Nieuwsbrief SPTGC

Aan de deelnemers, gewezen deelnemers (‘slapers’) en gepensioneerden van SPTGC i.l,

In november 2018 hebben wij u geïnformeerd over het besluit tot het liquideren van het
pensioenfonds. In de nieuwsbrief van februari 2019 hebben wij een verdere toelichting
gegeven op de betekenis van liquidatie en de vervolgstappen. Met deze nieuwsbrief
informeren wij u graag over de uitkomst hiervan.
Sinds het besluit tot liquidatie heeft het pensioenfonds zorgvuldig verschillende
toekomstmogelijkheden bestudeerd. Het bestuur heeft, in verschillende werkgroepen samen
met de adviseurs van het fonds, de onderbrenging van de opgebouwde gegarandeerde
pensioenaanspraken (de zogenaamde collectieve waardeoverdracht) en de aanwending van
het vrij vermogen onderzocht. Hierbij is er gekeken naar de belangen van alle deelnemers,
en gepensioneerden en heeft het bestuur een zo evenwichtig mogelijke afweging gemaakt
tussen alle verschillende belangen. Daarnaast is het Verantwoordingsorgaan om advies
gevraagd.
De tot en met 31 december 2012 opgebouwde pensioenaanspraken bij Nationale
Nederlanden (NN)
Het bestuur heeft na het advies van het Verantwoordingsorgaan besloten om de
opgebouwde aanspraken bij NN collectief over te dragen naar NN. Deze door u opgebouwde
aanspraken zijn gegarandeerd en uw pensioen, zoals dat op 31 december 2012 is
opgebouwd, wordt door NN dan ook gegarandeerd uitgekeerd. Dit geldt zowel op het
moment dat u met pensioen gaat, als voor een reeds ingegane pensioenuitkering. Volgens
de geldende pensioenregeling blijft de richtleeftijd van uw pensioen 65 jaar.
De van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 opgebouwde
pensioenaanspraken bij Aegon
Het bestuur heeft wederom na advies van het Verantwoordingsorgaan, besloten de
opgebouwde aanspraken bij Aegon collectief over te dragen naar Aegon. Ook hier geldt dat
alle opgebouwde aanspraken gegarandeerd zijn en op uw pensioen datum uitgekeerd gaan
worden. De pensioen richtleeftijd hier is 67 jaar.
Deze besluiten tot collectieve waardeoverdracht zijn op 25 juni 2019 ingediend bij de
Nederlandsche Bank (DNB) die een goedkeuring op de collectieve waardeoverdracht moet
geven. Rond eind september wordt hier een uitspraak over verwacht. Indien de DNB geen
bezwaar heeft zal het overdragen vanuit het pensioenfonds naar Aegon en NN door het
pensioenfonds geregeld worden. U hoeft hier niets voor te doen en u zal hierover
geïnformeerd worden.

Het vrij vermogen
Ten gevolge van de liquidatie moet er ook bekeken worden wat er met het vrij vermogen
gaat gebeuren. Het vrij vermogen is ontstaan door (grotendeels) winstdeling vanuit de
contracten met NN en de opbrengsten uit de beleggingen. Het vrij vermogen wordt primair
gebruikt voor toeslagen, voor kosten van het fonds (operatie) en voor bijbetalingen aan
individuele uitgaande waardeoverdrachten. Het bestuur heeft in de laatste fase voorafgaand
aan definitieve besluitvorming gezocht naar een balans tussen enerzijds de wens om tot
een door het bestuur èn verantwoordingsorgaan gedragen besluit te komen en anderzijds
te komen tot een evenwichtig besluit dat in lijn is met de doelstelling van het fonds. Het

bestuur voelt zich verantwoordelijk om de pensioenen zo veel als mogelijk tegen inflatie te
beschermen. Het besluit moet ook daarbij aansluiten. Na een positief advies van het
Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:
Voor ring Grond is het bestuur tot het besluit gekomen om na liquidatie een
pensioencommissie opdracht te geven om, volgens vooraf vastgelegde afspraken, het
resterende vrije vermogen door te beleggen en jaarlijks een toeslag te verlenen van 2% per
1 juli van elk jaar over alle opgebouwde rechten bij NN en Aegon totdat het vrije vermogen
volledig aangewend is. Hierbij wenst het bestuur gezamenlijk met het pensioenfonds van
Transavia Vliegers (SPTV) i.l. op te trekken zodat een optimaal rendement kan worden
behaald tegen zo laag mogelijke kosten.
Voor ring Cabine is het bestuur tot het besluit gekomen om het resterende vrije vermogen
gezien de geringe omvang, middels een slotindexatie in één keer volledig aan te wenden ten
behoeve van de deelnemers van ring Cabine die op het moment van collectieve
waardeoverdracht een pensioenaanspraak bij SPTGC hebben opgebouwd. De hoogte van de
slotindexatie zal in de komende maanden worden vastgesteld.
Onder resterend vrij vermogen wordt verstaan het vrij vermogen dat overblijft na de
reservering voor de liquidatiekosten en de bijbetaling voor de eventuele toekomstige
individuele uitgaande waardeoverdrachten.
Ook deze besluiten zijn inmiddels gemeld bij de Nederlandsche Bank. De DNB zal zoals
gezegd de gehele collectieve waardeoverdracht en de aanwending en beheer van het vrij
vermogen boordelen en zal het bestuur laten weten of zij akkoord gaat met de overdracht.
Na het definitieve besluit van de DNB kan de volgende stap in het liquidatie proces gezet
worden, namelijk het opstellen van het liquidatieverslag. Het is nog steeds het streven van
het bestuur om het fonds voor eind 2019 op te heffen. Wij zullen u op de hoogte blijven
houden van de vorderingen.
Wij hopen dat deze nieuwsbrief de informatie geeft die u nodig heeft, maar mochten er
vragen zijn, stel deze dan vooral aan ons per mail Secretariaatsptgc@transavia.com
De vereffenaars van SPTGC i.l.

