
 
 
Nieuwsbrief SPTV i.l. november 2019 

Beste collega’s en belanghebbenden van  SPTV i.l. Het liquidatieproces is in volle gang en middels 

deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de meest actuele ontwikkelingen. In deze 

nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

• voortgang collectieve waardeoverdracht en liquidatie van SPTV i.l. 

• verleende indexatie 2019 

• van wie krijg ik in de toekomst mijn UPO (uniform pensioen overzicht)? 

 

Voortgang collectieve waardeoverdracht en liquidatie van SPTV i.l. 
In de nieuwsbrief van augustus 2019 hebben wij gecommuniceerd dat er een collectieve 

waardeoverdracht (CWO) van alle pensioenaanspraken en rechten naar de herverzekeraar (Aegon) 

zou plaatsvinden. Deze CWO is inmiddels een feit. In oktober 2019 heeft het bestuur de benodigde 

documenten inzake de collectieve waardeoverdracht aangeleverd bij DNB (De Nederlandsche Bank). 

Op 31 oktober 2019 heeft DNB aan het bestuur van SPTV i.l. medegedeeld geen bezwaar te hebben 

tegen het voornemen van bovengenoemde collectieve waardeoverdracht. Daarmee is de overdracht 

in gang gezet. Als gevolg van de liquidatie van Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers zijn de tot 

en met 31 oktober 2019 bij het pensioenfonds ondergebrachte pensioenaanspraken en 

pensioenrechten per 1 november 2019 aan Aegon Levensverzekering N.V. overgedragen. Gelijktijdig 

zijn door het pensioenfonds de voor toeslagen bestemde vrije reserves aan de verzekeraar 

overgedragen voor de vorming van een toeslagendepot.  De CWO heeft geen invloed op de hoogte 

van de toegezegde pensioenen. De pensioenaanspraken zijn en blijven gegarandeerd. 

Aanwending vrij vermogen 
De vrije reserve is ondergebracht in een toeslagdepot om daarmee door te beleggen zodat jaarlijks 

vanuit dit vrij vermogen de opgebouwde pensioenen kunnen worden geïndexeerd. De hoogte van de 

jaarlijkse indexatie is gelijk aan 70% van de CPI met een minimum van 0,5% en een maximum van 2%. 

De periode van indexeren loopt van 2020 tot het vrij vermogen op is. De CPI is de Consumenten Prijs 

Index alle huishoudens, afgeleid van het voorgaande kalenderjaar en wordt gepubliceerd door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Mocht het zo zijn dat de mogelijkheid zich voordoet dan zal er 



een levenslange vaste klim van tenminste 0,7% worden ingekocht. De marktomstandigheden zullen 

moeten wijzigen om de inkoop van een vaste klim mogelijk te maken. Een vaste klim is een jaarlijkse 

verhoging van de opgebouwde pensioenen met hetzelfde percentage levenslang. Ook deze 

eventuele vaste klim sluit aan bij de missie van  SPTV i.l. om de pensioenen zoveel mogelijk 

waardevast te houden. 

Verleende indexatie 2019 
Het bestuur heeft voor dit jaar besloten de pensioenen conform het vastgestelde toeslagen beleid na 

liquidatie met 0,96% te verhogen. Op 30 oktober 2019 heeft het bestuur een definitief voorstel voor 

een eenmalige toeslagverlening van 0,96% per 1 juli 2019 ontvangen van Aegon. Het bestuur heeft 

dit voorstel geaccepteerd en de benodigde koopsom aan Aegon voldaan. Daarmee wordt uw 

pensioen of uw opgebouwde aanspraak met 0,96% verhoogd per 1 juli 2019. Dat geldt ook voor de 

deelnemer met een beroepsongeschiktheid pensioen. 

Pensioencommissie 
Het pensioenfonds SPTV i.l. wordt geliquideerd en zal dus niet kunnen toezien op het uitvoeren van 

dit besluit over de aanwending van het vrij vermogen.  Voor het toezien op een correcte uitvoering 

van het door het bestuur opgestelde toeslagbeleid en het beleggingsmandaat voor het vrij vermogen 

wordt een pensioencommissie opgericht. De pensioencommissie heeft geen beleidsbevoegdheid 

maar een monitorende functie. De pensioencommissie zal er jaarlijks op toezien of de koopsom die 

Aegon in rekening brengt voor de toeslag redelijk is. De pensioencommissie zal tevens jaarlijks 

vaststellen of er een levenslange vaste klim van tenminste 0,7% ingekocht kan worden. Afhankelijk 

van ontwikkelingen van de economie (rente) en de marktomstandigheden zou deze mogelijkheid zich 

voor kunnen doen. 

Van wie krijg ik in de toekomst mijn UPO? 
Op de overgedragen pensioenaanspraken en pensioenrechten is vanaf 1 november 2019 het 

pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers, versie ‘Januari 2017’ van 

toepassing en een addendum op het pensioenreglement. Dit addendum bevat aanpassingen in het 

reglement die noodzakelijk zijn voordat de overdracht van aanspraken naar Aegon plaatsvond. Er 

staan o.a. de toeslagbepalingen conform het besluit van het bestuur in en een aangepaste 

partnerdefinitie (Aegon hanteert een iets ruimere definitie). Flexibiliseringsfactoren waren en blijven 

Aegon standaard factoren. Deze worden jaarlijks door Aegon aangepast en zijn te vinden op 

www.aegon.nl/mijnaegon. 

Aegon zal naar verwachting in januari 2020 een bericht sturen dat zij nu de pensioenen heeft 

overgenomen en blijft net als voorheen een pensioenoverzicht (UPO) toesturen waarop het 

genoemde reglement van toepassing is. Een pensioengerechtigde die zowel in 2015 als daarvoor bij 

SPTV i.l. pensioen heeft opgebouwd ontvangt van Aegon twee UPO’s, een UPO van de opbouw voor 

2015 en een UPO met de opbouw van 2015.  

Zodra de liquidatie een feit is en de DNB het toezicht heeft opgeheven, zal Aegon het aanspreekpunt 

voor vragen zijn. De verwachting is dat dit per februari 2020 zal zijn. Tot die tijd kan voor eventuele 

vragen een email gestuurd worden naar secretariaatsptv@transavia.com 

De vereffenaars van SPTV i.l. 


