
 

 

 

Nieuwsbrief april 2018 

 

Per 1 januari 2016 vindt de pensioenopbouw van de vliegers 

die bij Transavia in dienst zijn plaats bij BeFrank. SPTV is 

alleen nog verantwoordelijk voor de opgebouwde pensioenen 

tot en met 31 december 2015.  Het fonds heeft dan ook geen 

premie inkomsten meer per 1 januari 2016.   

Gezien deze nieuwe situatie heeft het fonds bekeken wat de toegevoegde waarde van het 

pensioenfonds op dit moment is, zonder af te doen aan de missie, visie en strategie die het 

bestuur voor zichzelf ziet:  

 Missie: Het fonds is verantwoordelijk voor het correct en effectief uitvoeren van het 

 pensioenreglement. Daarnaast 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. 

 Visie: Een behoud van winstdeling op het herverzekerd kapitaal bij Aegon is een 

 noodzaak om die missie te kunnen uitvoeren. Daarnaast ziet het bestuur 

 mogelijkheden om de vrije reserve in te zetten als bron van toeslagen. 

 Strategie: Het beleid is erop gericht om de winstdeling voor de toekomst te 

 behouden om in combinatie met het vrije vermogen een zo hoog mogelijk 

 pensioenresultaat te behalen tegen aanvaardbare kosten voor vermogensbeheer en 

 bestuurskosten. Bij het nemen van maatregelen zorgt het bestuur voor een 

 evenwichtige belangenafweging. Hierbij is een intensieve afstemming en 

 samenwerking met het verantwoordingsorgaan gewenst. 

 

Voor de opbouw van de pensioenen had SPTV met Aegon een nominaal garantiecontract 

afgesloten met een recht op winstdeling. Deze winstdeling is belangrijk omdat hiermee de 

nominaal gegarandeerde pensioenen opgehoogd zouden kunnen worden en zo bijv.  

(gedeeltelijk) voor inflatie gecompenseerd zouden kunnen worden.  

 

 



 

 

 

 

 

De afgelopen periode heeft het bestuur gekeken naar mogelijkheden om dit recht op 

winstdeling in stand te houden. Hiervoor is het niet noodzakelijk om het pensioenfonds aan 

te houden. 

 

Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur is gekomen tot het besluit om het fonds op te heffen, 

in pensioen jargon het pensioenfonds te liquideren. Het bestuur heeft dit besluit aan het 

verantwoordingsorgaan uitgebreid toegelicht en het verantwoordingsorgaan om advies 

gevraagd. Het verantwoordingsorgaan heeft een positief advies uitgebracht.  

 

Hoe nu verder? 

 

De bij Aegon ondergebrachte pensioenaanspraken blijven gegarandeerd.  

 

Het bestuur onderzoekt de nog resterende en zeer beperkte mogelijkheden voor het in 

standhouden van de winstdeling tegen acceptabele kosten. Bij dit proces blijft het 

verantwoordingsorgaan betrokken. 
 

Het bestuur zal de komende periode gebruiken om te bepalen hoe het vrij-vermogen zo 

goed mogelijk kan worden aangewend.  Het is van belang dat het beheer van het vrij 

vermogen geregeld wordt. De verschillende opties die hiervoor zijn dienen door het bestuur 

verder uitgewerkt en geconcretiseerd te worden. Met het uiteindelijke doel zo evenwichtig 

mogelijk de pensioenen zo veel mogelijk waardevast te kunnen houden.  

 

Wat moet ik nu doen? 

 

Op dit moment hoeft u niets te doen. De pensioenen blijven gegarandeerd. 

In de komende periode zal het bestuur duidelijkheid kunnen geven op wat voor manier de 

pensioenen, met gebruik van het vrij vermogen, verhoogd kunnen gaan worden de 

komende jaren.  

 

 

 

 

 

 


