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Nieuwsbrief SPAN (Laag 2) 
 
Ontwikkeling financiële positie SPAN 
De (actuele) dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van het vermogen (totale 
beleggingen) en de pensioenverplichtingen. Deze drukt uit in hoeverre SPAN naar verwachting in de 
toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 
actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden en is leidend voor kortingen en indexatie van 
de aanspraken. 
 

De dekkingsgraad van SPAN is gedaald van 113,8% per 31 december 2017 naar 109,4% per  
31 december 2018 op basis van de DNB UFR. Na een terugval van de dekkingsgraad in 2016, is de 
dekkingsgraad van SPAN gedurende 2017 en 2018 verder hersteld. De beleidsdekkingsgraad is 
hierdoor gedurende 2017 en 2018 gestegen met 10,4 procentpunten van 103,3% per  
31 december 2017 naar 113,7% per 31 december 2018. 
 

   
Eind 2018 is een sterke daling van de dekkingsgraad waar te nemen, welke in het 1e kwartaal van 
2019 weer langzaam is hersteld omdat de financiële markten aantrokken. 
 
SPAN bevindt zich nog altijd in een situatie van een reservetekort (beleidsdekkingsgraad < vereiste 
dekkingsgraad - 119,2%) Gezien de situatie dat SPAN een reserve-tekort heeft, dient het bestuur 
van SPAN in 2019 opnieuw een herstelplan in te dienen bij DNB.  
 
Premie 2019 
Het bestuur van SPAN is volgens de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever verplicht om 
minimaal de kostendekkende premie te heffen. Het bestuur van SPAN heeft de adviserend actuaris, 
Willis Towers Watson, verzocht om de voorlopige kostendekkende premie 2019 van SPAN te 
berekenen. De voorlopige, kostendekkende premie 2019 van SPAN bedraagt € 7.887.500,-  
(inclusief uitvoeringskosten). 
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Geschatte dekkingsgraad SPAN
Minimale dekkingsgraad %
Dekkingsgraad %
Beleidsdekkingsgraad %
Ondergrens toeslagverlening %
vereiste dekkingsgraad



 

   
 

Premie als percentage van: 

Totale som salarissen rekening houdend met maximum pensioengevend salaris (€ 107.593,-) 36,1% 

 
Het bestuur van SPAN heeft, na overleg met het verantwoordingsorgaan, de voorlopige premie voor 
2019 vastgesteld op 36,1% van het maximum pensioengevende salaris (2018: 34,7%) en de 
werkgever hierover schriftelijk geïnformeerd. De werkgever heeft de voorlopige premie inmiddels 
overgemaakt aan SPAN. 
             
Asset Liability Management studie 2018 
Uit de ALM-studie is naar voren gekomen dat de beleggingsportefeuille van SPAN robuust is. Er zijn 
dan ook geen significante wijzigingen noodzakelijk. Bij het vaststellen van het beleggingsbeleid staat 
het financiële belang van de deelnemers van SPAN voorop. Het bestuur is van mening dat de 
financiële belangen van SPAN goed kunnen samengaan met het integreren van ESG-aspecten in de 
beleggingsportefeuille. Het bestuur van SPAN is daarom voornemens haar beleggingsportefeuille aan 
te passen om het ESG-beleid (waarover later meer) vorm te geven. Als de portefeuille aangepast 
wordt, wordt meteen de risicoafdekking ten aanzien van vreemde valuta iets verhoogd. Zo wordt het 
pensioenfonds minder kwetsbaar voor schommelingen van met name de Amerikaanse dollar.  
 
Haalbaarheidstoets 2018 
De haalbaarheidstoets 2018 voor SPAN is door RiskCo bij DNB ingediend. De uitkomsten van de 
haalbaarheidstoets 2018 voldoen aan de door het pensioenfonds vastgestelde ondergrens en 
maximale relatieve afwijking. 

• Het verwachte pensioenresultaat 2018 van 102% (2017: 99%) is hoger dan de vastgestelde 
ondergrens van 80%; 

• De relatieve afwijking 2018 van 20% (2017: 21%) ten opzichte van de mediaan bevindt zich 
binnen de vastgestelde maximale relatieve afwijking van 30%. 

