager is dan de
verplichtingen (hier € 94 mln.) levert het contract geen winstdeling op en komt er langs deze weg
geen geld bij het vrij vermogen.
Het vermogensbeheer voor SPTV i.l. wordt verzorgd door Aegon Asset Management (AAM). Het
bestuur van het pensioenfonds stelt in overleg met de beleggingscommissie en Aegon op strategisch
niveau het beleggingsbeleid vast. De verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van de
investeringen ligt gedurende de overeenkomst bij beide partijen.
Wanneer het pensioenfonds wordt geliquideerd moet er een waardeoverdracht plaatsvinden van het
verzekerd vermogen, welke gekoppeld is aan de opgebouwde aanspraken, en het vrij vermogen. Het
bestuur overweegt om een collectieve waardeoverdracht (CWO) naar de herverzekeraar (Aegon) te
doen. Dit besluit wordt genomen na consultatie van het VO.
•

Wat zijn de gedachten van het bestuur voor wat betreft de aanwending van het vrij
vermogen?

Als gevolg van de liquidatie van SPTV moet tevens worden bepaald op welke wijze het vrij vermogen
wordt aangewend. Kijkend naar de missie van het fonds is een belangrijk element het streven naar
een zoveel mogelijk waardevast pensioen. Tevens wil het bestuur zorgen voor een evenwichtige
afweging van de verschillende belangen. Het bestuur heeft bij verschillende uitvoerders offertes

opgevraagd voor het instellen en beheren van een indexatiedepot. Met die gegevens zal naar
verwachting begin 2019 besloten worden over de wijze van beheer. Het bestuur onderzoekt welke
partij de beste aanbieding kan doen. Dit besluit wordt genomen na consultatie van het VO.
•

Blijft uw pensioen in de toekomst waardevast?

Nee, in principe op de langere termijn niet. Het indexatiepotentieel lijkt beperkt gezien de beperkte
omvang van het vrij vermogen (ca. €41 mln.). Als vuistregel geldt dat bij de huidige rentestand het
ongeveer €5 mln. kost om de opgebouwde pensioenen met 1% te verhogen. Dat betekent dat er
voor een relatief korte periode toeslagen kunnen worden ingekocht. Als het vrije vermogen volledig
is gebruikt voor toeslagen kunnen de opgebouwde pensioenen niet meer worden gecorrigeerd voor
inflatie.
•

Wat voor tijdschema hanteert het bestuur bij de liquidatie?

Het streven is om de benodigde stappen in 2019 te doorlopen zodat het fonds voor eind 2019
geliquideerd kan worden. De beoordeling door DNB van de overdracht naar Aegon en
onderhandeling met Aegon over de organisatie van de toekomstige toeslagen vergen nog de nodige
tijd. Nauwgezette controle van de opgebouwde aanspraken die bij Aegon zijn geadministreerd vindt
plaats voordat overdracht kan volgen.
•

Waar kunnen deelnemers terecht met vragen?

Tot slot nog iets over toekomstige communicatie: het fonds wil deelnemen aan een aantal
informatiebijeenkomsten die Transavia voornemens is te organiseren voor deelnemers om hen bij te
praten over het onderwerp pensioen. Het bestuur zal zich dan richten op het verleden (SPTV) en
Transavia op de opbouw bij BeFrank. Het bestuur zoekt nog naar een mogelijkheid om
gepensioneerden en slapers (niet meer in dienst bij Transavia maar nog niet met pensioen) daaraan
te laten deelnemen. Deelnemers kunnen met vragen terecht bij Transavia, Aegon en SPTV i.l.
Voor SPTV i.l. kan dit op email adres Secretariaatsptv@transavia.com

De vereffenaars van SPTV i.l.

