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Karakteristieken van het pensioenfonds 
 

Profiel 

 
Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers (‘het fonds’), statutair gevestigd te Haarlemmermeer is 
opgericht op 24 augustus 1982. De laatste statutenwijziging was op 22 mei 2014. Het fonds is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41223581. Het fonds is een 
ondernemingspensioenfonds en heeft tot doel uitvoering te geven aan het pensioenreglement. 

Missie, visie en strategie  

Het fonds is verantwoordelijk voor het correct en effectief uitvoeren van het pensioenreglement. Daar waar 
uitvoeringstaken zijn uitbesteed zorgt het fonds er voor dat het in control is en blijft. Bij de uitvoering van 
zijn taken zorgt het voor een evenwichtige belangen afweging. De pensioenafspraken die in het 
arbeidsvoorwaarden overleg zijn gemaakt toetst het op uitvoerbaarheid en of die in overeenstemming zijn 
met relevante wetgeving.  

De gekozen paritaire bestuursvorm geeft de mogelijkheid van directe betrokkenheid van alle 
belanghebbende partijen. Door de intensieve samenwerking met de sociale partners vindt afstemming 
plaats over uitvoering en interpretatie van het reglement. Ook is bij implementatie van wetgeving efficiënte 
afstemming noodzakelijk.  

Het bestuur streeft naar een optimaal pensioenresultaat voor deelnemers en pensioengerechtigden tegen 
acceptabele kosten van premie, administratie en vermogensbeheer.        

Organisatie 

Bestuur (samenstelling aan het einde van het verslagjaar) 

 

Naam Functie 
Vertegenwoordigi

ng Lid sinds 
Einde 

zittingsduur 

Dhr. R. Bosma Voorzitter Gepensioneerden 01-07-2014 01-07-2018 

Dhr. P. Marée Penningmeester Werkgever 13-04-1999 Onbepaald 

Mevr. S.P. Braam Secretaris Werkgever 01-03-2011 Onbepaald 

Dhr. D. Evers  Werknemer 01-10-2002 01-11-2015 

Dhr. J.W. Bouquet  Werknemer 01-10-2013 01-06-2017 

Dhr. A.W. 
Gerritsma 

 Werkgever 01-04-2013 onbepaald 

 
 
In het verslagjaar is invulling gegeven aan de Wet Versterking Bestuur pensioenfondsen. De heer R. Bosma 
is na verkiezingen op 1 juli in het bestuur gekozen als vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Hij 
heeft het voorzitterschap van de heer W.J. van Gemert overgenomen. De heer Van Gemert is wegens het 
beëindigen van zijn termijn op 31 oktober 2014 afgetreden. Het bestuur is de heer van Gemert veel dank 
verschuldigd voor zijn inzet als bestuurslid en het laatste jaar  als voorzitter van het Fonds.   
Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan 
uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en 
bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet 
verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. 

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris. 
Alle operationele besluiten worden voorgelegd aan ten minste één medebestuurslid. Het bestuur heeft 
uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, in overeenstemming met de 
vastlegging in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). 
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Verantwoordingsorgaan (samenstelling aan het einde van het verslagjaar) 

Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld: 
-  Dhr. H. Dikkers namens de pensioengerechtigden 
-  Dhr. I. Doelwijt namens de deelnemers 
-  Dhr. J.P. Brouwer namens de deelnemers  
-  Dhr. J. Lafour namens de deelnemers  
-  Dhr. A. Moquette namens de deelnemers 
-  Dhr. R. Huijsman namens de werkgever  
 
De belangrijkste taken van het verantwoordingsorgaan zijn: 
-  een oordeel geven over het handelen van het bestuur 
-  een oordeel geven over het uitgevoerde beleid 
-  een oordeel geven over de beleidskeuzes voor de toekomst 
-  beoordeling jaarrekening 
-  het geven van advies over o.a. het beleid over beloningen, de vorm en inrichting 

van het intern toezicht, de klachten- en geschillenprocedure en het 
voorlichtingsbeleid. 

 

Intern toezicht 

Voor het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie die jaarlijks de beleids- en 
bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling 
wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn 
voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds beoordeelt. 

De visitatiecommissie bestaat uit de heren. R.C.L. Bakker (voorzitter), G.E. van de Kuilen en Mevrouw M. 
Meijer-Zaalberg.  

  
Uitvoeringsorganisaties 
De  pensioenaanpraken zijn sinds 1 januari 2002 herverzekerd bij AEGON Levensverzekering N.V. (Aegon). 
De herverzekeraar voert de volledige pensioenadministratie uit, dus naast rechten –en 
deelnemersadministratie ook de uitkeringenadministratie.    
Het fonds koopt de jaarlijkse aangroei van de pensioenaanspraken jaarlijks in bij Aegon. Aanspraken uit 
hoofde van de beroepsongeschiktheidsverzekering van vóór 2002 zijn herverzekerd bij de Reassurantie 
Maatschappij Nederland N.V.; aanspraken uit hoofde van de beroepsongeschiktheidsverzekering ingegaan 
na 2001 zijn herverzekerd bij Aegon. Het herverzekeringscontract liep oorspronkelijk tot 31-12-2012, doch 
is daarna twee keer voor een periode van een jaar verlengd. In december 2014 is een nieuw 5-jaars 
contract gesloten met Aegon. Dit contract kon vanwege de sterk gestegen kosten voor garantie en 
vermogensbeslag niet op overrentedelende basis worden afgesloten. Wel is een jaarlijkse mogelijkheid tot 
tussentijdse beëindiging in het nieuwe contract opgenomen.  
 
Het vermogensbeheer is ondergebracht bij AEGON Investment Management (Aegon IM) en ING 
Investment Management (ING IM). Dit laatste contract is in de loop van het jaar beëindigd en is het 
beheerd vermogen overgebracht naar Aegon IM. 
 
De uitvoeringsorganisaties beschikken over ISAE 3402 rapportages, welke inmiddels door Aegon IM en ING 
IM aan het fonds verstrekt zijn. Het bestuur heeft hier kennis van genomen en met de 
uitvoeringsorganisatie besproken mede ook in het kader van het reguliere risicomanagement. 

Beleggingscommissie 

De beleggingscommissie is samengesteld uit leden van het bestuur, te weten de penningmeester (de heer 
Marée) en de heer Evers. Daarnaast kunnen externe deskundigen benoemd worden. De commissie heeft 
tot opdracht het monitoren van de vermogensbeheerders, het uitvoeren van een beleggingsbeleid ten 
opzichte van de strategische benchmark en het opstellen van het beleggingsplan. De beleggingscommissie 
adviseert het bestuur over aanpassingen in het beleggingsbeleid.  

Compliance officer 

Sinds eind 2010 heeft Mevrouw Donker (Hoofd Arbeidszaken Transavia) de rol van compliance officer op 
zich genomen. De compliance officer rapporteert rechtsreeks aan de voorzitter van het fonds. Er zijn in 
2014 geen bijzonderheden gerapporteerd. Zij ziet tevens toe op naleving van de gedragscode.  
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Externe ondersteuning 

Het fonds wordt bijgestaan op het gebied van pensioenadvies en risicobeheersing op lange termijn door 
AON/Hewitt. In 2014 was de heer R. Hagoort weer de belangrijkste adviseur. Ten aanzien van de 
contractverlenging met Aegon is het fonds in 2014 geadviseerd door Triple A en is voor de implementatie 
van de Wet versterking bestuur Pensioenfondsen (WvbP) gebruik gemaakt van ondersteuning door het 
Bureau d’Hooghe en Siegman. 
 
Accountant en Certificerend Actuaris 

Het fonds heeft KPMG Accountants N.V. als externe accountant en AON/Hewitt als certificerend actuaris 
aangesteld. 
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Kerncijfers 

   
Bedragen in € 2014 2013

 
Aantal verzekerden 
Actieve deelnemers (incl. arbeidsongeschikten) 527 499
Premievrije rechten (‘slapers’) 78 78
Pensioengerechtigden 98 93
Nabestaanden en wezen 16 13

 719 683
 
Reglementvariabelen 
Indexatie actieven  0,00% 1,16%
Indexatie inactieven  0,74% 1,19%
   
Pensioenuitvoering   
Feitelijke premie  17.821.121 16.783.738
Kostendekkende premie  22.172.591 21.560.591
Gedempte premie  22.017.232 21.726.783
Uitvoeringskosten 84.907 97.152
Garantiekosten 3.266.061 2.290.241
Uitkeringen uit hoofde van pensioen en AOV  7.053.762 6.671.011
Uitvoeringskosten per deelnemer (in EUR) 470 381
Kosten van vermogensbeheer* 0,22% n.b.
Transactiekosten* 0,05% n.b.
 

Vermogenssituatie en solvabiliteit 
Pensioenvermogen  451.907.456 365.335.612
Pensioenverplichtingen  418.748.875 329.845.595
Aanwezige dekkingsgraad  107,9% 110,8%
Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV)  100,1% 100,1%
 
Voorziening pensioenverplichting  

Actieve deelnemers  268.149.194 199.880.338
Beroepsongeschikte deelnemers 14.783.251 13.110.656
“Slapers” 12.347.244 10.248.057
Gepensioneerden 123.469.186 106.606.543
Pensioenverplichtingen 418.748.875 329.845.595
 
Beleggingsportefeuille 
Zakelijke waarden 123.352.375 112.931.833
Vastrentende waarden  266.342.930 204.111.664
 389.695.305 317.043.497
 

Beleggingsperformance 
Beleggingsrendement incl. LDO 20,2% 2,5%
Rendement excl. LDO 10,2% 5,1%
Benchmark excl. LDO 9,3% 3,9%

* % van het gemiddeld belegd vermogen   
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Verslag van het verantwoordingsorgaan 

 
Het verantwoordingsorgaan (VO) van het fonds is op 1 oktober 2007 ingesteld. Bij oprichting is een 
reglement vastgesteld op basis van de uitgangspunten van Pension Fund Governance.  
Hierbij zijn de frequentie van het overleg met het bestuur, de te behandelen onderwerpen met betrekking 
tot het beleid en de verantwoording van het orgaan vastgesteld. 
 
Het VO is in 2014 vijf maal met het bestuur bijeen gekomen. Het VO heeft in het kader van zijn 
taakuitoefening kennisgenomen van de notulen van de bestuursvergaderingen in 2014 en het jaarverslag 
inclusief de jaarrekening 2014. Tevens heeft het VO kennis genomen van de accountants- en actuariële 
verklaring. In de loop van het jaar is de samenstelling en taakomschrijving van het VO gewijzigd n.a.v. de 
Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen. Per 1 juli 2014 is ook de deelnemersraad opgeheven.   

 

Bevindingen en conclusie 
 
Het VO heeft de volgende bevindingen/opmerkingen: 
 

1. In de planning met betrekking tot het opstellen van het jaarverslag en jaarrekening 2014 is de 
aanlevering van de stukken evenals in 2013 tijdig geweest. Dit geeft het VO de ruimte om de 
stukken te bestuderen en zich een oordeel te vormen. 