De uitkomsten zijn ten opzichte van vorig jaar verbeterd. 
 
Herstelplan 2019 
Er gelden wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen. U bent in de voorgaande nieuwsbrieven 
geïnformeerd over het jaarlijkse herstelplan dat bij DNB is ingediend. Jaarlijks wordt dit herstelplan 
geactualiseerd op basis van de situatie per 31 december. 
 
Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad (120%) is er sprake van een 
reservetekort. Op 31 december 2018 was er voor SPAN sprake van een reservetekort. In maart 2019 
heeft het bestuur het herstelplan geactualiseerd en opnieuw ingediend bij DNB. Totaalbeeld is dat 
SPAN een gestaag herstel laat zien met name als gevolg van het verwachte overrendement 
(autonoom herstel van SPAN). 
 
Resultaten onderzoek communicatiebeleid 2018 
In 2018 is het bestuur met medewerking van een stagiaire een communicatieonderzoek gestart naar 
de effectiviteit van het huidige communicatiebeleid van SPAN en de vraag hoe (gewezen) deelnemers 
en pensioengerechtigden beter betrokken kunnen worden bij hun pensioen en/of het Pensioenfonds. 
Met het communicatieonderzoek geeft het bestuur invulling aan norm 26 van de Code 
Pensioenfondsen en de aanbevelingen uit het Visitatierapport 2017. In mei 2018 is de online/offline 
enquête verzonden aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Om een zo hoog 
mogelijke respons te bereiken is gekozen voor een eigen vragenlijst per doelgroep en konden de 
deelnemers een cadeaubon winnen. De bestuursleden en het bestuursbureau waren uiteraard 
uitgesloten van deelname aan deze actie. 
 
Respons  
De respons van 19% (278 respondenten versus een totale populatie van 1.485) is ten opzichte van 
het onderzoek in 2015 met 463% vergroot (2015 4%: 60 respondenten versus een totale populatie 
van 1.525). De respons geeft een representatief beeld van de voorkeuren en ervaringen van de 
deelnemers per groep. Het bestuur zal, mede op basis van de resultaten van de enquête, het 
communicatieactieplan aanpassen.  
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Conclusies 
De volgende conclusies volgen uit het onderzoek: 
 

• De respons op de enquête is geleverd door 33,6% van de actieve werknemers, 10,9% van de 
gewezen deelnemers en 20,9% van de pensioengerechtigden. De enquête geeft daarmee 
een representatief beeld van de voorkeuren en ervaringen van de deelnemers per doelgroep. 

• De drie communicatiemiddelen die het meest worden gebruikt door alle doelgroepen zijn: de 
nieuwsbrief van SPAN, het UPO en mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast maken actieve 
werknemers regelmatig gebruik van intranetberichten, de Pensioen3daagse en de Algemene 
Vergadering van Deelnemers. De pensioengerechtigden maken ook regelmatig gebruik van 
het E-mail loket pensioendesk@atradius.com. 

• Van alle respondenten heeft 97% aangegeven geen communicatiemiddelen te missen. 

• Alle doelgroepen willen door SPAN vooral geïnformeerd worden over de financiële positie van 
het Pensioenfonds en de eigen pensioenaanspraken of pensioenuitkering. Daarnaast is er 
ook een ruime belangstelling voor actualiteiten rondom het pensioen en het beleid van het 
bestuur van SPAN. Dit sluit goed aan bij de onderwerpen in de nieuwsbrieven van SPAN. 

• Een percentage van 11,9% van de respondenten onder de actieve werknemers en gewezen 
deelnemers (15 actieve werknemers en 5 gewezen deelnemers) heeft aangegeven de 
informatie op het UPO niet te begrijpen. Het bestuur constateert dat dit een aandachtspunt is. 

