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Aan de deelnemers, slapers en gepensioneerden van het fonds,
In de brief van november 2018 hebben wij u gemeld dat het bestuur van de Stichting
Pensioenfonds Transavia Grond – en Cabinepersoneel (SPTGC) het besluit heeft genomen
het fonds op te heffen (liquideren). Het verantwoordingsorgaan is nauw betrokken geweest
bij deze besluitvorming en heeft een positief advies gegeven. De liquidatie heeft geen
negatieve gevolgen voor de bij SPTGC opgebouwde pensioenaanspraken.
Sinds dit besluit zijn de vervolgstappen in kaart gebracht om de liquidatie in gang te gaan
zetten. Hierbij wordt door verschillende werkgroepen samen met de adviseurs van het fonds
gekeken waar de opgebouwde gegarandeerde pensioenaanspraken moeten worden
ondergebracht (collectieve waardeoverdracht) en hoe het vrij vermogen kan worden
aangewend. Bij het onderzoeken van alle mogelijke opties speelt de evenwichtige
belangenafweging wederom een belangrijke rol. Het verantwoordingsorgaan blijft nauw
betrokken bij het proces en zal op belangrijke onderwerpen (collectieve waardeoverdracht
en aanwending vrij vermogen) om advies worden gevraagd. Overigens blijven ook na de
liquidatie de opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen gegarandeerd.
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•

•
•
•

Wat betekent liquidatie van SPTGC?
Wat is het effect van liquidatie op de ingegane pensioenen en opgebouwde
aanspraken bij Nationale Nederlanden en Aegon?
Wat is collectieve waardeoverdracht (CWO)
Wat is 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?

•

Wat betekent liquidatie van SPTGC?

•
•
•

Het liquideren (opheffen) van een pensioenfonds is een proces dat in een aantal stappen
wordt doorlopen. Het belangrijkste is dat we besluiten waar de opgebouwde gegarandeerde
pensioenaanspraken moeten worden ondergebracht (collectieve waardeoverdracht) en hoe

het vrij vermogen kan worden aangewend. Hierover zijn we in overleg met Nationale
Nederlanden, Aegon en Transavia. De DNB kijkt mee of de belangen van alle deelnemers
meegenomen worden.
In de tussentijd blijft het pensioenfonds, de werkzaamheden tot het moment van liquidatie
ongewijzigd voortzetten. Het fonds heeft inmiddels na de officiële melding aan DNB de
letters i.l. achter haar naam staan: deze staan voor ‘in liquidatie’. De bestuursleden worden
nu ook aangeduid als ‘vereffenaars’.
•

Wat is het effect van liquidatie op de ingegane pensioenen en opgebouwde
aanspraken bij Nationale Nederlanden (NN) en Aegon?

Liquidatie van het fonds heeft geen gevolgen voor uw opgebouwde pensioenaanspraken.
Wat u heeft opgebouwd blijft. Het bedrag kan nooit minder worden. NN en Aegon ( de
verzekeraars waar de pensioenen zijn ondergebracht) garanderen de opgebouwde rechten
en aanspraken en zullen op uw pensioendatum over gaan tot uitkeren van uw pensioen. U
kunt de hoogte van uw pensioen terugvinden op uw UPO en op
www.mijnpensioenoverzicht.nl
•

Wat is collectieve waardeoverdracht (CWO)

Wanneer een pensioenfonds wordt geliquideerd moet de waarde van alle opgebouwde
pensioenaanspraken en rechten overgedragen worden naar de nieuwe verantwoordelijke.
Dit heet een collectieve waardeoverdracht. Het ligt voor de hand om een collectieve
waardeoverdracht naar de herverzekeraar (Aegon en NN) te doen, gezien het feit dat de
pensioenen daar al zijn opgebouwd. Dit besluit wordt genomen na consultatie en advies van
het Verantwoordingsorgaan.
•

Wat is het vrije vermogen?

Een vrij vermogen bestaat uit geld waar het pensioenfonds vrij over kan beschikken. In de
loop der jaren is er bij SPTGC een vrij vermogen ontstaan door (grotendeels) winstdeling
vanuit de contracten met NN en de opbrengsten uit de beleggingen.
Het vrij vermogen wordt gebruikt voor toeslagen, voor kosten van het fonds (operatie) en
voor bijbetalingen aan individuele uitgaande waardeoverdrachten. Het vrij vermogen
bedroeg per 1 januari 2018 ca. € 17 mln. Euro in totaal. Daarvan behoort (ongeveer) 14 mln.
toe aan ring Grond en 3 mln. aan ring Cabine.
Het beheer van dit vermogen wordt verzorgd door Aegon Asset Management (AAM). Het
bestuur van het pensioenfonds stelt in overleg met de hiervoor ingevoerde
beleggingscommissie en Aegon het beleid voor de beleggingen vast en probeert zoveel
mogelijk winst te behalen.

•

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

Als gevolg van de liquidatie van SPTGC moet tevens worden bepaald wat er met het vrij
vermogen gaat gebeuren. Het pensioenfonds wordt immers opgeheven en het vrij vermogen
moet of uitgedeeld worden of iemand moet het vrij vermogen beheren. Tevens wil het
bestuur zorgen voor een evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende
deelnemers in het pensioenfonds. Het besluit over de aanwending van het vrij vermogen
wordt genomen na consultatie en advies van het Verantwoordingsorgaan.
•

Blijft uw pensioen in de toekomst waardevast?

Alles wat u heeft opgebouwd aan pensioen blijft bestaan. Wij kunnen de waardevastheid
van het opgebouwde pensioen echter niet garanderen. Waardevast wil zeggen dat u in de
toekomst dezelfde goederen kunt blijven kopen. Om de waardevastheid mogelijk te maken
zullen de pensioenen verhoogd moeten worden met een toeslag (indexatie). De
mogelijkheden tot toeslagen (indexeren of te wel ophogen van het pensioen) lijken gezien
de beperkte omvang van het vrij vermogen (ca. €17 mln.) onvoldoende om de te verwachte
hogere kosten van levensonderhoud in de toekomst volledig bij te houden. Als het vrije
vermogen volledig is gebruikt voor toeslagen, is het vrij vermogen op en kunnen de
opgebouwde pensioenen niet meer worden gecorrigeerd voor inflatie ( het verlies van de
koopkracht).
•

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 opgeheven kan worden. De beoordeling door DNB van de overdracht naar Aegon en
NN en de onderhandeling met Aegon over de organisatie van de toekomstige toeslagen
vergen nog de nodige tijd. Nauwgezette controle van de opgebouwde aanspraken die bij NN
en Aegon zijn geadministreerd vindt plaats voordat overdracht kan volgen.
•

Waar kunnen deelnemers terecht met vragen?

Tot slot nog iets over toekomstige communicatie: het bestuur publiceert nieuwsberichten op
haar website www.transaviapensioenfondsen.nl Daar zijn ook alle relevante
fondsdocumenten te vinden, zoals reglementen en statuten. Daarnaast kan het bestuur
besluiten om in aanvulling op haar website informatie per brief te verstrekken aan
(gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn,
gaat het bestuur hier terughoudend mee om.
We hopen dat deze nieuwsbrief de informatie geeft die jullie nodig hebben, maar mochten
er vragen zijn, stel deze dan vooral aan ons per mail Secretariaatsptgc@transavia.com
De vereffenaars van SPTGC i.l.