2. 1 juli 2014 is de Wet versterking pensioenfondsbesturen van kracht geworden en daarmee ook de 
nieuwe structuur/bevoegdheden van het VO. Het VO is voortaan bevoegd om een oordeel te geven 
over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag/jaarrekening en intern 
toezicht. Ook dient er een oordeel gegeven te worden over het gevoerde beleid en de 
beleidskeuzes voor de toekomst. Het paritaire bestuursmodel alsmede de inregeling van het intern 
toezicht middels een visitatiecommissie is na een uitvoerig advies traject tot stand gekomen, 
waarbij het VO positief heeft geoordeeld over het gekozen model. De toenemende complexibiliteit 
alsmede het constant veranderende pensioenlandschap zorgt voor een blijvend hoge werkdruk 
voor de bestuurders en haar ondersteuning. Het VO heeft zorgen over de continuïteit bij 
handhaving van het huidige model en de bestuurbaarheid van het fonds.  

3. De nieuwe bevoegdheden en bijbehorende verantwoordelijkheden van het VO vragen een actueel 
en verdiept kennis niveau op diverse domeinen. Het voldoende op niveau krijgen van de kennis, 
dan wel het behouden ervan, vereisen meer inspanningen op opleidingsgebied hetgeen het VO het 
bestuur afgelopen tijd onder de aandacht heeft gebracht en zal blijven brengen.   

4. Het ongewijzigd laten van de pensioenregeling in 2014, het loslaten van de toeslagambitie en de 
eis voor een kostendekkende premie vanaf het jaar 2015 ziet het VO als een noodzakelijk en 
verantwoord beleid. Hiermee wordt een trend na jaren van interen op eigen vermogen vanaf 2015 
doorbroken en zal volgens het bestuur een kostendekkende premie worden ontvangen. 

5. Het overrente delende verzekeringscontract liep eind 2014 af. Op de valreep is een nieuw niet 
winstdelend contract afgesloten met een significant hogere garantievergoeding. Het VO deelt het 
standpunt van het bestuur dat de uitkomst van onderhandelingen met AEGON teleurstellend zijn. 
Het VO blijft de aandacht vragen voor een evenwichtige pensioenregeling waarbij baten en lasten 
in verhouding staan voor de deelnemers. Het VO deelt de zorg van het bestuur over een 
structurele financierbaarheid van de pensioenregeling in de toekomst in de huidige opzet van 
herverzekering. Bij de studie naar een mogelijk andere uitvoeringsvorm wil het VO nauw betrokken 
worden en proactief van informatie worden voorzien. 

6. Mede in relatie tot punt 5 vraagt het VO ook onverminderde aandacht voor risicomanagement. 
Voordat stappen worden gezet naar andere uitvoeringsvormen dient een weloverwogen standpunt 
te worden ingenomen omtrent risicobereidheid. 

7. Het VO dankt het bestuur voor de constructieve samenwerking gedurende 2014. Ook in 2015 zal 
het VO het bestuur blijven consulteren met betrekking tot genomen bestuursbesluiten. Het zal 
toezien of er een terdege afweging is gemaakt tussen de verschillende belangen (actieven, 
inactieven, werkgever en het bestuur) en een toetsing tegen de kaders (zoals pensioenfonds 
reglementen/ statuten, uitvoeringsovereenkomst, pensioenwet) heeft plaatsgevonden.  
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Het VO komt tot de volgende conclusie: 
 
Na beoordeling van het jaarverslag 2014, de verstrekte bestuursverslagen over 2014 en de toelichting van 
het bestuur over haar gevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst, geeft het VO hierbij een positief 
oordeel over het jaarverslag 2014 van de Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers en het gevoerde 
beleid door het bestuur. 
 
Het VO geeft hierbij gevolg aan het gestelde in artikel 4 lid 1 van het reglement verantwoordingsorgaan.  
 
Schiphol, d.d. 18 juni 2015 
 
 
Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers 
Het verantwoordingsorgaan 

 
Reactie van het bestuur op rapportage verantwoordingsorgaan 
 
Het bestuur heeft tijdig kennis kunnen nemen van de rapportage van het Verantwoordingsorgaan en heeft 
de volgende reactie op de bevindingen en opmerkingen: 

1. Het bestuur onderschrijft het belang van tijdige informatieverstrekking en blijft zich daarvoor 
inspannen. 

2. Het bestuur is zich bewust van de werkdruk en de risico’s voor de continuïteit. Zij neemt dit ook 
mee in de besluitvorming over de toekomstige uitvoeringsvorm.  

3. Het bestuur onderschrijft de noodzaak om het VO op een adequaat kennisniveau te brengen waar 
nodig en te houden.  

4. Mede door de meer uitgebreide rol van het VO is betrokkenheid bij voorbereiding van de 
besluitvorming over de toekomstige uitvoeringsvorm van belang. Het bestuur streeft er naar om 
het VO hierover tijdig te informeren. Een risicobereidheidsonderzoek is voor 2015 gepland en is 
ook in het kader van het Besluit nFTK noodzakelijk. Een evenwichtige belangenafweging is bij 
uitvoering van het beleid een van de leidende factoren.   

 
Het bestuur hecht aan een blijvend goede samenwerking met het VO. Zij is het VO erkentelijk voor het 
positieve oordeel over het gevoerde beleid en het verslag over het jaar 2014.  
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Verslag van het bestuur  

 
Het jaar 2014 is een bewogen en druk jaar geweest voor het bestuur, niet in het minst door de 
implementatie van de Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen, de aangekondigde aanpassingen van de 
Pensioenwet, de introductie van het Algemeen Pensioenfonds, het financieel toetsingskader van 
pensioenen en het fiscale kader rondom pensioenen. Daarbij was het wetgevend proces erg traag en 
kwamen noodzakelijke afspraken tussen sociale partners over de pensioenregeling op het allerlaatste 
moment tot stand. Het contract met de Aegon moest heronderhandeld worden en dat heeft aan het eind 
van het jaar veel aandacht en inspanning van het Bestuur en zijn adviseurs gevraagd.  
 
In het verslagjaar zijn er 11 reguliere bestuursvergaderingen geweest, 2 gezamenlijke vergaderingen met 
de Deelnemersraad en 5 met het Verantwoordingsorgaan.  
Eens per kwartaal vond overleg plaats met de herverzekeraar Aegon. De verschillende procedures met 
betrekking tot ingaande pensioenen, beroepsongeschiktheidspensioen en andere uitvoerings-zaken zijn 
daarbij besproken.  
 
Daarnaast werden er specifieke onderwerpen in werkgroepverband besproken, veelal samen bestuursleden 
van het pensioenfonds voor grond- en cabinepersoneel van Transavia. 
 
De belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar besproken werden zijn hieronder vermeld. 

Wijzigingen in de pensioenregelingen 

De belangrijkste wijziging in de pensioenregeling was de aanpassing van de toeslagambitie. Dit had de 
volgende achtergrond. 
Het fonds had aan de sociale partners bij Transavia al meerdere malen aangegeven dat de beschikbaar 
gestelde premie onvoldoende was om de pensioenambities te realiseren. Alleen bij een verlaagde opbouw 
van pensioenrechten zou dat nog mogelijk zijn. De sociale partners achtten echter grote ingrepen in de 
pensioenregeling in het, in hun ogen overgangsjaar 2014, ongewenst en zij hebben het fonds verzocht de 
regeling in 2014 ongewijzigd te laten. Het fonds kan dit alleen door de ontbrekende premie uit het vrije 
vermogen te financieren. Aangezien het fondsvermogen zich onder de premiekortingsgrens bevindt kan 
dit alleen als de toeslagambitie teruggeschroefd wordt naar “geen beleid over toeslagverlening”. 
Het bestuur is hiermede pas mee akkoord gegaan toen zij van sociale partners de toezegging hadden 
ontvangen dat vanaf 2015 de feitelijke premie tenminste even hoog zal zijn als de (gedempte) 
kostendekkende premie voor de dan geldende regeling. Bij de afweging is nadrukkelijk gekeken of dit niet 
op gespannen voet zou staan met de vereiste evenwichtige belangenbehartiging. Met name de protocollair 
vastgelegde toezegging dat dit de laatste maal is dat het vrij vermogen gebruikt wordt vooraanvulling op 
de premie woog zwaar in de uiteindelijke besluitvorming. 
 
In 2014 is de fiscale pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Vanwege de kleiner geworden fiscale ruimte 
was het noodzakelijk om bij de fiscus een aanwijzingsverzoek in te dienen. Er is nog geen reactie van de 
fiscus ontvangen. 
De echt grote wijzigingen in de regeling vinden plaats in 2015 vanwege de verlaging van het maximaal 
opbouwpercentage en de aftopping van het pensioengevend salaris. Hierover zal in het volgend jaarverslag 
worden gerapporteerd. 
 
 
Indexatiebeleid 

Het bestuur heeft na uitvoerige beraadslaging besloten om alleen de ingegane pensioenen en die van de 
premievrije deelnemers te verhogen. De toegekende verhoging is 0,74%; dit is driekwart van de CBS 
prijsindex. De opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers zijn niet verhoogd. Een van de redenen 
om deze niet te verhogen is de aanwending van vrije fondsmiddelen voor de pensioenopbouw van de 
actieven; hieruit ook nog een toeslag halen zou naar de mening van het bestuur niet stroken met de eis 
van evenwichtige belangenbehartiging. 
 
De implementatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen 
Op 1 juli 2014 werd de Wet versterking bestuur pensioenfondsen volledig effectief. De belangrijkste 
wijzigingen voor ons fonds zijn opname van een vertegenwoordiger van gepensioneerden in het bestuur, 
de afschaffing van de deelnemersraad en overheveling van een deel van haar bevoegdheden naar een 
nieuwe verantwoordingsorgaan en een jaarlijks i.p.v. driejaarlijks onderzoek door de Visitatiecommissie.  
De in 2013 ingestelde gezamenlijke werkgroep van de besturen van beide Transavia pensioenfondsen heeft 
in een zorgvuldig proces het bestuur geadviseerd te kiezen voor een paritaire bestuursvorm. Het bestuur 
heeft na advies van de deelnemersraad daartoe ook besloten. Vervolgens zijn na het voeren van diverse 
gesprekken met een verschillende kandidaten de leden van de Visitatiecommissie geselecteerd. De leden 
van de visitatiecommissie gaan op beide fondsen toezien. Daarnaast zijn in samenwerking met het Bureau 
d’Hooghe Siegman nieuwe statuten opgesteld die de wijzigingen reflecteren. 
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Voor de zetel van de gepensioneerden in het bestuur en de leden van het nieuwe verantwoordingsorgaan 
zijn verkiezingen georganiseerd. De nieuwe leden zijn per 1 juli 2014 in de organen opgenomen. 
 

Het herverzekeringscontract 

Het overrentedelende verzekeringscontract – het in 2012 aflopende contract was twee keer met een jaar 
verlengd en liep eind 2014 af. De omstandigheden voor het verlengen van verzekerings-contracten waren 
slechter dan ooit tevoren; de rentestand bevond zich op een dieptepunt, Solvency II voor 
verzekeringsmaatschappijen zou van kracht worden wat hen zou dwingen toekomstige verplichtingen in de 
pricing van het contract mee te nemen en er was nauwelijks concurrentie op de Nederlandse 
groepsverzekeringsmarkt. 
Aegon was alleen bereid om het contract tegen sterk verzwaarde condities te verlengen. Een groot deel van 
de premies zou dan opgaan aan de kosten van garanties en vermogensbeslag en zou dus nietmeer 
beschikbaar zijn voor de pensioenopbouw en er geen sprake is van premiemarge. 
 
