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NIEUWSBRIEF SPTGC I.L. (DECEMBER 2019) 

 

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

In de nieuwsbrief van augustus 2019 hebben wij u geïnformeerd over het besluit tot 

collectieve waardeoverdracht naar Nationale Nederlanden (NN) en Aegon. Daarnaast is er 

besloten het vrij vermogen voor ring Grond in een toeslagdepot te gaan beleggen en voor 

de ring Cabine een slotindexatie te doen. Deze besluiten zijn vervolgens bij de 

Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over het 

gelopen proces na de indiening en de uitkomst hiervan. 

Besluit DNB 

Alvorens de DNB een besluit kon nemen heeft het pensioenfonds verschillende stukken 

moeten aanleveren om aan te tonen hoe men tot deze besluiten is gekomen en of de 

belangenafweging evenwichtig is geweest. Daarnaast moest er met Aegon en NN een Akte 

van Overdracht opgesteld worden en een lijst van verzekerden, waaruit blijkt dat ook 

daadwerkelijk alle aanspraken en rechten overgedragen zijn naar de herverzekeraars. De 

accountant zal hier nog een laatste controle op doen.    

Eind november heeft de DNB ons laten weten geen bezwaar te hebben tegen de 

zogenaamde collectieve waardeoverdracht vanuit het pensioenfonds naar Aegon en NN, 

waarmee wij toestemming hebben gekregen om verder te gaan met het liquidatieproces. 

Wat betekent dit? 

Dit betekent dat alle opgebouwde pensioenaanspraken en rechten per 30 november 2019 

overgedragen zijn naar NN en Aegon. Per deze datum zijn NN en Aegon de 

pensioenuitvoerders en het aanspreekpunt geworden in plaats van het pensioenfonds 

SPTGC. Alle overgedragen rechten en aanspraken zijn en blijven gegarandeerd. U zult in het 

nieuwe jaar correspondentie ontvangen van beide uitvoerders ter bevestiging hiervan.  

Het vrij vermogen van de ring Grond dat in de afgelopen jaren is opgebouwd, zal worden 

belegd bij Aegon Assetmanagement in een zogenaamd toeslagendepot. Rekening houdend 

met de bestemming en ‘horizon’ van het toeslagdepot zijn nieuwe afspraken gemaakt over 

het beleggingsbeleid. Dit beleid kan worden getypeerd als behoudend en voorzichtig. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. Een pensioencommissie houdt toezicht op 

de uitvoering door Aegon. Er zal jaarlijks een toeslag verleend worden van 2% per 1 juli van 

elk jaar over alle opgebouwde rechten bij NN en Aegon totdat de middelen uit het 

toeslagdepot volledig aangewend zijn. 

Het vrij vermogen van de ring Cabine zal aangewend worden voor een eenmalige 

slotindexatie. De hoogte van deze slotindexatie zal in de komende periode door het bestuur 

vastgesteld worden. 
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Het verantwoordingsorgaan heeft advies uitgebracht ten aanzien van de collectieve 

waardeoverdracht en de aanwending van het vrije vermogen. Het bestuur heeft de adviezen 

van het verantwoordingsorgaan meegewogen bij haar besluitvorming. 

Verder verloop van het liquidatietraject 

Voor de verdere afwikkeling van de liquidatie zullen de vereffenaars een liquidatieverslag 

opstellen dat lijkt op het gebruikelijke jaarverslag. Dit verslag zal dus ook voorzien moeten 

worden van een goedkeurende verklaring van de accountant (KPMG). Deze stukken zullen 

wij vervolgens ter inzage deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

De verwachting is dat dit begin 2020 zal gebeuren.  

De termijn van terinzagelegging duurt twee maanden. Indien zich in die periode geen 

bezwaarmakers tegen de liquidatie melden, kunnen de laatste stappen op weg naar de 

uiteindelijke liquidatie worden gezet.  

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mochten er vragen zijn, stel 

deze dan vooral aan ons per mail Secretariaatsptgc@transavia.com  

 

De vereffenaars van SPTGC i.l. 