• Op de vraag aan actieve werknemers en gewezen deelnemers of zij, op basis van de 
informatie die SPAN verstrekt, voldoende inzicht hebben in het pensioeninkomen uit de 
pensioenregeling na pensionering, is het antwoord ‘neutraal’ voor 41% van de actieve 
werknemers en 16% van de gewezen deelnemers. Het bestuur constateert dat de lage score 
voor actieve werknemers een aandachtspunt is. 

• De mening van actieve werknemers en gewezen deelnemers over de communicatie op basis 
van Pensioen 1-2-3 is ‘neutraal’ tot ‘positief’. 

 
Acties van het bestuur 
Het bestuur heeft de volgende actiepunten gedefinieerd: 

• Het bestuur zal de presentatie over het communicatieonderzoek 2018 delen en bespreken 
met het verantwoordingsorgaan. Hieruit kunnen eventueel aanvullende acties volgen. 

• Het bestuur zal de conclusies van het communicatieonderzoek communiceren met de 
deelnemers in de nieuwsbrief van SPAN. 

• De conclusies en acties van het bestuur zullen worden verwerkt in het communicatieplan. 

• Het bestuur zal de mogelijkheid onderzoeken om een e-learning aan te bieden (via de website 
van SPAN) over de beschikbare informatie op het UPO en mijnpensioenoverzicht.nl. 

• Tijdens de Pensioen3daagse in 2018 zal voor actieve werknemers aandacht worden besteed 
aan het verschaffen van inzicht over het pensioeninkomen uit de pensioenregeling na 
pensionering (reeds plaatsgevonden).  

• In de nieuwsbrieven van SPAN zal het bestuur proberen in laag 1 in meer begrijpelijke taal te 
communiceren.  

 
De winnaars van de cadeaubon zijn geïnformeerd en hebben hun prijs inmiddels ontvangen.  
Namens het bestuur van SPAN: allen van harte gefeliciteerd! 

 
Resultaten selectietraject uitvoerder SPAN 2018 
In 2018 is het bestuur van SPAN gestart met een selectietraject voor een (nieuwe) 
pensioenadministrateur. Gezocht is naar een toekomstbestendige partij die ook op strategisch niveau 
met SPAN kan meedenken. In het selectietraject zijn vier partijen, waaronder de huidige 
administrateur RiskCo, met elkaar vergeleken met name op onderdelen als servicegerichtheid, 
kwaliteit van de systemen en administratiekosten. Het bestuur van SPAN werd in het selectieproces 
geadviseerd door Willis Towers Watson.  
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Uitkomst van het selectieproces is dat gezien de beperkte omvang van SPAN er weinig mogelijkheden 
zijn om de pensioenadministratie onder te brengen. Bovendien blijkt dat qua servicegerichtheid en qua 
administratiekosten de huidige administrateur RiskCo, een goede keus is. Wel zijn er onduidelijkheden 
rondom de kwaliteit en voortgang van het nieuwe administratiesysteem dat RiskCo momenteel 
ontwikkelt. Om voorbereid te zijn op een eventuele overgang naar het nieuwe administratiesysteem 
van RiskCo, heeft het bestuur van SPAN haar adviseur Willis Towers Watson gevraagd om een 
zogenaamde ‘fit-gap analyse’ uit te laten voeren op de gehele pensioenuitvoering door RiskCo.  
 
Het doel van deze analyse was vooral om meer inzicht te krijgen in de mate van automatisering van 
de pensioenadministratie, de verschillende processen en de kwaliteit van de rapportages van RiskCo. 
Hierbij kwam een aantal aanbevelingen ter verbetering naar voren die het bestuur van SPAN met een 
vertegenwoordiging van RiskCo heeft besproken. RiskCo heeft toegezegd de aanbevelingen 
voortvarend op te pakken.  
Daarnaast heeft het bestuur van SPAN contact gezocht met twee andere pensioenfondsen die in 
dezelfde omstandigheden verkeren. Besloten is dat de (drie) pensioenfondsen gezamenlijk optrekken 
bij het monitoren van de stappen die RiskCo moet zetten, waardoor tevens schaalvoordelen worden 
bereikt.  
 