Samen met het adviesbureau Triple A is gekeken naar alternatieven, zowel bij Aegon als bij andere 
verzekeringsmaatschappijen.  
Uiteindelijk is laat in december besloten een niet-winstdelend contract bij Aegon af te sluiten ter 
financiering van de toekomstige pensioenopbouw. De tot 31-12-2014 opgebouwde rechten blijven in ieder 
geval voor het jaar 2015 op overrentedelende basis bij Aegon herverzekerd.. Met Aegon zal verder 
onderhandeld moeten worden om de overrentedeling na 2015 te bestendigen. Daarvoor zal een 
garantiepremiemoeten worden betaald. De hoogte daarvan is afhankelijk van het risicoprofiel van de 
beleggingen.  
Het bestuur beschouwt de uitkomst van het onderhandelingsproces als teleurstellend maar het was ook het 
maximaal haalbare resultaat.  Vanwege de sterke onderhandelingspositie van Aegon was de uitkomst van 
het onderhandelingsproces min of meer voorspelbaar en is in het verslagjaar nadrukkelijk gekeken naar 
andere uitvoeringsmogelijkheden. 
 
Studie naar uitvoeringsalternatieven 
In de jaren tot en met 2012 heeft het fonds veel baat gehad van de zogenaamde garantiecontracten, die 
het met Aegon had afgesloten. De jaren daarna is het omgekeerde het geval. De 
verzekeringsmaatschappijen vragen – door de lage rente, de hen opgelegde solvabiliteitseisen en de schrik 
voor het langlevenrisico – steeds hogere bedragen voor garanties. In het huidig tijdbestel is het blijven 
verzekeren van pensioenen met garanties niet de meest kostenefficiënte keuze.  
Het bestuur heeft daarom Aon/Hewitt gevraagd via een op ALM-principes gebaseerd scenario-analyse te 
onderzoeken wat de voor- en nadelen van andere uitvoeringswijzen zijn. Daarbij zijn naast de huidige 
uitvoeringsvorm ook het onderbrenging bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsmaatschappij en  
eigen beheer varianten cijfermatig onderzocht. De uitkomsten laten zien dat met name de eigen beheer 
opties zekere voordelen bieden.   
  
AFM-onderzoek uitkeringsinformatie 
Het fonds viel in de steekproef over de uitkeringsinformatie van de AFM. Voor 8 deelnemers is er zowel 
generieke als specifieke informatie opgevraagd. Het beantwoorden van alle vragen bleek een tijdrovende 
klus voor zowel het fonds als de herverzekeraar. Na de eerste bevindingen heeft er een gesprek 
plaatsgevonden tussen een delegatie van het bestuur, Aegon en de AFM. Dit heeft geleid tot aanscherping 
van de communicatieprocedures bij de Aegon en het herschrijven van pensioeninformatie brieven.  
   
Overige communicatie-onderwerpen 
Het bestuur heeft het communicatieplan herschreven en daarmee aangepast aan de vigerende wetgeving.  
In april is de UPO 2014 naar de deelnemers verstuurd ditmaal is er wederom de mogelijkheid geboden om 
dit digitaal naar de deelnemer te laten verzenden. 
 
De website van het pensioenfonds is gebruikt om actuele informatie te publiceren en standaard-informatie 
actueel te houden.  
Via de Aegon pensioensite kunnen de deelnemers, met actuele gegevens, individueel hun pensioensituatie 
bekijken. 
In het verslagjaar is er ook door deelnemers en gepensioneerden direct met het bestuur ge-communiceerd 
en advies gevraagd.  
 
Beleggingen 
De beleggingscommissie van het fonds heeft diverse malen met Aegon AM overlegd over haar 
beleggingsperformance en de wijze waarop het garantiecontract, dat het fonds heeft afgesloten met Aegon, 
zo effectief mogelijk kan worden ingevuld. Per april heeft Aegon het LDO (Long Du-ration Overlay) fonds 
vervangen door het SLM (Strategic Liability Matching) fonds, wat een betere en meer efficiënte 
rentematching langs de gehele marktrentecurve geeft. Tevens heeft Aegon in de loop van 2014 haar 
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aandelenpalet aangepast, wat betekent dat er geen aandelenfondsen op regio meer worden aangeboden 
(bv. Europa, Amerika ed.), maar dat het mandaat (vooral voor vrij vermogen depot) aangepast diende te 
worden, aangezien vanaf 1/11/2014 belegd wordt in het Aegon AM World Equity Fund. 

 
Aanpassen fondsdocumenten 
Gedurende het verslagjaar is veel aandacht gegeven aan het updaten van de fondsdocumenten, zoals de 
ABTN en de FIRM (Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode) risk list. In de ABTN zijn ook 
aanbevelingen van de certificerend actuaris verwerkt. 
 
Goed pensioenfondsbestuur 
Wettelijk is geregeld dat een pensioenfonds maatregelen dient te treffen die goed pensioenfondsbestuur 
waarborgen. Normen voor goed pensioenfondsbestuur zijn opgenomen in de Code Pensioenfondsen van de 
Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Doel van deze Code, die gebaseerd is op het ‘pas toe of 
leg uit’-beginsel, is onder meer dat pensioenfondsen hun functioneren verder verbeteren en inzichtelijker 
maken. De belanghebbenden – deelnemers, gepensioneerden, slapers maar ook de werkgevers - moeten 
er immers vertrouwen in hebben dat het toevertrouwde geld goed beheerd wordt en dat belangen van 
ieder evenwichtig worden afgewogen. Het bestuur heeft vastgesteld dat voor het overgrote deel voldaan 
wordt aan deze Code. Alleen bij de samenstelling van de organen is het vanwege de specifieke ‘achterban’ 
erg moeilijk gebleken te voldoen aan de diversiteitseis. Zo is er bij het VO geen vrouwelijke 
vertegenwoordiger. Verder wordt er gewerkt aan een beheerst beloningsbeleid wat overigens inmiddels 
door het bestuur is goedgekeurd. 
 
Deelnemersraad 
Het jaar 2014 is het laatste jaar van het bestaan van de deelnemersraad. De DR is advies gevraagd over 
de implementatie van de Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen. Ook heeft zij ingestemd met de 
aanwending van het eigen vermogen als aanvulling voor de kostendekkende premies.     
De deelnemersraad heeft in wisselende samenstelling vanaf 2008 tot 1 juli 2014 het bestuur van het 
pensioenfonds van advies gediend. Het fonds heeft veel voordelen ondervonden van de constructief-
kritische opstelling van de DR en is hiervoor de leden veel dank verschuldigd.     
       
Verantwoordingsorgaan 
Het oude verantwoordingsorgaan hield per 1 juli op te bestaan. Vanaf die datum is een nieuw 
samengesteld verantwoordingsorgaan (VO) actief, dat nu ook adviserende taken heeft toebedeeld 
gekregen. Het nieuwe VO bestaat uit een vertegenwoordiging van in totaal zes personen van werkgever, 
pensioengerechtigden en deelnemers.  
Er is in 2014 meerdere malen overleg geweest met het zowel het oude als het nieuwe ver-
antwoordingsorgaan. De gang naar het nieuwe bestuursmodel als de behandeling van het jaarverslag is 
een belangrijk onderwerp van dat overleg geweest. Ook is het VO geïnformeerd over de gang van zaken 
van het herverzekeringscontract en het overleg met de sociale partners over de wijzigingen in de 
pensioenregeling. Over de keuze voor het nieuwe bestuursmodel en de vorm van het intern toezicht 
hebben het VO en de Deelnemersraad positief geadviseerd.  
 
Intern toezicht 
Voor het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie, die eens in de drie jaar het beleid, 
bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling 
wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn 
voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds beoordeelt. De visitatiecommissie heeft in 2011 haar 
werkzaamheden uitgevoerd. In 2014 is na een zorgvuldige selectie een nieuwe visitatiecommissie 
benoemd, welke begin 2015 haar rapport heeft opgeleverd wat uitvoerig in en met het bestuur is 
besproken.  
 

De visitatiecommissie heeft in de periode oktober tot eind december 2014 haar toezicht uitgevoerd en op 
een zevental deelgebieden aanbevelingen gedaan. Hieronder volgt haar verslag: 
 
Deze rapportage bevat de bevindingen van de visitatiecommissie naar aanleiding van haar onderzoek naar 
het functioneren van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers. De visitatiecommissie 
heeft haar onderzoek in de periode november 2014 tot en met 1 januari 2015 uitgevoerd.  
 
 

De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op 
adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af 
over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag. 
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In overeenstemming met de door het bestuur van het pensioenfonds aan de visitatiecommissie verleende 
opdracht tot de visitatie, heeft de visitatiecommissie het functioneren van (het bestuur van) het 
pensioenfonds in relatie tot de volgende gebieden bezien: 
 
• Bestuurlijke besluitvorming;  
• Vermogensbeheer; 
• Risicomanagement; 
• Financieel-economisch management; 
• Uitbesteding; 
• Communicatie; 
• Governance. 
 

De visitatiecommissie heeft de naleving van de Code Pensioenfondsen en de Code VITP bij de uitvoering 
van haar taak betrokken. 
 
De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat vrijwel alle aanbevelingen in het visitatierapport uit 2011 
door het bestuur zijn opgevolgd of daartoe stappen zijn ondernomen. 
De visitatiecommissie constateert dat het bestuur zeer betrokken is en veel werk verzet. Er wordt vaak 
vergaderd en er worden veel zaken besproken en ook operationele zaken afgehandeld. Veel activiteiten die 
elders vaak bij externe adviseurs of bestuursondersteuners worden belegd, worden door de bestuurders 
zelf uitgevoerd. De visitatiecommissie signaleert dat een aantal strategische zaken lang blijft liggen.  
 
De visitatiecommissie beveelt aan om te werken met een duidelijke bestuursagenda over een periode van 
bijvoorbeeld drie jaar, waarin strategische onderwerpen nadrukkelijk een plaats krijgen. Hieraan kan een 
begroting worden gekoppeld, waarmee onder meer zicht komt op ruimte voor externe ondersteuning. De 
interne bestuursondersteuning kan een rol spelen in het bijhouden van actielijsten en archivering van 
documenten, maar daar is dan wel extra capaciteit voor nodig. Van bestuursleden wordt de juiste 
prioritering verwacht om ook voldoende voortgang bij strategische onderwerpen te boeken. 
 
Werken met een dagelijks bestuur en diverse commissies kan een goede manier zijn om werkdruk te 
verdelen. Het is dan wel van belang dat taken en bevoegdheden duidelijk zijn vastgelegd, dat in het 
algemeen bestuur wordt teruggekoppeld wat is besproken en dat dit wordt vastgelegd in de 
bestuursverslagen. 
 
Een onderwerp dat nadrukkelijk aandacht verdient, is de doelstelling van het pensioenfonds en de 
risicohouding die daarbij past. Dit geldt niet alleen voor het te voeren beleggingsbeleid, maar is ook van 
belang voor de beoordeling van bijvoorbeeld de voortzetting van de herverzekering en andere vragen die 
rond de ontwikkeling van het pensioenfonds rijzen. De “risksheet” verdient het om ieder kwartaal te 
worden. De risico’s van de beleggingsportefeuille dienen gestructureerd in 
het bestuur besproken te worden.  
 
