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NIEUWSBRIEF SPTGC I.L., oktober 2020 

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

In deze derde nieuwsbrief van 2020 doen wij verslag van de voortgang van het 
liquidatietraject van pensioenfonds SPTGC i.l. In 2020 verschenen eerder nieuwsbrieven in 
februari en mei. 

De vlotte en regelmatige lezer van deze nieuwsbrief kan de kopjes ‘Korte terugblik’ en 
‘Communicatie’ overslaan.  

Hoe zat het ook alweer? Een korte terugblik 

Hierbij een terugblik voor een goed overzicht van de voortgang in de besluitvorming en de 
verschillende stappen van het liquidatieproces: 

1. In 2017 zijn sociale partners, Transavia en de vakorganisaties, om meerdere redenen, 
overeengekomen dat de pensioenregeling per 2018 bij een andere pensioenuitvoerder wordt 
ondergebracht. Met als gevolg de beëindigen van de pensioenopbouw bij SPTGC per 1 
januari 2018 en de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door Transavia per die 
datum. Dit was de directe aanleiding voor een discussie over de toekomst van het fonds. 

2. In de nieuwsbrief van november 2018 hebben wij u hierover geïnformeerd en over de 
overwegingen en activiteiten die leidden tot het bestuursbesluit van 13 november 2018 om 
tot het liquideren van het pensioenfonds over te gaan. De bestuursleden zijn toen de 
vereffenaars geworden die verantwoordelijk zijn voor een goede afhandeling van de 
liquidatie. 

3. In de nieuwsbrief van februari 2019 hebben wij een verdere toelichting gegeven op de 
betekenis van de liquidatie, de begrippen, het proces en de vervolgstappen.  

Er zijn twee hoofdzaken van belang: 

• De collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenrechte. De collectieve 
waardeoverdracht heeft geen invloed op de hoogte van de toegezegde pensioenen. 
De pensioenaanspraken zijn en blijven gegarandeerd; 

• De bestemming van het vrij vermogen voor toekomstige indexatie. 

4. In de nieuwsbrief van augustus 2019 hebben wij u geïnformeerd over het besluit tot 
collectieve waardeoverdracht naar NN en Aegon.  

Daarnaast is besloten het vrij vermogen voor ring Grond in een toeslagdepot te gaan 
beleggen voor toekomstige indexatie en voor de ring Cabine een eenmalige slotindexatie toe 
te wijzen.  

Deze besluiten zijn vervolgens bij de Nederlandsche Bank (DNB) ingediend.  
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5. In de nieuwsbrief van december 2019 hebben wij gemeld dat eind november de DNB ons 
heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen de collectieve waardeoverdracht vanuit het 
pensioenfonds naar Aegon en NN. 

Dit betekent dat alle opgebouwde pensioenaanspraken en rechten per 30 november 2019 
zijn overgedragen naar NN en Aegon. 

Voortgang liquidatieproces 

Het opstellen van het afsluitende jaarverslag en het verkrijgen van de goedkeurende 
accountantsverklaring heeft iets langer geduurd dan gedacht. Op 28 augustus jl. is het 
verslag vastgesteld en door de accountant (KPMG) van een goedkeurende verklaring 
voorzien. 

Het verslag is vervolgens ingediend bij DNB en tevens gedeponeerd bij het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel, waar het tot 25 november a.s. ter inzage ligt. Het verslag is 
uiteraard ook terug te vinden op de website van het fonds en ligt tevens op het 
hoofdkantoor van Transavia ter inzage.  

Als er op 25 november a.s. geen bezwaren zijn ingediend tegen de liquidatie van het fonds, 
kunnen we bij DNB een zogenaamde Einde Toezicht verklaring aanvragen en het fonds 
uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. In een gezamenlijke slotvergadering met het 
verantwoordingsorgaan kunnen we de liquidatie van het fonds dan nog dit jaar 
bekrachtigen.  

Hoe staat het nu met de beleggingen?  

Vanaf oktober 2015 is het vrij vermogen bij Aegon belegd. Tot de collectieve 
waardeoverdracht eind november 2019 is een rendement van ruim 22% behaald. Bij de 
waardeoverdracht is het vermogensdeel van ring cabine niet belegd maar apart gehouden 
voor de slotindexatie. Het vermogen van ring grond is belegd op de hiervoor beschreven 
wijze.  

Door de coronacrisis en de forse klap op de beurs is in de maand maart een negatief 
rendement geboekt. Het rendement over de gehele periode 2015 – 2020 is teruggezakt 
naar +12%. 

Vanaf april hebben we het beleggingsresultaat langzaam maar zeker weer positief zien 
worden. De waarde van de beleggingen is per 1 oktober weer terug op het niveau van voor 
de coronacrisis. We zijn dus volledig hersteld van de klap van maart. Het blijft uiteraard 
onzeker hoe het beleggingsrendement zich in de komende maanden zal ontwikkelen. 
Corona, Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen ongetwijfeld van invloed 
zijn op de beurskoersen. 

Indexatie ring Grond 

Zoals we eerder schreven, zal na de liquidatie van het fonds jaarlijks 2% indexatie (toeslag) 
worden verleend aan de deelnemers van ring Grond. De pensioencommissie zal daar op 
toezien. Aangezien de definitieve liquidatie van het fonds iets langer op zich laat wachten, 
hebben de vereffenaars voor 2020 een indexatiebesluit genomen. Dit is in lijn met de wijze 
waarop het bestuur dit in de afgelopen jaren heeft gedaan. De uitkomst is dat de 



 

Versie 5 oktober 2020 3 

opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen van ring Grond per 1 juli 2020 
met 1,64% verhoogd worden. 

Pensioencommissie  

Het toezicht op naleving en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken over de 
toeslagverlening bij ring Grond zal worden toevertrouwd aan een pensioencommissie. Deze 
pensioencommissie heeft een beperkt aantal leden en ziet ook toe op de afspraken gemaakt 
voor vliegers. De pensioencommissie bestaat uit de volgende leden: 

- Dhr. P. Maree; 
- Dhr. R. Bosma; 
- Dhr. J. Bouquet; 
- Dhr. R. Huijsman; 
- Dhr. H. Nijman 

Indexatie ring Cabine 

De deelnemers van ring Cabine ontvangen bij de liquidatie van het fonds een eenmalige 
slotindexatie. Nu het liquidatieverslag is vastgesteld, weten we dat hiervoor € 1.976.493,85 
beschikbaar is. In de komende maanden zal worden berekend hoeveel toeslag hiervoor bij 
Aegon en NN kan worden ingekocht. 

Communicatie  

Toekomstige informatie over deze opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen tot 1 
januari 2018 krijgt U van Nationale Nederlanden (NN) en Aegon. U krijgt dat in de vorm van 
het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Daarnaast kunt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
de door u opgebouwde pensioenaanspraken terugvinden.  

Transavia, de sociale partners, het algemeen pensioenfonds STAP (voor Grond) en Be Frank 
(voor Cabine) verzorgen alle informatie over de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018.  

Over de voortgang van het liquidatieproces wordt u hier geïnformeerd door het 
pensioenbestuur, in verband met de liquidatie tegenwoordig “vereffenaars” genoemd.  

Tenslotte  

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft, stel deze dan vooral aan ons. Dit 
kan per mail aan: Secretariaatsptgc@transavia.com  

De vereffenaars van SPTGC i.l., 

Hans Nijman, Bert Gerritsma, Laura Bruns, Nabil Rhayour Alami, Bas Parson, Renault 
Bosma 

 