Resultaten ESG-enquête december 2018  
SPAN belegt de aan haar toevertrouwde gelden om daarmee rendement te behalen voor de betaling 
van de huidige en toekomstige pensioenen en om zo mogelijk te indexeren. 
Ten aanzien van de beleggingen wil SPAN geen grote risico’s nemen, echter het nemen van beperkte 
risico’s is nodig om enig rendement te behalen. Daarom belegt SPAN in goed gespreide, wereldwijde 
indexfondsen en niet in fondsen die grotere risico’s met zich meebrengen. 
 
In december 2018 heeft SPAN een enquête gehouden over de vraag of SPAN maatschappelijk 
verantwoord moet gaan beleggen: dat wil zeggen niet investeren in bepaalde industrieën of bedrijven, 
waarvan duidelijk is dat ze niet bijdragen aan de duurzaamheid in de wereld. De uitslag van deze 
enquête heeft aangetoond dat het merendeel van de respondenten een voorkeur voor 
maatschappelijk verantwoord beleggen heeft, op voorwaarde dat dat geen duidelijk lager rendement 
oplevert. Het bestuur van SPAN heeft daarom haar beleggingsuitgangspunten aangepast. 
SPAN is momenteel bezig met de selectie van een aantal beleggingsvormen die voldoen aan die 
nieuwe beleggingsuitgangspunten om zo maatschappelijk verantwoord te kunnen beleggen, waarbij 
een aanpassing van de beleggingsportefeuille in dit verband wordt overwogen. 
Tijdens de ALM-studie worden elke vier jaar de verplichtingen van SPAN afgezet tegen de 
beleggingen van SPAN. In de context van het nieuwe ESG-beleid zal het bestuur van SPAN bij het 
vaststellen en uitvoeren van haar beleggingsbeleid ook rekening gaan houden met maatschappelijk 
verantwoord beleggen.          
   
Risicomanagementcommissie SPAN – update 
AVG 
De AVG versterkt de positie van personen van wie de gegevens worden verwerkt en organisaties die 
persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. SPAN verwerkt persoonsgegevens bij de 
uitvoering van haar activiteiten en SPAN is eigenaar of gegevensverantwoordelijke van die gegevens 
in de zin van de AVG. Daarom heeft SPAN voor de implementatie van de AVG alle 
gegevensverwerkingen van persoonsgegevens door SPAN geïnventariseerd en beschreven in een 
register. Daarnaast heeft SPAN een privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven welke 
persoonsgegevens worden verwerkt, op welke grond deze worden verwerkt en voor welk doel. Deze 
privacyverklaring is gepubliceerd op de website van SPAN.  
 
SPAN voert niet alle gegevensverwerkingen zelf uit. Een aantal taken waaronder de 
pensioenadministratie en het vermogensbeheer zijn uitbesteed. Met uitbestedingspartijen die onder de 
AVG als verwerker van persoonsgegevens worden aangemerkt heeft SPAN een 
verwerkingsovereenkomst gesloten.  
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Daarnaast geldt dat de verwerking van gegevens veelal digitaal gebeurd en daarom is het van belang 
dat de IT-omgeving waarin verwerkingen plaatsvinden, veilig is en voldoet aan de eisen die de AVG 
daaraan stelt. SPAN heeft daartoe een (voorlopig) IT-beleid vastgesteld en bespreekt dit beleid met 
de uitbestedingspartijen en met Atradius.  
 
IORP II-richtlijn 
De implementatie van de IORP II-richtlijn ziet voor SPAN met name op de governance (namelijk de 

inrichting van de zogenaamde sleutelfuncties), de eigen risicobeoordeling (driejaarlijks), het ESG-

beleid (verantwoording en risicomanagement), het beloningsbeleid (ten aanzien van 

uitbestedingspartijen) en communicatie (meer informatie verschaffen).  
           