De visitatiecommissie vraagt verder aandacht voor expliciete vastlegging van de belangen van 
verschillende partijen bij bestuursbesluiten in de notulen. In onderliggende documenten worden deze 
belangen overigens wel benoemd. 
De wet Pensioencommunicatie (in behandeling bij het parlement) vraagt straks de nodige aanpassingen in 
het communicatiebeleid. De visitatiecommissie beveelt aan om hiervan gebruik te maken om het gehele 
communicatiebeleid te bespreken en vast te leggen. 
De governance van het fonds is naar het oordeel van de visitatiecommissie over het algemeen genomen 
behoorlijk op orde, maar is op onderdelen voor verbetering vatbaar.  
De visitatiecommissie: 
 
Drs. R.C.L. Bakker, voorzitter 
Drs. G. E. van de Kuilen 
Mw. mr. M. Meijer-Zaalberg 
 
Schiphol, 4 maart 2015 
 
De  aanbevelingen zijn voor het bestuur aanleiding om de verschillende processen verder te stroomlijnen 
en te verbeteren. In 2015 zal daaraan invulling worden gegeven.   
 

Deskundigheidsbevordering 

Verschillende bestuursleden hebben seminars en andere bijeenkomsten bijgewoond die voor een belangrijk 
deel in het teken stonden van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen, het nieuwe Financieel 
Toetsingskader en de wijzigingen van de pensioenwet op 1 januari 2015.  
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Daarnaast heeft het gehele bestuur in een tweetal dagen een door Aon/Hewitt georganiseerde 
beleggingscursus gevolgd. Hierbij zijn onderwerpen als beleggingsovertuiging, risicomanagement, 
renteafdekking, portefeuille constructie aan de orde geweest. 
 
Voor de leden van het VO is met een cursusdag aan kennisverbreding gewerkt. 

Naleving wet- en regelgeving 

Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving.  

Gedragscode 

Jaarlijks wordt door de bestuursleden en andere bij het fonds betrokken functionarissen, zoals leden van 
het verantwoordingsorgaan, de gedragscode getekend. Tijdens overleg met de compliance officer heeft het 
bestuur geconstateerd dat zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan.  

Toezichthouder 

Met de toezichthouders DNB en AFM is regulier schriftelijk en ook mondeling contact onderhouden.Het 
gebruik van middelen uit het vrije vermogen voor premiefinanciering is gemeld aan DNB. Met de AFM is 
contact geweest vanwege hun onderzoek naar de uitkeringsinformatie. 

Uitbesteding 

De pensioenaanspraken zijn sinds 1 januari 2002 volledig herverzekerd bij AEGON Levensverzekering N.V. 
(Aegon). Vanaf 1 januari 2008 is het contract voor een periode van 5 jaar verlengd tot en met ultimo 2012. 
In de loop van 2012 is een voortzetting van het contract met Aegon overeengekomen voor het jaar 2013 
en het jaar daarop voor 2014. Eind 2014 is een nieuw 5-jaars contract gesloten met een jaarlijkse 
uitstapmogelijkheid. Dit contract kent geen winstdeling. De tot 1 januari 2015 opgebouwde aanspraken zijn 
echter wel winstdelend gehouden.   
Bij Aegon wordt jaarlijks de aangroei van de pensioenaanspraken middels stortingskoopsommen ingekocht. 
Ook verzekert Aegon het overlijdensrisico en de vrijstelling van premiebetaling bij beroepsongeschiktheid.    
Aanspraken uit hoofde van de beroepsongeschiktheidsverzekering van voor 2002 zijn herverzekerd bij de 
Reassurantie Maatschappij Nederland N.V.; aanspraken uit hoofde van de beroepsongeschiktheids-
verzekering ingegaan na 2001 zijn herverzekerd bij AEGON Levensverzekering N.V. 
 
Het bestuur heeft elk kwartaal regulier overleg gevoerd met de uitvoeringsorganisatie over de 
dienstverlening overeenkomstig de Service Level Agreement. Tussentijds is er over diverse aspecten van 
de uitvoering overleg geweest. Deze uitvoering verloopt in goede orde.  
 
De beleggingscommissie heeft drie tot vier maal per jaar overleg over de performance door Aegon AM. Van 
zowel Aegon als Aegon AM worden ISAE 3402 rapportages ontvangen. De rapportage is voor het 
bestuur onderwerp van gesprek bij het beoordelen van de bedrijfsprocessen bij Aegon. Deze 
rapporten worden door het bestuur als bewijs gezien dat de procesuitvoering bij zowel Aegon als Aegon AM 
volgens de regels verloopt.  

Pensioenparagraaf 

Karakter pensioenregeling 

Aan de daarvoor in aanmerking komende vliegers van Transavia Airlines C.V. zijn volgens het 
pensioenreglement dehierna volgende pensioentoezeggingen gedaan. De pensioenregeling is een 
middelloonregeling  en  wordt  gekwalificeerd  als  een  uitkeringsovereenkomst  in  de  zin  van  de 
Pensioenwet. 

 Pensioentoezeggingen:  
a) Ouderdomspensioen, vanaf de eerste dag van de maand waarin de 58e verjaardag valt. De opbouw 

van het jaarlijks ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemingsjaar 1,8% van de voor het 
betreffende deelnemingsjaar vastgestelde pensioengrondslag (artikel 7 Pensioenreglement). 

b) Partnerpensioen, vanaf de dag van het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. 
Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen (artikel 8 Pensioenreglement). 

c) ANW-overbruggingspensioen gaat in op de dag van het overlijden van de deelnemer tijdens het 
dienstverband en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin de partner van de overleden 
deelnemer overlijdt, echter uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin die partner de leeftijd 
van 65 bereikt. Per 1 juli 2014 was het jaarlijkse ANW-overbruggingspensioen bepaald op  
 €  22.570,- (artikel 9 Pensioenreglement). 

d) Wezenpensioen is per kind gelijk aan 14% van het ouderdomspensioen waarop de (gewezen) 
deelnemer of gepensioneerde recht had, c.q. 14% van het ouderdomspensioen waarop de 
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deelnemer recht verkregen zou hebben, indien hij met ongewijzigde pensioengrondslag in leven en 
in dienst van Transavia Airlines C.V. zou zijn gebleven (artikel 10 Pensioenreglement). 

e) Beroepsongeschiktheidspensioen, deze aanspraken ontstaan indien de deelnemer tijdens het 
dienstverband en vóór het bereiken van de 56-jarige leeftijd geheel of gedeeltelijk 
beroepsongeschikt wordt verklaard en deze ongeschiktheid 24 maanden heeft geduurd. Het 
beroepsongeschiktheidspensioen loopt tot de aanvang van het ouderdomspensioen (artikel 11 
Pensioenreglement). Op basis van deze regeling bedragen de vastgestelde pensioenafspraken 60% 
van het laatstgenoten vaste bruto jaarloon gemeten op het tijdstip dat de beroepsongeschiktheid 
een aanvang nam. Op de uitkeringen worden inkomsten uit hoofde van AAW en WAO/ WIA volledig 
in mindering gebracht. Daarnaast wordt ook onder bepaalde voorwaarden het inkomen uit arbeid 
van de deelnemer op het beroepsongeschiktheidspensioen in mindering gebracht. 

Wijziging pensioenregeling 

  
Toepassing toeslagenbeleid 
Het toeslagbeleid is per aanvang van het verslagjaar gewijzigd in ‘geen beleid over toeslagverlening’. 
Eerder in dit verslag zijn de achtergronden van deze wijziging belicht. 
Er is geen recht op toeslagen en er wordt ook geen premie voor betaald of specifieke reserve voor 
aangehouden.  

Verwachte wijzigingen in het komend jaar 

In 2015 wordt door de fiscale maatregelen de pensioenopbouw aanzienlijk beperkt. Het opbouwpercentage  
wordt verlaagd tot 1,224%. Ook wordt de franchise gewijzigd to het fiscaal minimum. Er is vanuit 
sociale partners de toezegging gedaan dat de dan geldende regeling vanaf dat moment een 
kostendekkende premie zal hebben. Dit betekent geen verder aantasting van het vrij vermogen van het 
fonds. 

Mutatieoverzicht deelnemers 

Overzicht verloop actieve deelnemers (inclusief arbeidsongeschiktheid) 
 

 2014 2013 

(in aantallen)     

     

Stand per 1 januari 499  505  

     

Bij:       Nieuwe toetredingen 37  -  

  536  505 

     

Af: Overlijden 1  -  

 Pensioen  8  6  

 Uit dienst -  -  

  9  6 

     

Stand per 31 december  527*  499* 

 
 
* Inclusief 18 beroepsongeschikten (2013: 19 beroepsongeschikten) 
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Wijziging van het Financieel Toetsingskader (FTK)  
 

Op 17 december 2014 is het wetsvoorstel Wet aanpassing financieel toetsingskader  pensioenfondsen 
aangenomen in de Eerste Kamer. De nieuwe FTK-wetgeving is per 1 januari 2015 van kracht geworden. 
Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de financiële eisen die voor pensioenfondsen gelden 
zijn vastgelegd. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen van het nieuwe FTK (nFTK) besproken. 
In de paragraaf Overige gegevens wordt aangegeven wat de belangrijkste onderdelen van het nieuwe FTK 
(nFTK) zijn. 
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Beleggingenparagraaf 

Beleggingsperformance  

De beleggingen van de pensioengelden worden binnen het mandaat verzorgd door vermogensbeheerder 
Aegon Investment Management en ING Investment Management.  
 
Voor het verzekerd vermogen is de normverdeling als volgt: 
  

Tabel 1: normverdeling (percentage van marktwaarde) 
  Norm: Minimum: Maximum: 

Beleggingscategorie (in % van de totale portefeuille)  

Liquide middelen 0 -5,00 5,00 

Vastrentende waarden 67,70 57,70 77,70 

Aandelen  32,30 22,30 42,30 

 
 
Voor het vrij vermogen ondergebracht bij Aegon IM is de normverdeling: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor het vrij vermogen ondergebracht bij ING IM *) is de normverdeling:  
 

Tabel 3: normverdeling (percentage van marktwaarde) 
 Norm: Minimum: Maximum: 
Beleggingscategorie (in % van de totale portefeuille)  
Liquide middelen 0 0 0 
Vastrentende waarden 0 0 0 
Aandelen  100 100 100 
    
*) In de loop van 2014 is deze portefeuille overgebracht naar vrij vermogen bij Aegon IM.   
 

Beleggingsperformance  

De beleggingen van de pensioengelden werden in 2014 binnen het mandaat verzorgd door 
vermogensbeheerder Aegon Asset Management en ING Investment Management. Het afgelopen 
verslagjaar bedroeg de beleggingsperformance bij Aegon voor wat betreft het verzekeringsdepot in totaal 
21,9%.  

Ten aanzien van aandelen bedroeg rendement 16,2%, voor vastrentende waarden 10,7%, voor vastgoed 
27,9%, voor grondstoffen -34,2% en het SLM (Strategic Liabilty Matching) + eerste maanden LDO heeft 
vanwege de dalende rente gedurende het jaar 2014 een rendement van 337,8% opgeleverd. 

