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Brief voorzitter (Laag 1) 
   

   

   

 

Onderwerp: Nieuwsbrief 

Datum: maart 2019 

 

Geachte deelnemer, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds 
Atradius Nederland (‘SPAN’). Een samenvatting treft u hieronder aan. 

 
Uitnodiging Algemene vergadering Deelnemers 
Door middel van deze Nieuwsbrief nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering 

van Deelnemers. Deze vergadering is voor alle (oud-)medewerkers van Atradius (en voorheen NCM) die 

een pensioenaanspraak hebben bij het Pensioenfonds van Atradius. De vergadering wordt gehouden op 
donderdag 13 juni a.s., aanvang 15.00 uur ten kantore van Atradius in Amsterdam. Tijdens deze 

vergadering geeft een vertegenwoordiging van het bestuur een toelichting op het beleid in het afgelopen 

jaar, de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille en wordt een vooruitblik gegeven op de 

pensioenontwikkelingen in 2019. U ontvangt de uitnodiging ook per e-mail, indien het e-mailadres 

bekend is bij het Pensioenfonds. 
 
Ontwikkeling financiële positie SPAN 

De rentes in de markt zijn nog altijd laag. De financiële markten lieten eind 2018 een verslechtering 

zien, welke begin 2019 langzaam weer is hersteld. De dekkingsgraad (DNB UFR) van december 2018 

(109,4%) is gedaald in vergelijking tot januari 2018 (113,8%) en is in het 1e kwartaal van 2019 weer 

gestegen naar 113,3%. Hoewel de (beleids-)dekkingsgraad van SPAN boven de gemiddelde 

dekkingsgraad in Nederland staat, is begin 2019 nog altijd sprake van een reservetekort. 

             
Premie 2019 

De totale pensioenpremie 2019 van SPAN is gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de lage marktrente, het gesloten karakter van het 

pensioenfonds en de stijging van de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in SPAN. 
 
Asset Liability Management studie (‘ALM-studie’) 2018 

Volgens de Actuariële Bedrijfstechnische Nota (‘ABTN’), dient het bestuur periodiek een zogenaamde 

ALM-studie te doen naar de ontwikkeling van de verplichtingen ten opzichte van het vermogen van het 

Pensioenfonds. Met de ALM-studie wordt op basis van het actuele beleid en eventueel toekomstige 

beleidswijzigingen integraal inzicht verkregen in welke strategische beleggingskeuzes het best bij het 

risicoprofiel van SPAN passen. Uit de ALM-studie wordt verder duidelijk welke invloed overige 

beleidskeuzes (bijvoorbeeld met betrekking tot premies, toeslagverlening en kortingen) kunnen 

hebben op de toekomstige solvabiliteit van SPAN en het vermogen om te indexeren. Medio 2018 is de 

ALM door het bestuur van SPAN uitgevoerd. 
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Haalbaarheidsonderzoek 2018 
Jaarlijks dient het bestuur van SPAN een haalbaarheidstoets uit te voeren en de resultaten te delen 

met de toezichthouder De Nederlandsche Bank (‘DNB’). In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste 

conclusies uit de haalbaarheidstoets 2018. 

 
Herstelplan 2019 

Het bestuur heeft het jaarlijkse herstelplan geactualiseerd en ingediend bij     



 

   

DNB. Volgens het herstelplan 2019 zal SPAN in de komende 5 jaar op eigen kracht kunnen 

herstellen. Dit betekent dat er geen aanvullende bijdragen worden gevraagd aan de werkgever en dat 

de pensioenaanspraken niet gekort hoeven te worden. 
 
Resultaten onderzoek communicatiebeleid 2018 
De nieuwsbrief van SPAN, het UPO en mijnpensioenoverzicht.nl zijn de drie meest gebruikte 

communicatiemiddelen door de deelnemers. Van alle respondenten heeft 97% aangegeven geen 

communicatiemiddelen te missen. De informatiebehoefte van de deelnemers sluit goed aan bij de 

inhoud van de nieuwsbrief. De winnaars van de cadeaubon zijn inmiddels geïnformeerd. 

 
Resultaten selectietraject uitvoerder SPAN 2018 
Per 1 december 2017 is de pensioenadministratie (met uitzondering van het actuarieel jaarwerk) door 

Aon Hewitt overgedragen aan RiskCo. Het bestuur heeft in haar reactie besloten breder in de markt te 

kijken naar alternatieve uitvoerders. In deze nieuwsbrief een update.  

 
Resultaten ESG-enquête december 2018 
Het merendeel van de respondenten heeft een voorkeur voor maatschappelijk verantwoord beleggen, 

op voorwaarde dat dat geen duidelijk lager rendement oplevert. 
 
Risicomanagement Commissie SPAN – update 
Sinds 25 mei 2018 moeten alle Europese bedrijven, waaronder SPAN, voldoen aan de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de term General Data 

Protection Regulation (GDPR). In deze nieuwsbrief leest u over de implementatie van de AVG door 

SPAN. Daarnaast diende op 13 januari 2019 de voor SPAN relevante IORP II-richtlijn volledig te zijn 

geïmplementeerd in de Europese Unie en dus ook in Nederland. 

 
Visitatiecommissie 2019 (oordeel over 2018) 
De Visitatie Commissie (‘VC’) heeft zich in de afgelopen periode een positief beeld gevormd over het 

functioneren van het bestuur en heeft ook enkele aanbevelingen gedaan. 

 
Wet waardeoverdracht klein pensioen 
Vanaf 1 januari 2019 gaat de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' in. Deze wet maakt de 

automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de 

deelnemer mogelijk. Zo kunnen kleine pensioenen worden gebundeld tot een groter pensioen. 

Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen. 
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Wijziging contactgegevens pensioenuitvoerder RiskCo  
Begin 2019 is het telefoonnummer gewijzigd in 020-208 5128. 

 

Meer informatie over de bovenstaande onderwerpen treft u in de bijgesloten Nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

 

Fons van der Hall 

Voorzitter  

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

 

Bijlagen: 
Laag 2: Nieuwsbrief met een toelichting op de onderwerpen 

Laag 3: Begrippenlijst en verwijzing naar aanvullende informatie op de website van SPAN 
            