De sleutelfuncties bestaan uit de risicobeheerfunctie, de actuariële functie en de interne auditfunctie. 
Elke sleutelfunctie heeft een zogenaamde sleutelfunctiehouder die direct rapporteert aan het bestuur. 
Voor de risicobeheerfunctie zal de sleutelfunctiehouder de voorzitter van de risicomanagement 
commissie zijn (Bas Grotholt). Deze heeft tevens een escalatiemogelijkheid naar de 
visitatiecommissie. De invoering van deze sleutelfuncties is ook van invloed op de inrichting van het 
risicoraamwerk. Met het oog op de zuivere scheiding van rollen heeft het bestuur besloten dat de 
voorzitter van de beleggingscommissie (Rob Klouth) niet langer lid kan zijn van de 
risicomanagementcommissie. De rol van sleutelfunctiehouder van de actuariële functie zal door de 
certificerend actuaris van het Pensioenfonds worden vervuld. De sleutelfunctiehouder van de interne 
auditfunctie zal een onafhankelijke externe persoon zijn.  
 
Oordeel visitatiecommissie 2019 (over 2018) - integrale tekst van de samenvatting 
De visitatiecommissie (hierna VC) van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (hierna het fonds) 
houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De VC 
is tenminste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging 
door het bestuur. De VC volgt bij het uitvoeren van haar rol de toezichtcode van de Vereniging Intern 
Toezichthouders Pensioensector (hierna VITP) en de Code Pensioenfondsen. 
 
De VC heeft de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 onderzocht. Alvorens in deze 
samenvatting de belangrijkste oordelen en aanbevelingen weer te geven, wil de VC vast aangeven 
dat zij in grote lijnen vindt dat het bestuur van het fonds grip heeft op de beheerste en integere 
bedrijfsvoering van het fonds en daarmee voldoende ‘in control’ is.  
 
Functioneren van de governance 
De VC is van oordeel dat alle organen goed zijn ingericht en dat de reglementen van de organen op 
orde zijn. Het bestuur heeft adequaat gereageerd op de langdurige afwezigheid van de fondsmanager 
en de vice-voorzitter. Het VO heeft de aanbevelingen van de VC over het versterken van haar rol 
voortvarend opgepakt. De VC beveelt het VO aan om na te gaan of het nog aan kracht kan winnen 
door het opstellen van een competentiematrix. 
 
Functioneren, cultuur en gedrag van het bestuur 
De VC vindt dat het bestuur goed functioneert en met de juiste houding en omgangsvormen de 
bestuurlijke processen doorloopt. Het bestuur streeft naar hoge kwaliteit en een hoge mate van 
zelfstandigheid, en staat daarbij open voor aanbevelingen van het intern toezicht, externe 
deskundigen, de accountant en de certificerend actuaris. Ook pleegt het bestuur de nodige inspanning 
om de deskundigheid op peil te houden. De VC beveelt wel aan om de beleggingskennis van de 
bestuurders expliciet te toetsen aan de guidance van DNB uit 2016 en te integreren in het 
geschiktheidsplan. Daarnaast beveelt de VC aan om IT-beleid als aandachtsgebied te beleggen bij 
een bestuurder. 
 
Beleid van het bestuur 
Volgens de VC besteedt het bestuur de nodige aandacht aan de verschillende relevante 
beleidsgebieden. Met name op het beleggings- en integraal risicomanagementbeleid heeft het bestuur 
in de periode november 2017-oktober 2018 veel werk verzet. Ook blijft het bestuur relevante 
ontwikkelingen volgen die de toekomstvisie kunnen beïnvloeden. 
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Het opstellen van IT-beleid is daarentegen blijven liggen en verdient naar de mening van de VC meer 
aandacht, mede in het licht van alle ontwikkelingen en veranderingen bij de uitvoering van de 
pensioenadministratie. De VC beveelt dan ook aan het opstellen van IT-beleid voortvarend op te 
pakken en eventuele cloud toepassingen te inventariseren. 
 
Algemene gang van zaken in het fonds 
De VC is van oordeel dat het bestuur de beheerste en integere bedrijfsvoering goed bewaakt en waar 
nodig ingrijpt. Het bestuur is voldoende ‘in control’. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond de 
wijzigingen in de uitbesteding van de pensioenadministratie nauwgezet. Wel beveelt de VC aan de 
beheersmaatregelen rond deze wijzigingen (apart) te documenteren. 
 