 
Het rendement op het vrij vermogen depot bij Aegon bedroeg 10,0%. De beleggingen bij ING IM 
bestonden uit participaties in het INI Global Equity Fonds (passief mandaat) en hebben in 2014 tot en met 
medio oktober een rendement van 4,2% te zien gegeven. Vanwege structurele onderperformance en 
middelen benodigd om premietekort te financieren, is per medio oktober 2014 de portefeuille bij ING IM 
geliquideerd. Na aanzuivering van de rekening courant is het restant toegevoegd aan het vrij vermogen 
depot bij Aegon AM. 
De totale portefeuille excl. LDO/SLM liet over geheel 2014 een rendement van 10,2% na kosten zien, 
terwijl de samengestelde benchmark 9,3% gedaan heeft, resulterend in een outperformance van 0,9%. Het 
beleggingsrendement incl. LDO/SLM bedroeg in 2014 20,2%, een samengestelde benchmark waarin 
LDO/SLM wordt meegenomen is niet voorhanden.  
 
 

Tabel 2: normverdeling vrij vermogen (percentage van marktwaarde) 
  Strategisch: Minimum: Maximum: 

Beleggingscategorie (in % van de totale portefeuille)  

Liquide middelen 0,00 0,00 5,00 

Vastrentende waarden 60,00 45,00 75,00 

Aandelen  30,00 30,00 50,00 

Grondstoffen 5,00 0,00 10,00 

Vastgoed 
 

5,00 0,00 10,00 
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Kosten vermogensbeheer 

 
De kosten van vermogensbeheer hebben nadrukkelijk de aandacht van het bestuur. Aegon AM heeft over 
het verslagjaar 2014 informatie aangeleverd inzake kosten vermogensbeheer. Voor het verzekerd depot 
bedroegen de beheerskosten € 667.600 en de transactiekosten € 140.100. Dit is respectievelijk 0,20% en 
0,04% van het gemiddeld belegd vermogen gedurende het jaar. Voor het vrij vermogen depot werd € 
107.800 aan beheerskosten en € 21.200 aan transactiekosten in rekening gebracht, respectievelijk 0,38% 
en 0,07% van het gemiddeld belegd vermogen. Overigens betreffen de hiervoor genoemde rendementen 
netto rendementen, dus geschoond voor de kosten vermogensbeheer, deze zijn reeds in mindering 
gebracht. 
 
Vooruitblik 2015 
 
De nog steeds dalende en laagblijvende rente vorm een groot probleem voor de financiering van de 
pensioen verplichtingen. Het opkoopprogramma van de ECB voert de neerwaartse druk op rente verder op. 
De lage inflatie zorgt wel voor een geringe aanslag op de waardevastheid van de pensioenen en de 
aanspraken. Het is onzeker of de aandelenmarkten gezien de oplopende waarderingen ook in 2015 blijven 
zorgen voor redelijke totaal rendementen.     
 
 

Financiële paragraaf 

Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het 

jaar 

De rente is in 2014 verder gedaald en ligt nog steeds op een historisch laag niveau. De actuarieel 
benodigde voorziening is per 31 december 2014 gestegen tot € 418,7 mln. Conform de 
verslaggevingseisen behorende bij dit soort contracten is deze post ook als vordering op de balans 
opgevoerd onder de noemer “Herverzekeringsdeel technische voorzieningen”. 
 
Uit de berekeningen van de gedempte kostendekkende premie ten opzichte van de feitelijke premie door 
werkgever en werknemer afgedragen premie blijkt dat er daar over 2014 een premietekort was van circa € 
4,1 mln euro. 
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Actuariële paragraaf  

Solvabiliteitstoets 

De solvabiliteitstoets is voor het jaar 2014 door AON/Hewitt uitgevoerd. De aanwezige reservepositie is 
bepaald op € 33.176.535 positief, volgens de volgende berekening:  
 

(in euro’s)   

   

Vordering op herverzekeraar  418.748.875 

Overige middelen pensioenfonds  33.158.581 

   

Beschikbaar vermogen  451.907.456 

   

Af: Technische voorzieningen  -/-418.748.875 

Af: Minimaal Vereist Eigen Vermogen  -/-400.046 

   

Reservepositie  32.758.535 

 
 
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningregels en uitgangspunten, 
toereikend vastgesteld.  
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum tenminste gelijk aan het wettelijk 
minimaal vereist eigen vermogen. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de 
verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van een toereikende solvabiliteit. 

Technische analyse 

In 2014 is een negatief resultaat van € 2.331.436 (2013 negatief resultaat van € 3.779.403) behaald. Om 
inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van dit resultaat is een uitsplitsing naar verschillende bronnen 
noodzakelijk. Deze zogeheten technische analyse heeft tot doel om het genoemde behaalde resultaat onder 
te verdelen door de posten van de staat van baten en lasten te confronteren met posten van de 
ontwikkeling van de Voorziening Pensioen Verplichtingen. 
Dit geschiedt door vergelijking van de realisatie en veronderstellingen. Met andere woorden, er volgt een 
vergelijking tussen de feitelijk behaalde resultaten en de verwachte resultaten volgens de aannames en 
veronderstellingen. 
 
Er heeft over het boekjaar 2014 afstemming met Aegon plaatsgevonden ten aanzien van de technische 
analyse op hoofdlijnen en de penningmeester en de pensioenadministrateur hebben zich een goed oordeel 
kunnen vormen over de verschillende componenten van het resultaat. 
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Risicoparagraaf 

Beleggingsrisico  

De in 2011 afgeronde ALM studie heeft in 2014 niet tot wijziging van het beleggingsmandaat van het 
beklemd vermogen geleid. Vanwege de lage rente en de daardoor lage rendementen op vastrentende 
waarden is besloten tot een aanpassing van het beleggingsmandaat voor het vrije vermogen, in die zin om 
een gedeelte van het vastrentende deel te verminderen en om te zetten in ABS (Asset Backed Securities).    

Renterisico 

Om het renterisico van de verplichtingen gedeeltelijk af te dekken, is de duration (gewogen looptijd) van 
de vastrentende waarden per 1 maart 2008 voor 50% in overeenstemming gebracht met de looptijd van de 
pensioenverplichtingen door middel van een LDO (Long Duration Overlay). In de loop van 2014 is dit 
product vervangen door het SLM fund ( Strategic Liability Matching). Dit fonds heeft een betere matching 
met de kasstromen over de looptijden.Hierdoor wordt het renterisico op de pensioenverplichtingen voor de 
helft beperkt. Deze vorm van renteafdekking is in 2014 verder ongewijzigd voortgezet om redenen van 
risicobeheersing. Voor het vrije vermogen is geen renteafdekking van toepassing. Wel is in het vrije 
vermogen een deel van de vastrentende waarde omgezet in ABS (Asset Backed Securities). Dat fonds geeft 
een verminderd renterisico.      

Actuarieel risico 

De rechtenopbouw en de daarmee gepaard gaande berekeningen, die op actuariële grondslagen zijn 
gebaseerd, om tot de pensioenverplichtingen te komen worden ieder jaar geëvalueerd. De actuariële 
grondslagen bevatten een aantal verwachtingen en hypotheses van algemene aard zoals o.a. de 
overlevingstabel. Wij zullen de grondslagen nauwlettend volgen en indien daartoe aanleiding is, in overleg 
met de actuaris, de grondslagen aanpassen. Het actuariële risico is geheel afgedekt als gevolg van het 
garantiecontract dat met Aegon overeengekomen is. Voor 2012 is dit risico verhoogd wat tot uitdrukking 
komt in de hogere opslag op de VPV vanwege de hogere levensverwachting. Dit heeft mede geleid tot een 
verhoging van de kostendekkende premie in 2013 en 2014. Voor het bestand van SPTV zijn geen  fonds-
specifieke  grondslagen m.b.t. langleven van toepassing. 

Krediet risico 

Het kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of 
betalingsonmacht van tegenpartijen waarop een fonds vorderingen heeft. De belangrijkste tegenpartij van 
het fonds is Aegon Levensverzekering N.V. met wie het fonds een overeenkomst tot herverzekering van de 
pensioenverplichtingen, premievrijstellingrisico en arbeidsongeschikt-heidsrisico’s heeft gesloten. De 
creditrating van Aegon Levensverzekering N.V. was en is AA-.  
Er is geen verwachting dat deze naar beneden zal worden aangepast.  
 
In 2014 is het operational risk sheet geëvalueerd en zijn als de belangrijkste overige risicofactoren 
vastgesteld:  
 

• De continuïteit in de bedrijfsvoering van Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers (“SPTV”). Het 
bestuur ziet als mogelijke oplossing de aanstelling van een “pension officer“ en samenwerking tussen 
fondsen.   

• Bijkomend risico is de hoge kosten van de rentegarantie bij het opnieuw aangaan van een 
herverzekeringscontract. Dit blijft een rol spelen zolang de rente laag blijft.  

• Kredietrisico is qua impact in de ogen van het bestuur toegenomen, qua kans niet. Het monitoren 
rating Aegon en zorgen voor voldoende diversificatie blijft belangrijk.   
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Toekomstparagraaf 

 
De rating van Aegon is nog steeds AA-. Dit heeft geen effect op de jaarrekening. 
Het bestuur monitort de kredietwaardigheid zorgvuldig maar er is geen aanleiding tot specifieke actie in 
deze. 
 
De in 2014 in gang gezette werkgroep toekomst zal in 2015 een advies aan bestuur en sociale partners 
uitbrengen over de uitvoeringsmogelijkheden die het beste aansluiten bij de belangen van deelnemers en 
pensioengerechtigden en anticiperen op een zorgvuldige en bestendige regeling naar de toekomst toe. De 
mogelijkheden van eigen beheer, aansluiten bij een APF, een individueel DC en liquidatie worden 
onderzocht.     
De aanpassingen ingevolge het Witteveenkader en introductie van het nFTK zullen in 2015 de nodige 
inspanning van het bestuur vergen. Een risicobereidheidsonderzoek en het vaststellen van de risicohouding 
staan in 2015 op het programma.   Het gaat verder om de gewijzigde regels voor vaststellen van de dek-
kingsgraad, regels voor toeslagen, en beleggingsparameters die de te verwachten rendementen 
weergeven. Ook moet jaarlijks een haalbaarheidstoets worden uitgevoerd. Daarmee wordt een inzicht 
verkregen in de hoogte van het pensioenresultaat. 
 
Ten gevolge van de diverse wetswijzigingen worden ook het reglement, de uitvoerings-overeenkomst en de 
ABTN in 2015 weer aangepast.   
 
Het lijkt er op dat de economische vooruitzichten weer beter worden. Onzekere factoren blijven de 
geopolitieke situatie en zeker ook het monetaire beleid. Zo heeft het QE programma van de ECB dat tot 
najaar 2016 zal worden uitgevoerd een duidelijk neerwaarts effect op de (lange) rente. Dat is uiterst 
ongunstig voor de hoogte van de verplichtingen van de pensioenfondsen.    
  
Zodra ten aanzien van de toekomstige uitvoeringsvorm een besluit is genomen zal een ALM studie met de 
uitkomsten van het risico bereidheidsonderzoek richting geven aan de verschillende beleggingsmandaten. 
Ook zal een haalbaarheidstoets worden uitgevoerd.  
 
