
 
 
Nieuwsbrief SPTV i.l. augustus 2019 

Beste collega’s en belanghebbenden van SPTV i.l.. Voor u ligt de nieuwsbrief van augustus 2019. In 

deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

 Actualiteit 

 Liquidatie van SPTV en collectieve waardeoverdracht (CWO) 

 Aanpassing herverzekeringscontract 

 Aanwending vrij vermogen 

 Pensioencommissie 

 

Actualiteit 
 

Het onderwerp pensioen is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Er is gesproken over 

pensioenkortingen, het pensioenakkoord, de Commissie Parameters met haar nieuwe voorzitter de 

heer Dijsselbloem, de dalende rente en het gevolg hiervan op de dekkingsgraden van 

pensioenfondsen, doorsneesystematiek, een nieuw pensioenstelsel, nieuwe rekenregels etc. Het 

bestuur van SPTV i.l. volgt de actualiteit met interesse. Tevens is het zo dat sommige van de 

genoemde onderwerpen bij SPTV i.l. niet (meer) aan de orde zijn. De pensioenen bij SPTV i.l. zijn 

herverzekerd. De pensioentoezeggingen worden door Aegon gegarandeerd en kortingen zijn daarom 

niet aan de orde.  

 

Liquidatie van SPTV i.l. en collectieve waardeoverdracht (CWO) 
 

In de nieuwsbrief van december 2018 hebben we gecommuniceerd dat het bestuur vorig jaar (2018) 

het besluit heeft genomen het pensioenfonds SPTV i.l. te liquideren. Een van de consequenties van 

liquidatie van het pensioenfonds die in deze nieuwsbrief werd genoemd, is dat er een 



waardeoverdracht zal moeten plaatsvinden van het verzekerd vermogen en de aanspraken. Waar het 

op neerkomt, is dat de bezittingen en verplichtingen van SPTV i.l  moeten worden overgedragen naar 

een andere partij als SPTV i.l. wordt geliquideerd. Het bestuur heeft destijds aangegeven een 

collectieve waardeoverdracht (CWO) naar de herverzekeraar (Aegon) te overwegen. Een belangrijke 

overweging die hieraan ten grondslag lag, was dat het bestuur de garanties op de 

pensioentoezeggingen niet wilde opgeven. Het Verantwoordingsorgaan heeft hier inmiddels positief 

op geadviseerd. De CWO naar Aegon wordt nu in gang gezet. Het doel is de CWO per 30 september 

2019 te laten plaatsvinden. De CWO heeft geen invloed op de hoogte van de toegezegde 

pensioenen. De pensioenaanspraken zijn en blijven gegarandeerd. 

 

Aanpassing herverzekeringscontract 
 

Het contract dat SPTV i.l. met Aegon had, was een contract met een regeling voor winstdeling. Als de 

waarde van het beklemd vermogen uitkomt boven de waarde van de verplichtingen dan levert het 

contract winstdeling op en komt er langs deze weg geld bij het vrij vermogen (zie ook vorige 

nieuwsbrief). Dit vrij vermogen is belangrijk omdat het gebruikt kan worden voor indexatie in de 

toekomst. Deze winstdeling bleef niet vanzelfsprekend bestaan bij liquidatie van het pensioenfonds. 

Aegon heeft na onderhandelingen met het bestuur van SPTV i.l. een eindbod gedaan voor het in 

stand houden van de winstdeling. Het bestuur heeft de kans op winstdeling afgewogen tegen de 

kosten die moeten worden gemaakt om de winstdeling te behouden en is tot de conclusie gekomen 

af te zien van de winstdeling. Het laten vallen van het recht op winstdeling betekent dat er langs deze 

weg geen geld meer in de toekomst beschikbaar kan komen voor indexatie. Indexatie in de toekomst 

is nu alleen nog mogelijk uit het vrij vermogen en het rendement dat daarop wordt behaald.  

 

Aanwending vrij vermogen 
 

In de vorige nieuwsbrief is ook aan de orde gekomen dat het bestuur de verschillende mogelijkheden 

onderzoekt waarop het vrij vermogen aangewend zou kunnen worden. Het bestuur heeft gezocht 

naar een manier om het vrij vermogen op een evenwichtige manier te verdelen en in lijn met haar 

missie en visie. We hebben toen gecommuniceerd dat het bestuur overweegt de vrije reserve onder 

te brengen in een toeslagdepot om daarmee door te beleggen zodat jaarlijks een toeslagbesluit kan 

worden genomen. Onlangs heeft het bestuur het voorgenomen besluit om door te beleggen met het 

vrij vermogen en jaarlijks vanuit dit vrij vermogen de opgebouwde pensioenen te indexeren 

voorgelegd aan het Verantwoordingsorgaan. De hoogte van de jaarlijkse indexatie in dit 

voorgenomen besluit is gelijk aan 70% van de CPI met een minimum van 0,5% en een maximum van 

2%. De periode van indexeren loopt van 2020 tot het vrij vermogen op is. De CPI is de Consumenten 

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

het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het besluit behelst tevens de mogelijkheid om gedurende 

deze periode een vaste klim van tenminste 0,7% in te kopen indien de mogelijkheid zich voordoet. 

Een vaste klim is een jaarlijkse verhoging van de opgebouwde pensioenen met hetzelfde percentage 



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

waardevast te houden en is ook in lijn met het positieve advies van het verantwoordingsorgaan. 

 

Pensioencommissie 
 

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

dit besluit. Voor het toezien op een correcte uitvoering van het door het bestuur opgestelde 

toeslagbeleid en het beleggingsmandaat voor het vrij vermogen wordt een pensioencommissie 

opgericht. De pensioencommissie heeft geen beleidsbevoegdheid maar een monitorende functie. De 

pensioencommissie zal er jaarlijks op toezien of de koopsom die Aegon in rekening brengt voor de 

toeslag redelijk is. De pensioencommissie zal tevens jaarlijks vaststellen of er een vaste klim van 

tenminste 0,7% ingekocht kan worden. Afhankelijk van ontwikkelingen van de economie (rente) en 

de marktomstandigheden zou deze mogelijkheid zich voor kunnen doen.  

Het bestuur heeft in lijn met het besluit over de aanwending van het vrij vermogen, voor dit jaar 

besloten de pensioenen met 0,96% ( = 70% *CPI) te verhogen. De inkoop van deze verhoging kost 

zo’n 5 mln. euro. Het resterende vrij vermogen van zo’n 40 mln. zal worden gebruikt voor indexatie 

in de daarop volgende jaren zoals hierboven beschreven. De werkelijke hoogte en duur van de 

indexaties zullen afhangen van de beleggingsresultaten op het vrij vermogen en de ontwikkeling van 

de rente. De rente bepaalt hoofdzakelijk de kosten van de indexaties. 

Bovenstaande onderwerpen zijn ook terug te vinden in het jaarverslag over 2018 dat terug te vinden 

is op de website www.transaviapensioenfondsen.nl/cockpit. 

Voor eventuele vragen kan er een email gestuurd worden naar secretariaatsptv@transavia.com 

 

De vereffenaars van SPTV i.l. 
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