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NIEUWSBRIEF SPTGC I.L., FEBRUARI 2020 

 

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

De liquidatie van SPTGC i.l komt in zijn afrondende fase. Doelstelling was eind 2019 een en 

ander afgerond te hebben, maar dat loopt uit naar begin 2020. 

U bent steeds geïnformeerd over de voortgang van het liquidatieproces middels periodieke 

nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrief geeft een korte terugblik, de verdere afwikkeling en de 

besluitvorming met betrekking tot de op te richten pensioencommissie en de indexatie in 

2019. 

 

HOE ZAT HET OOK ALWEER: EEN KORTE TERUGBLIK 

Hierbij een terugblik voor een goed overzicht van de voortgang in de besluitvorming en de 

verschillende stappen van het liquidatie proces: 

 

1. In 2017 zijn sociale partners, Transavia en de vakorganisaties, om meerdere redenen, 

overeengekomen dat de pensioenregeling per 2018 bij een andere pensioenuitvoerder wordt 

ondergebracht. Met als gevolg de beëindiging van de pensioenopbouw bij SPTGC per 1 

januari 2018 en de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door Transavia per die 

datum. Dit was de directe aanleiding voor een discussie over de toekomst van het fonds. 

 

2. In de nieuwsbrief van november 2018 hebben wij u hierover geïnformeerd en over de 

overwegingen en activiteiten die leidden tot het bestuursbesluit van 13 november 2018 om 

tot het liquideren van het pensioenfonds over te gaan. De bestuursleden zijn dan de 

vereffenaars geworden die verantwoordelijk zijn voor een goede afhandeling van de 

liquidatie. 

 

3. In de nieuwsbrief van februari 2019 hebben wij een verdere toelichting gegeven op de 

betekenis van de liquidatie, de begrippen, het proces en de vervolgstappen.  

 

Er zijn twee hoofdzaken van belang: 

• De collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenrechten. De collectieve 

waardeoverdracht heeft geen invloed op de hoogte van de toegezegde pensioenen. 

De pensioenaanspraken zijn en blijven gegarandeerd; 

• De bestemming van het vrij vermogen voor toekomstige indexatie. 

 

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

collectieve waardeoverdracht naar NN en Aegon.  

 

Daarnaast is besloten het vrij vermogen voor ring Grond in een toeslagdepot te gaan 

beleggen voor toekomstige indexatie en voor de ring Cabine een eenmalige slotindexatie toe 

te wijzen.  

 

Deze besluiten zijn vervolgens bij de Nederlandsche Bank (DNB) ingediend.  

 

5. In de nieuwsbrief van december 2019 hebben wij gemeld dat eind november de DNB ons 

heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen de collectieve waardeoverdracht vanuit het 

pensioenfonds naar Aegon en NN. 

  

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

zijn overgedragen naar NN en Aegon. 
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DE VERDERE AFWIKKELING 

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

opstellen dat lijkt op het gebruikelijke jaarverslag. Dit verslag zal, zoals het jaarverslag, 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 in de eerste helft van 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 worden gezet en is 

de liquidatie een feit. 

 

Alle deelnemers van het fonds zullen dan een brief ontvangen met de mededeling dat alle 

administratieve gegevens verwerkt zijn, dat alle pensioenaanspraken en –rechten zijn 

overgedragen aan Aegon en NN, dat de liquidatie daarmee een feit is en dat Aegon en 

Nationale Nederlanden voortaan de aanspreekpersonen zijn voor alle vragen.  

 

DE PENSIOENCOMMISSIE 

De doelstelling en inrichting van het toeslagdepot, alsmede de hoogte van de jaarlijks in te 

kopen toeslag bij Aegon en NN voor ring Grond zijn bindend vastgelegd door de 

vereffenaars. Het toezicht op naleving van de gemaakte afspraken en de jaarlijkse inkoop 

van 2% toeslag (zolang als daarvoor middelen beschikbaar zijn), wordt toevertrouwd aan 

de eerdergenoemde pensioencommissie. 

 

Het beschikbare vrije vermogen wordt belegd in fondsen van Aegon met een laag 

risicoprofiel.  

  

TOESLAG IN 2019 

De vereffenaars hebben in 2019 het besluit genomen om een toeslag van 1,11% toe te 

kennen op de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen van ring Grond en ring Cabine. 

De overweging hierbij was, dat het fonds weliswaar had besloten om te liquideren, maar dat 

het nog enige tijd zou duren voordat de liquidatie een feit zou zijn. Tot die tijd hanteert het 

bestuur in voorkomende gevallen het motto ‘business as usual’.  

De inkoop van deze toeslag heeft in februari 2020 plaatsgevonden met als peildatum 1 

januari 2019. 

 

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., 

Hans Nijman, Bert Gerritsma, Laura Bruns, Nabil Rhayour Alami, Bas Parson, Renault 

Bosma 