Speciaal aandacht zal er zijn voor de regeling voor het Beroepsongeschiktheidspensioen. Zowel voor wat 
betreft de inhoud van de regeling -waar het bestuur al langere tijd bij sociale partners op aandringt- als de 
uitvoeringsvorm moeten in de komende tijd worden herzien.  
 
De blijvende aandacht voor het onderwerp pensioen door de politieke maatregelen en ontwikkelingen op de 
financiële markten zal ook in 2015 een intensieve communicatie tussen fonds en deelnemers nodig maken.    
 
Schiphol,  18 juni 2015 
 
Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers 
 
 

Het Bestuur  
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Jaarrekening  
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Balans per 31 december 2014 
(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)      

(in euro’s)   2014   2013 

       

Activa       

Beleggingen voor risico pensioenfonds 5  29.022.732   40.322.771 

       
Herverzekeringsdeel technische 

voorzieningen  6  418.748.875   329.845.595 

       

       

       

Vorderingen en overlopende activa 7  2.647.269   2.748.752 

       

Overige activa 8      

Liquide middelen   5.523.709   179.881 

       

   455.942.585   373.096.999 

       

Passiva       

       

Kapitaal en reserves 9      

Beklemd vermogen  -   -  

Vrij vermogen  33.158.581   35.490.017  

   33.158.581   35.490.017 

       

Technische voorzieningen 10      

Voorziening Pensioenverplichtingen  418.748.875   329.845.595  

Voorziening toekomstige uitvoeringskosten  418.000     

   419.16.875   329.845.595 

       

       

       

       

Overige schulden en overlopende passiva 11      

Te verrekenen met Transavia Airlines C.V.  1.672   5.119  

Overige schulden en overlopende passiva  3.615.457   7.756.268  
   3.617.129   7.761.387 
       
   455.942.585   373.096.999 

 



23 
 

Staat van Baten en Lasten over 2014 
        

(in euro’s)    2014   2013 

        

Premiebijdragen  14  17.821.121   16.783.738 
Resultaat beleggingen voor risico pensioenfonds  15  3.131.758   3.166.134 
Technisch resultaat  16  8.789   1.342.757 
Mutatie herverzekeringsdeel technische 
voorziening 

 
17  88.903.280   1.100.627 

Omvangskorting  25  185.846   152.276 
        

Totaal Baten    110.050.794   22.545.532 

        
Mutatie Technische voorziening  18  88.903.280   1.100.627 
Mutatie voorziening voor toekomstige  
uitvoeringskosten 

 
20  418.000   - 

Premies herverzekering  19  19.531.477   22.811.089 
Saldo ontvangsten en uitkeringen inzake 
beroepsongeschiktheid 

 
21  -/-62.136   -/-147.566 

Overige kosten  22  240.641   173.392 
Uitvoeringskosten  23  84.907    97.152 
Garantievergoeding  24  3.266.061   2.290.241 
        

Totaal Lasten    112.382.230   26.324.935 
        

Saldo rekening van Baten en Lasten    -/-2.331.436   -/-3.779.403 

 

 
 

 

Bestemming van het saldo van Baten en Lasten 
        

(in euro’s)    2014   2013 

        
Vrij vermogen     -/-2.331.436   -/-3.779.403 
        
Saldo rekening van baten en lasten    -/-2.331.436   -/-3.779.403 
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Kasstroomoverzicht over 2014 
        

(in euro’s)    2014   2013 

        

Kasstroom uit pensioenactiviteiten        
Premiebijdragen    17.821.121   16.783.738 
Betaalde premies    -/-21.946.400   -/-17.165.000 
Ontvangen premies BOP    991.576   1.170.516 
Betaalde uitkeringen BOP    -/-929.440   -/-1.022.949 
Betaalde kosten    -/-233.878   -/-161.635 
Ontvangen dividendbelasting    126.670   - 
Mutatie vordering Transavia Airlines C.V.    -/-3.448   5.119 
Mutatie vordering Beroepsongeschiktheid    -                        - 
Mutatie overige schulden    68.655   36.261 
Mutatie vorderingen    172.535   60.940 
Mutatie rekening-courant Aegon    -/-5.000.000    
    -/-8.932.609   -/-293.010 
        
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten        
Ontvangen dividend    880.379   855.751 
Ontvangen rente op deposito    -   - 
Aankoop beleggingen voor risico pensioenfonds    -/-12.524.445   -/-2.383.958 
Verkoop beleggingen voor risico pensioenfonds    25.920.503   1.527.207 
        
    14.276.437   -/-1.000 
        

Totale kasstroom    5.343.828   -/-294.010 

        
Beginstand liquide middelen    179.881   473.891 
Eindstand liquide middelen    5.523.709   179.881 
        
    5.343.828   -/-294.010 
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2x 200x-1 

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014 
 

1. Inleiding 
Het doel van Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers, statutair gevestigd te Haarlemmermeer (hierna 
‘het fonds’) is het nu en in de toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden 
ter zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekt het fonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte 
deelnemers. 
 

2. Overeenstemmingsverklaring 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen 
in Titel 9 Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
Het bestuur heeft op 18 juni 2015 de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld. 
 

3. Schattingswijziging 
Er hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan in 2014. 
 

4. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 

 

(a) Algemeen 
Alle bedragen zijn vermeld in euro’s. 
Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Overige activa en passiva 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend 
aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

 
(b) Schattingen en veronderstellingen 
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. 
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en 
verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De 
uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die 
niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening 
alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de 
herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden. 

 

(c) Opname van een actief of een verplichting 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, 
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van 
de bepaling van de waarde. 
Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg 
hiervan kan sprake zijn van een post overlopende activa, dan wel overlopende passiva. 
 

(d) Saldering van een actief en een verplichting 
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans 
opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de 
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verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op 
deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen 
samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. 
 

(e) Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van 
beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als 
beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. 

 
(f) Beleggingen 
(f.1) Algemeen 
In overeenstemming met de Pensioenwet worden beleggingen gewaardeerd op actuele waarde. Slechts 
indien de actuele waarde van een belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering 
plaats op basis van geamortiseerde kostprijs. 
Participaties in beleggingsinstellingen, die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden 
gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor dat soort beleggingen. 
Beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers worden op dezelfde wijze gewaardeerd. 
 
(f.2) Aandelen 

Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd 
tegen de per balansdatum geldende beurskoers. 
De actuele waarde van niet beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsfondsen is bepaald op 
basis van waarderingsmodellen. 
 

(f.3) Vastrentende waarden 
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn 
gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoersen. 
Indien vastrentende waarden of participaties in beleggingsinstellingen niet-beursgenoteerd zijn, vindt 
waardebepaling plaats op basis van de geschatte toekomstige nettokasstromen (rente en aflossingen) die 
uit de beleggingen zullen voortvloeien, contant gemaakt tegen de geldende marktrente en rekening 
houdend met het risicoprofiel (kredietrisico; oninbaarheid) en de looptijd. 
Indien geen betrouwbare schatting van de actuele waarde van vastrentende waarden is te maken, worden 
deze gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. 

 
(g) Herverzekeringen 
Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering betrekking 
heeft. 
 
Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat de 
verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant 
gemaakt tegen de rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen van het 
pensioenfonds. Vorderingen uit herverzekeringscontracten die classificeren als garantiecontracten worden 
gelijkgesteld aan de hiertegenover staande voorziening voor pensioenverplichtingen. 
 
Vorderingen uit hoofde van winstdelingsregelingen in herverzekeringscontracten worden verantwoord op 
het moment van toekenning door de herverzekeraar. 
 
De waardering en presentatie van beleggingsdepots gekoppeld aan kapitaalcontracten is overeenkomstig 
de grondslagen voor beleggingen. 

 
(h) Vorderingen en overlopende activa 
Voor zover noodzakelijk is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. 

 
(i) Technische voorzieningen 
(i.1) Voorziening voor pensioenverplichtingen 
De voorziening voor pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). 
De actuele waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van 
toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke 
pensioenverplichtingen. 
Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken en de 
onvoorwaardelijke (indexatie)toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de 
marktrente. 
 
Bij de berekening van de voorziening voor pensioenverplichtingen is uitgegaan van het op de balansdatum 
geldende pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. 
Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of de opgebouwde pensioenaanspraken worden geïndexeerd. Alle 
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per balansdatum bestaande indexatiebesluiten (ook voor indexatiebesluiten na balansdatum voor zover 
sprake is van ex ante condities) zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met 
toekomstige salarisontwikkelingen. 
 
Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in 
verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van premies waarvoor vrijstelling is verleend 
wegens arbeidsongeschiktheid. 
 
Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele 
grondslagen, waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen. 
 
De berekeningen ultimo 2014 zijn uitgevoerd op basis van de volgende, belangrijkste actuariële 
grondslagen en veronderstellingen: 
 
• Marktrente:  Rente Termijn Structuur DNB 31-12-2014 inclusief 3-maands 

gemiddelde en UFR 
• Overlevingstafels:    Prognose tafel AG 2014 met toepassing van correctietabel 

CRC7 
• Gehuwdheid:   Onbepaalde man/vrouw 
• Partnerpensioen: Aanname dat de man 3 jaar ouder is dan de vrouw 
• Kostenopslag:   0,5% excasso opslag 
 
j.2) Voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten 
De voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten wordt bepaald om mogelijke toekomstige 
(kasstromen die voortvloeien uit) kosten voor administratie, communicatie en het doen van 
uitkeringen, te kunnen voldoen in het geval bij discontiniuiteit bij het pensioenfonds. 
De toekomstige uitvoeringskosten wordt geschat, gebaseerd op de situatie waarbij bij beëindiging 
van de uitvoeringsovereenkomst het contract met de herverzekeraar direct premievrij wordt 
gemaakt en waarbij het fonds na twee jaar liquideert. 
 
(j) Kasstroomoverzicht 
Deze is opgesteld volgens de directe methode. 
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5. Beleggingen voor risico pensioenfonds 

 
De mutaties kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

(in euro’s) Stand per  
1 jan. 2014 

Aankopen Verkopen/ 
aflossingen 

Verkoopres./ 

Herwaardering 

Stand per  
31 dec. 2014 

      
Zakelijke 
waarden ING IM 8.828.337 293.478 -/-9.320.458 198.644 - 
Zakelijke 
waarden Aegon 12.803.678 9.819.079 -/-11.647.045 711.255 11.686.968 
Vastrentende 
waarden Aegon 18.690.756 2.411.888 -/-4.953.000 1.186.120 17.335.764 
      

 40.322.771 12.524.445 -/-25.920.503 2.096.019 29.022.732 

 

6. Herverzekeringsdeel van de technische voorzieningen 

 
De mutaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:    

(in euro’s) Stand per  
1 jan. 2014 

Aankopen Verkopen/ 
aflossingen 

Verkoopres./ 

Herwaardering 

Stand per  
31 dec. 2014 

      

Zakelijke 
waarden 91.299.818 81.320.429 -/-70.851.429 9.896.588 111.665.407 
Vastrentende 
waarden 185.420.908  81.026.649 -/-47.515.094 30.074.703 249.007.166 

      

 276.720.726 162.347.078 -/-118.366.523 39.971.291 360.672.573 

 
Het herverzekeringsdeel van de technische voorzieningen is als volgt in de jaarrekening 
opgenomen: 
 
(in euro’s) 2014 2013

   

Marktwaarde depot 360.672.573 276.720.726
Bij: overige middelen in depot 58.076.302 53.124.869
Niet direct opeisbaar - -
   

 418.748.875 329.845.595

 

7. Vorderingen en overlopende activa 
 

Overige vorderingen en overlopende activa 
(in euro’s) 2014 2013

   

Technisch resultaat herverzekeraar 2.432.731 2.423.941

Omvangskorting 185.846 152.276
Dividendbelasting 28.692 151.016
Vordering inzake BOP - 21.519
 

 2.647.269 2.748.752

 
 
In verband met de verlenging van de overeenkomst tot 1 januari 2015 en het overeenkomen van een 
addendum is de winstdelingsperiode verlengd tot 1 januari 2015 en het percentage ongewijzigd op 60%. 
 
