
 

Nieuwsbrief oktober 2017 

Graag informeren wij u hierbij vanuit de Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers (SPTV) over een 

aantal onderwerpen die voor u mogelijk interessant zijn en waarmee het bestuur van SPTV zich bezig 

houdt. 

Algemeen 

Per 1 januari 2016 vindt de pensioenopbouw van de Transavia vliegers plaats bij BeFrank. Tot 01-01-

2016 vond de pensioenopbouw plaats bij SPTV.  Vanaf 1 januari 2016 ontvangt het fonds geen premie 

meer. SPTV bestaat echter nog steeds en blijft verantwoordelijk voor de opgebouwde aanspraken en 

ingegane pensioenen. Deze aanspraken worden door Aegon gegarandeerd. 

UPO 

Onlangs heeft u uw Pensioenoverzicht (UPO) 2017 van Aegon ontvangen. Wellicht heeft u twee UPO’s 

ontvangen. Eén UPO voor de pensioenopbouw tot en met 31-12-2014 en een UPO voor de opbouw in 

2015. Dit komt omdat de opbouw over 2015 onder een ander contract met Aegon plaatsvond en voor 

deze opbouw heeft u een aparte UPO met een ander polisnummer ontvangen. Als u de bedragen van 

de UPO’s bij elkaar optelt komt u op uw totale pensioenopbouw bij Aegon. De genoemde bedragen 

zijn gegarandeerd en kunnen eventueel verhoogd worden als gevolg van een toeslag verlening.  De 

toelichting bij de UPO geeft informatie over de verschillende elementen van uw opgebouwde 

pensioen, bijvoorbeeld het nabestaande pensioen.  

U blijft ook in de toekomst UPO’s van Aegon ontvangen, alleen de frequentie gaat omlaag naar één 

keer in de vijf jaar. 

Pensioenopbouw vanaf 01-01-2016 vindt buiten SPTV om bij BeFrank plaats. Ook van hen ontvangt u 

een UPO. 

Het bij Aegon opgebouwde pensioen is ook terug te vinden op de website mijnaegon.nl. Het kan echter 

zijn dat de pensioenleeftijd van 58 jaar hier nog niet goed wordt weergegeven maar dat men uitgaat 

van een pensioenleeftijd die later ligt. Ten slotte kunt u nog een overzicht van uw opgebouwde 

pensioenrechten terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl. 

 



 

 

 

Overbruggingspensioen 

Werknemers die voor 1 juli 2006 in dienst waren vinden op de UPO ook het overbruggingspensioen 

terug. Het overbruggingspensioen compenseerde voor de periode tussen de pensioendatum en het 

begin van de AOW uitkering. Als gevolg hiervan is de pensioenuitkering vanaf de pensioenleeftijd tot 

65 jaar hoger dan de uitkering vanaf 65 jaar. 

Flexfactoren 

De flexfactoren geven de verhouding in pensioenuitkering bij uitruil voor een hoger of lager 

nabestaande pensioen, uitstel van pensioen en bij hoog/laag pensioen weer. Per 1 januari 2017 is er 

een nieuw reglement van kracht geworden. Het betrof aanpassingen vanwege de beëindiging van het 

contract en daarmee de opbouw per 1 januari 2016. In diverse teksten moest duidelijk aangegeven 

worden dat het over de tot dan opgebouwde aanspraken gaat. Ook de flexfactoren zijn per 1 januari 

2017 aangepast en deze zullen in de toekomst door Aegon worden vastgesteld. De verschillende 

factoren kunt u vinden in addendum 3 tot en met 6 van het pensioenreglement. Voor 2018 wijzigen 

de factoren niet.  

Toeslagen 

In overeenstemming met de missie van het fonds, ziet het fonds voor zichzelf de taak er voor te zorgen 
dat de aanspraken en de ingegane pensioenen voor zover mogelijk waardevast gehouden kunnen 
worden.  
 
U heeft in de jaarverslagen van SPTV kunnen lezen dat er de afgelopen jaren geen toeslagen zijn 
verleend. Het garantiecontract met Aegon bevat een winstdeling en het pensioenfonds heeft een vrij 
vermogen. Het bestuur is momenteel met Aegon in overleg hoe we invulling kunnen geven aan het 
garantiecontract voor de toekomst. Een belangrijk onderdeel daarbij is het behoud van de winstdeling.  
Eventuele opbrengsten uit eventuele winstdeling en het vrije vermogen zouden kunnen worden 
aangewend om de pensioenaanspraken te verhogen.  
 
Het bestuur heeft eventuele toeslagverlening aangehouden tot er een akkoord is met Aegon over het 
contract. Voor de toekomst kan er dan een indexatie overeenkomst overeengekomen worden met 
Aegon of een andere verzekeraar. 
 
 
Voor vragen verwijzen wij u graag naar de website www.transaviapensioenfondsen.nl of kunt u contact 
opnemen via secretariaatsptv@transavia.com 
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