Adequate risicobeheersing 
De VC vindt dat het risicobewustzijn van het fonds van een goed niveau is. De inrichting van het 
risicomanagement kreeg in 2018 verder vorm en het bestuur is erin geslaagd het risicobeleid en de 
risicohouding concreet onderdeel te laten uitmaken van te nemen bestuursbesluiten. Om de 
effectiviteit van het risicomanagement nog verder te verhogen kan het bestuur tussen de jaarlijkse 
ijkmomenten nog borgen dat de voortgang van risicobeheersing en eventuele nieuwe risico’s worden 
bewaakt en een proces in te richten voor een periodieke update van de integriteitsrisicoanalyse. 
 
Evenwichtige belangenafweging 
Volgens de VC besteedt het bestuur op de juiste manier en op expliciete wijze aandacht aan de 
evenwichtige belangenafweging en stelt het bestuur ook het VO in staat haar taak in de bewaking 
daarvan in te vullen. 
 
Communicatie 
Het bestuur heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de communicatie van het fonds 
richting belanghebbenden. Dit biedt een goede basis voor het communicatiebeleid en de uitvoering 
daarvan. De VC beveelt aan in het communicatieplan voor 2019 meer tot uitdrukking te brengen welke 
concrete maatregelen het bestuur zal treffen om het begrip van de UPO en het inzicht in het 
pensioeninkomen bij de deelnemers te verbeteren. 
 
Naleving Code Pensioenfondsen 
De VC is van oordeel dat het bestuur de Code grotendeels naleeft. Daar waar het bestuur van de 
Code afwijkt heeft het bestuur dat afdoende toegelicht. 
 
Opvolging aanbevelingen  
Zoals hiervoor al opgemerkt, staat het bestuur open voor aanbevelingen van het intern toezicht, de 
certificerend actuaris, de accountant en deskundigen die bij het fonds betrokken zijn. Het fonds houdt 
een overzicht bij van al deze aanbevelingen en van de actiepunten die voortvloeien uit de 
zelfevaluatie. Daarin is opgenomen hoe het bestuur met de aanbeveling zal omgaan en wat de status 
daarvan is. Als het bestuur een aanbeveling niet opvolgt, is dat afdoende gemotiveerd. 
 
Digitale communicatie 
De nieuwsbrief wordt standaard digitaal verstuurd. Nog niet alle gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden hebben een e-mailadres doorgegeven. Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog te 

doen via een e-mail (met uw naam, geboortedatum) naar: pensioendesk@atradius.com 

 

Wilt u de nieuwsbrief per post blijven ontvangen, dan kunt u dit per brief of per e-mail expliciet 

aangeven. Na verzending van deze nieuwsbrief kunt u deze nieuwsbrief ook terugvinden op de 

website van SPAN: http://atradius.nl/pensioenfonds. 
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Meer informatie 
Hebt u vragen over uw pensioen of over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen 
met Peter Buschman van de afdeling Group Human Resources van Atradius via het e-mailadres 
pensioendesk@atradius.com of telefonisch (020) 553 3128. 
 
Vragen kunnen ook gesteld worden aan het SPAN deelnemersloket bij RiskCo, de pensioenuitvoerder 
van SPAN, telefonisch (020) 208 5128 en E-mail loket: pensioendesk@atradius.com 
 
Klachten- en geschillenregeling 
SPAN heeft een klachten- en geschillenregeling. Hierin staat op welke wijze deelnemers een klacht 
over de toepassing van het pensioenreglement of de statuten van SPAN kunnen indienen bij het 
bestuur en hoe het bestuur de klacht behandelt. De klachtenregeling is eveneens op te vragen bij 
Peter Buschman 

 
Disclaimer 
Wij hebben deze nieuwsbrief met zorg samengesteld. Om de teksten leesbaar te houden, hebben wij 
een aantal zaken vereenvoudigd. Aan deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. In het 
pensioenreglement van SPAN staat de geldende tekst van de pensioenregeling. 

 