Een negatief resultaat is derhalve voor rekening van de herverzekeraar. Gedurende de periode van 7 jaar 
wordt het technisch resultaat (positief en negatief) gereserveerd op een speciale rekening-courant bij 
Aegon. Jaarlijks wordt interest aan het cumulatieve saldo toegevoegd. Deze bedroeg voor 2014 0,84%. 
 
Alle overige vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 
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8. Overige activa 

 
(in euro’s) 2014 2013

 
Liquide middelen 5.523.709 179.881
 

 5.523.709 179.881

 
Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen 
die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn. 

 

9. Kapitaal en reserves 

 
(in euro’s) Kapitaal Beklemd 

vermogen

Overige 

reserve

Totaal

  
Stand per 1 januari 2013 - - 39.269.420 39.269.420 
Bij: saldo van rekening van 
baten en lasten - - -/-3.779.403 -/-3.779.403 
     
Stand per 31 december 2013 - - 35.490.017 35.490.017 
     
Bij: saldo van rekening van 
baten en lasten - - -/-2.331.436 -/-1.913.436 
     
Saldo per 31 december 2014  - - 33.158.581 33.576.581 

 

Solvabiliteit  
Doordat het fonds de voorziening voor pensioenverplichtingen heeft ondergebracht bij Aegon is geen 
vereist eigen vermogen nodig. 
Het fonds heeft er echter voor gekozen om vanaf 1 januari 2008 een MVEV aan te houden. Dit MVEV 
bedraagt 0,12% (2013: 0,05%) van de voorziening voor pensioenverplichtingen. 
Gezien het feit dat het fonds een ‘vrije’ dekkingsgraad heeft van 108,0% (2013: 110,8%), is er sprake van 
toereikende solvabiliteit. 
 

10. Technische voorzieningen 
 

Voorziening Pensioenverplichtingen 
 
Het mutatieoverzicht voor de voorziening voor pensioenverplichtingen is als volgt: 
 
(in euro’s) 2014 2013

 
Stand per 1 januari 329.845.595 328.744.968
Mutatie voorziening  88.903.280 1.100.627
 
Saldo per 31 december  418.748.875 329.845.595

 

 
Het fonds maakt gebruik van de overlevingstafel Collectief 2003 volgens afspraken met Aegon. Voor de 
berekening op basis van het FTK wordt gebruik gemaakt van de overlevingstafel Generatietafel van het 
Actuarieel Genootschap gepubliceerde prognosetafels Gehele Bevolking Mannen (GBM) en Vrouwen (GBV) 
AG 2014, met toepassing van correctietabel CRC 7. 

De voorziening pensioenverplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd: 
 2014 

 

2013 

 

 Deelnemers (in euro’s) Deelnemers (in euro’s)
Actieve deelnemers 509 268.149.194 480 199.880.338 
Beroepsongeschikte 
deelnemers 

18 14.783.251 19 13.110.656 

“Slapers” 78 12.347.244 78 10.248.057 
Gepensioneerden 114 123.469.186 106 106.606.543 
     

 719 418.748.875 683 329.845.594 
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Noot 19 geeft een nadere toelichting op de mutaties in de post Technische voorzieningen. 
 
De methode voor de berekening van de pensioenverplichtingen is zodanig toegepast dat er geen sprake is 
van een financieringsachterstand. 
Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter. 
 

Toeslagverlening 
Het bestuur heeft in de vergadering van 18 september 2014 besloten tot indexatie van de 
pensioenaanspraken per 1 juli 2014. Bij de bepaling van de voorziening voor pensioenverplichtingen is 
hiermee rekening gehouden. 
 

Voorziening toekomstige uitvoeringskosten 
 

  

(in euro’s) 2014 2013

 
Voorziening toekomstige uitvoeringskosten 418.000 -
 
Saldo per 31 december  418.000 -

 
Volgens de Pensioenwet dient een pensioenfonds zijn pensioenverplichtingen op marktwaarde te 
waarderen. Het treffen van een voorziening voor toekomstige (kasstromen die voortvloeien uit) 
kosten voor administratie, communicatie en het doen van uitkeringen is daar onderdeel van. 
Achterliggende gedachte hierbij is dat ook bij discontinuïteit het pensioenfonds de 
uitvoeringskosten dient te kunnen dragen. 
De huidige opslag van 2% van de voorziening voor pensioenverplichtingen in verband met 
toekomstige administratie- en excassokosten is wel voldoende om de kosten bij zowel Nationale 
Nederlanden als Aegon te dekken, maar niet voldoende om de uitvoerings- en overige kosten van 
het fonds bij discontinuïteit te dekken.  
Na consultatie van de actuaris heeft het fonds besloten om een voorziening op te nemen voor 
toekomstige uitvoeringskosten gebaseerd op de situatie waarbij bij beëindiging van de 
uitvoeringsovereenkomst het contract met de herverzekeraar direct premievrij wordt gemaakt en 
waarbij het fonds na twee jaar liquideert. 

  
11. Overige schulden en overlopende passiva 

 
Te verrekenen met Transavia Airlines C.V 
(in euro’s) 2014 2013

   

Rekening courant Transavia Airlines C.V. 1.672 5.119
   

 1.672 5.119

 
De rekening courant betreft de nog te ontvangen premies en bijdragen van zowel de werkgever als de 
werknemer.  
Over het rekening-courantsaldo wordt geen rente berekend. 

 

Overige schulden en overlopende passiva 
(in euro’s) 2014 2013

 

Rekening courant met herverzekeraar 
                 

3.297.291 7.513.521 
Nog te betalen accountantskosten  14.823 14.520 
Nog te betalen advieskosten  20.315 15.596 
Nog te betalen uitkering beroepsongeschiktheid 229.427 196.652 
Nog te betalen overige kosten  53.601 15.979 
   
 3.615.457 7.756.268 

 
Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. De rekening courant positie met de 
herverzekeraar is gedaald, hogere post in 2013 had te maken met de vertraagde implementatie van de 
verlenging van het herverzekeringscontract met Aegon.  
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12. Risicobeheer  
Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd 
met risico’s. De belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor 
het realiseren van deze doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de 
marktwaarde van de pensioenverplichtingen.  
Het belangrijkste risico voor het fonds is het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet beschikt 
over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten op 
basis van algemeen geldende als ook specifieke normen die door de toezichthouder worden opgelegd. 
Indien de solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie 
voor de onderneming en de deelnemers moet proberen te verhogen of te besluiten dat er geen ruimte is 
voor een eventuele toeslag van opgebouwde pensioenrechten. 
 
Naast het solvabiliteitsrisico loopt het fonds nog diverse andere risico’s zoals risico’s samenhangende met 
de beleggingen, en het verplichtingenrisico, ook wel het actuarieel risico genoemd. Zowel het actuariële 
risico als de beleggingsrisico’s van het fonds zijn op basis van de herverzekeringsovereenkomst 
ondergebracht bij Aegon, behalve voor de beleggingen voor risico van het fonds. Ten slotte loopt het fonds 
net als elke andere organisatie niet financiële risico’s in de zin van operationele risico’s. 
 
Operationeel risico is het risico vanwege de onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking 
van gegevens, het verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico’s worden door het 
fonds beheerst door het stellen van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken 
zijn op gebieden als interne organisatie, procedures, processen en controles, kwaliteit van 
geautomatiseerde systemen enzovoorts. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Service Level 
Agreement met de herverzekeraar en worden periodiek getoetst door het bestuur van het fonds. 
 
Het kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of 
betalingsonmacht van tegenpartijen waarop een fonds vorderingen heeft. De belangrijkste tegenpartij van 
het fonds is Aegon met wie het fonds een overeenkomst tot herverzekering van de pensioenverplichtingen, 
premievrijstellingrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico’s heeft gesloten. Gezien de AA- rating van Aegon 
hoeven geen extra risico’s te worden afgedekt. 

 
13. Verbonden partijen 
Identiteit van verbonden partijen 
Er is sprake van een relatie tussen de verbonden partijen tussen het fonds en de vennootschap, de 
aangesloten ondernemingen en hun bestuurders. 

 
Transacties met bestuurders 

Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen naar noot 27. Er zijn noch leningen verstrekt aan noch 
is er sprake van vorderingen op (voormalige) bestuurders. 
 

14. Premiebijdragen (van werkgever en werknemers) 
   
(in euro’s) 2014 2013

 
Werkgeversgedeelte 11.872.197 11.180.048
Werknemersgedeelte 5.948.924 5.603.690
 
Totaal premiebijdragen 17.821.121 16.783.738

0 

 
De kostendekkende premie, de feitelijke premie en de gedempte premie volgens artikel 130 van de 
Pensioenwet zijn als volgt: 
 
(in euro’s) 2014 2013

 
Actuariële kostendekkende premie 22.172.591 21.560.591
Gedempte premie 22.017.232 21.726.783
Feitelijke premie 17.821.121 16.783.738
 

verzekeraar wordt afgedragen. Wel wordt een opslag toegepast voor het in stand houden van het minimaal 
vereist eigen vermogen, en voor uitvoeringskosten. 
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15. Resultaat beleggingen voor  risico pensioenfonds 

 
De beleggingsopbrengsten kunnen als volgt worden verdeeld: 
   
(in euro’s) 2014 2013

 
Directe beleggingsopbrengsten 1.035.739 1.006.765 
Indirecte beleggingsopbrengsten  2.096.019 2.159.369 
   

 3.131.758 3.166.134 

 
Onder de directe beleggingsopbrengsten worden de resultaten uit beleggingen (zowel vastrentend als 
overige beleggingen) en uit verzekeringstechnische zaken, dit betreft de dividenden en interestbaten 
weergegeven.  
 
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten wordt verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardewijzigingen en valutaresultaten. 
 

16. Technisch resultaat 
   
(in euro’s) 2014 2013

 

Technisch resultaat 8.789 1.342.757 
   

 8.789 1.342.757 

 
Het technisch resultaat ontstaat doordat de in de tarieven gehanteerde veronderstellingen met betrekking 
tot sterfte en arbeidsongeschikheid afwijkt van hetgeen zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. 

 
17. Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen 
Deze post komt overeen met de mutatie voorziening die onder de lasten wordt verantwoord, zie hiervoor 
noot 19. 

 

18. Mutatie Technische voorziening 
    
(in euro’s) 2014 2013

 
Stand per 1 januari 329.845.595 328.744.968
  
Pensioenopbouw A 17.229.219 15.088.330
Indexering en overige toeslagen B 918.069 3.040.131
Rentetoevoeging C 10.462.413 9.713.304
Onttrekking voor pensioenuitkeringen D -/-7.087.203 -/-6.702.480
Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten E -/-3.435.874 -/-2.387.393
Saldo waardeoverdrachten F 2.309 -
Technisch resultaat G 19.376 -/-2.201.504
Resultaat aanpassing rente termijn structuur H 69.994.745 -/-16.075.340
Aanpassing actuariële grondslagen I 800.226 625.579

Mutatie voorziening  88.903.280 1.100.627
   
Saldo per 31 december  418.748.875 329.845.595

 

 

A. Pensioenopbouw 
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het 
effect op de voorziening pensioenverplichtingen van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten 
ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele 
salarisontwikkeling. 

 

B. Indexering en overige toeslagen 
Het pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers jaarlijks aan 
te passen aan de loonontwikkeling volgens de CBS loonindex. Voor 2014 zijn de sociale partners 
overeengekomen dat de toeslag voor actieven een volledig voorwaardelijk karakter heeft. Dit betekent dat 
het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst een toeslag verleend kan worden. De toeslag is 
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afhankelijk van de dekkingsgraad op basis van marktwaarde. Een eventuele achterstand in toeslag kan in 
principe worden ingehaald. 
Het pensioenfonds streeft er tevens naar de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenrechten 
(gewezen deelnemers) jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van de prijsindex. Deze toeslag heeft 
een volledig voorwaardelijk karakter. De toeslag is maximaal gelijk aan de beschikbare middelen, ook als 
de prijsstijging hoger is. 
 

C. Rentetoevoeging  
De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 0,379% (2013: 0,351%). 
 

D. Onttrekking voor pensioenuitkeringen 
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de 
voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het 
bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de pensioenen van de verslagperiode. 
   
(in euro’s) 2014 2013

 
Pensioenuitkeringen -/-6.360.354 -/-5.954.610
AOV-uitkeringen -/-693.408 -/-716.401
Via rekening-courant - -
Aanpassing op depotverslag Aegon m.b.t. excassokosten -/-33.441 -/-31.469

 -/-7.087.203 -/-6.702.480

 
De indexatie van de uitkeringen per 1 juli 2014 zoals vastgesteld door het bestuur bedraagt 0,00% voor de 
actieven (geen indexatie) en 0,74% voor de niet actieven.  
Het fonds heeft de uitkeringen en administratieve afhandeling hiervan overgedragen aan de her-
verzekeraar. 

 

E. Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten 
De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van 
de financiering van de kosten van de verslagperiode, bestaande uit garantiekosten en kosten voor ad-
ministratie en beheer. 

 

 

F. Saldo waardeoverdrachten 
 

(in euro’s) 2014 2013

 
Saldo waardeoverdrachten 2.309 -
  
 2.309 - 

 
Waardeoverdracht betreft de ontvangst van of overdracht aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar van 
respectievelijk de vorige of nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken 
van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. 
De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra dienstjaren. 

 

 

G. Technisch resultaat 
   
(in euro’s) 2014 2013

  
Resultaat op sterfte 1.128.100 -/-360.547
Resultaat op premievrijstelling -/-597.649 -/-386.711
Resultaat op arbeidsongeschiktheid -/-798.661 -/-1.676.637
Resultaat op uitlooprisico 287.586 222.391
  
Mutatie voorziening 19.376 -/-2.201.504
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H. Resultaat aanpassing rente termijn structuur 
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door 
toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Dit is de Rente Termijn Structuur DNB 31-12-2014 
inclusief 3 maands gemiddelde en UFR. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt 
verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente. 

 
I. Aanpassing actuariële grondslagen 
Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve 
van de berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van interne en externe actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van 
veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen 
voor de gehele bevolking als voor de populatie van het fonds. 
De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent 
onzeker proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het 
fonds. Het effect van deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële 
uitgangspunten worden herzien. 
In overleg met de verzekeraar en gehoord de actuaris is besloten vanaf boekjaar 2011 een voorziening te 
vormen ter dekking van de toekomstige excassokosten. Hier tegenover staat een vordering op de 
herverzekeraar ter grootte van het zelfde bedrag uit hoofd van de overeenkomst waardoor dit geen 
resultaatseffect heeft. 
Deze excassovoorziening is bepaald als de contante waarde op marktrente van de verschuldigde 
toekomstige excassokosten bij het onvoorzien wegvallen van de vennootschap als sponsor van het fonds.  
Voor de berekening op basis van het FTK wordt gebruik gemaakt van de overlevingstafel Generatietafel van 
het Actuarieel Genootschap gepubliceerde prognosetafels Gehele Bevolking Mannen (GBM) en Vrouwen 
(GBV) AG 2014, met toepassing van correctietabel CRC 7. 
 

19. Premie herverzekering 
 

(in euro’s) 2014 2013

 
Premie  18.268.739 18.549.449
Koopsom 1.262.738 4.261.640
 
 19.531.477 22.811.089

 
De koopsom 2014 is veel lager dan de koopsom 2013, aangezien er in 2014 geen indexatie ver-
leend is aan de actieven en hiervoor derhalve geen bedrag ingekocht hoefde te worden.  
 

20. Mutatie overige voorzieningen 
 
(in euro’s) 2014 2013

 
Voorziening toekomstige uitvoeringskosten 418.000 -
 
 418.000 -

 

21. Saldo ontvangsten en uitkeringen inzake beroepsongeschiktheid 
 

(in euro’s) 2014 2013

 
Ontvangen bedragen -/-991.576 -/-1.170.516
Uitgekeerde bedragen 929.440 1.022.950
 
 -/-62.136 -/-147.566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

22. Overige kosten 
 

(in euro’s) 2014 2013

 
Accountantskosten     14.823 14.520 
Kosten toezichthouders 21.045 20.809 
Adviseurskosten AON/Hewitt 95.125 89.494 
Adviseurskosten derden 66.836 24.542 
Diversen 42.812 24.027 
   

 240.641 173.392 

 
De kosten voor administratieve en secretariële ondersteuning zijn voor rekening van de werkgever conform 
de afspraak van de uitvoeringsovereenkomst.  
 
Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat het pensioenfonds in het afgelopen jaar 
geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd.  
 
De accountantskosten hebben betrekking op de door KPMG Accountants N.V. uitgevoerde werkzaamheden 
ten behoeve van de controle op de jaarrekening en de DNB staten. Er zijn geen andere werkzaamheden 
door KPMG Accountants N.V. verricht. 
 
De adviseurskosten en diverse kosten zijn gestegen, dit wordt veroorzaakt door hogere advieskosten 
inzake de verlenging van het contract met Aegon en de wettelijke aanpassingen.  
 

23. Uitvoeringskosten 
 

(in euro’s) 2014 2013

 
Administratie- en beheerskosten 60.389 56.992 
Rente rekening courant 24.518 40.160 
   
 84.907 97.152 

 

24. Garantievergoeding 

 
(in euro’s) 2014 2013

 
Garantievergoeding 3.266.063 2.290.241 
   

 3.266.063 2.290.241 

 
De kosten voor garantievergoeding wordt bepaald als percentage (0,72%) van de Voorziening Pensioen 
Verplichtingen op marktwaarde tot 2013. Daarnaast is over de opbouw in 2013 een percentage 
verschuldigd van 1,03% en over 2014 1,25%.        

 

25. Omvangskorting 
 

(in euro’s) 2014 2013

 
Omvangskorting 185.846 152.276 
   
 185.846 152.276 

 
Volgens de overeenkomst met Aegon worden de kosten van vermogensbeheer verlaagd met een staffel 
zodra het belegde vermogen een bepaalde waarde overschrijdt.  
 

26. Aantal personeelsleden 
Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst. De werkzaamheden worden verricht door werknemers die in 
dienst zijn van de werkgever.  
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27. Beloning bestuursleden 
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan de bestuursleden. 

 

28. Belastingen 
De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de 
vennootschapsbelasting. 
 
 
Schiphol, 18 juni 2015 
 
 
 
 
 
 
Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers 
Het Bestuur 
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Overige gegevens  
 

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en 

lasten 

Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de 
statuten van het fonds. Het bestuur stelt voor om het resultaat ten laste te brengen van de overige 
reserves. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan waarvan de omvang van materiële 
invloed is op het vermogen per 31 december 2014 en het resultaat over het jaar 2014.  
 

   Beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad 

 
In het nFTK wordt de beleidsdekkingsgraad ingevoerd. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands 
gemiddelde van de dekkingsgraad. Achterliggende gedachte is om de afhankelijkheid van dagkoersen minder 
groot te maken. Alle beleidsmaatregelen moeten gebaseerd worden op deze beleidsdekkingsgraad. 
Pensioenfondsen hebben de beleidsdekkingsgraad voor het eerst per 1 januari 2015 vastgesteld naar de 
stand van 31 december 2014 op basis van de in 2014 aan DNB gerapporteerde dekkingsgraden. Voor 
volledig herverzekerde pensioenfondsen zoals SPTV gold echter in 2014 geen rapportageverplichting ten 
aanzien van de dekkingsgraad. SPTV heeft er daarom voor gekozen om de actuele dekkingsgraad per 1 
januari 2015 als beleidsdekkingsgraad te hanteren. Vanaf 2015 wordt wel op kwartaalbasis de actuele 
dekkingsgraad aan DNB gerapporteerd, de beleidsdekkingsgraad zal daarom in 2015 berekend worden op 
basis van het voortschrijdend gemiddelde en aldus ultimo 2015 op het 12-maandsgemiddelde zijn 
gebaseerd. 

Dekkingsgraad conform nFTK 

De systematiek voor de vaststelling van de actuele (maand) dekkingsgraad is vanaf 1 januari 2015 
gewijzigd. De systematiek van de driemaandsmiddeling is vervallen, de actuele dekkingsgraad per ultimo 
van elke maand is de dekkingsgraad zonder middeling op basis van de RTS per ultimo van de maand, maar 
onveranderd op basis van de UFR. De actuele dekkingsgraad per 1 januari 2015 op basis van de regels van 
het nFTK is voor SPTV 107,7%.  
Hierbij is uitgegaan van een beschikbaar vermogen van EUR 471.733.000 en totale voorziening 
pensioenverplichtingen ter hoogte van EUR 438.157.000. Als gezegd wordt de actuele dekkingsgraad per 1 
januari 2015 tevens als de beleidsdekkingsgraad per die datum gehanteerd. De beleidsdekkingsgraad die 
aldus is vastgesteld bedraagt per 1 januari 2015 daarom 107,7%. 

 



 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2014 van Stichting Pensioenfonds Transavia 
Vliegers te Schiphol gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014, de 
staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het Verslag van het 
Bestuur, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 
(BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van 
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel  

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers per 31 december 2014 en van het resultaat over 
2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen  

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken 
naar aanleiding van het onderzoek of het Verslag van het Bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW 
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het Verslag van het Bestuur, voor zover wij 
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.  
 
Utrecht, 26 juni 2015  
 
KPMG Accountants N.V. 
 
 
F.J.J, Glorie 


