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Fondsdocumenten (Laag 3)         

• ABTN 

• Pensioenreglement 

• Statuten SPAN 

• Jaarverslag 
 
U kunt de fondsdocumenten terugvinden op de website van SPAN: http://atradius.nl/pensioenfonds 
 

Begrippenlijst (Laag 3) 
 
Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) 

De actuariële en bedrijfstechnische nota beschrijft de criteria op basis waarvan het (financieel) beleid 

van een pensioenfonds wordt gevoerd. 

 
ALM-studie 

Het afstemmen van de beleggingsmix op de verplichtingen van het pensioenfonds. Het uitvoeren van 

een ALM-studie kan een pensioenfonds behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix. 

 
Dekkingsgraad 
De dekkingsgraad is het vermogen van een pensioenfonds gedeeld door de contante waarde van alle 
toekomstige pensioenverplichtingen. Als de dekkingsgraad 110% is, heeft het pensioenfonds € 1,10 in 
kas voor elke € 1,00 aan pensioen dat het in de toekomst zal moeten uitkeren. 
 
Beleidsdekkingsgraad 
In 2015 is de beleidsdekkingsgraad ingevoerd. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands 
gemiddelde van de dekkingsgraad. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle beleidsmaatregelen die worden 
genomen door het bestuur worden gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad.  

 
Pensioen 1-2-3 
Met Pensioen 1-2-3 krijgt een deelnemer de mogelijkheid informatie op drie niveau’s te raadplegen. In 
de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie. In laag 2 vindt u meer informatie over de 
onderwerpen die worden genoemd in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 onderliggende en aanvullende 
documenten met juridische en beleidsmatige informatie. Per 1 juli 2016 is het gebruik van Pensioen 1-
2-3 verplicht. 
 
Reservetekort 
Pensioenfondsen moeten extra vermogen aanhouden om bepaalde risico’s op te vangen. Er is sprake 
van een reservetekort indien het eigen vermogen minder is dan het vereist eigen vermogen, maar 
hoger dan het minimaal vereist eigen vermogen. In dat geval moeten pensioenfondsen een 
herstelplan indien bij DNB waarin moet worden aangetoond hoe het pensioenfonds binnen een 
bepaalde periode van dit tekort zal herstellen. 
 

Vereist eigen vermogen – vereiste dekkingsgraad 
Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen of de bijbehorende dekkingsgraad 
waarover een pensioenfonds ten minste zou moeten beschikken. Indien een pensioenfonds niet over 
dit vermogen beschikt, is sprake van een tekortsituatie en moet een pensioenfonds een herstelplan 
indienen bij DNB. De hoogte van het vereist eigen vermogen is gericht op de wettelijke 
zekerheidsmaat van 97,5%, dat wil zeggen dat in de evenwichtssituatie de kans dat een 
pensioenfonds binnen een periode van één jaar over minder waarden beschikt dan de technische 
voorzieningen, kleiner is dan 2,5%. De hoogte van het vereist eigen vermogen is afhankelijk van het 
risicoprofiel van een pensioenfonds volgend uit het strategisch beleggingsbeleid van een 
pensioenfonds. Voor SPAN bedraagt het vereist eigenvermogen 19,2% (dus een vereiste 
dekkingsgraad119,2% dekkingsgraad). 
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DNB UFR - Ultimate Forward Rate DNB 
Sinds september 2012 publiceert DNB een rentetermijnstructuur die gebaseerd is op een 
zogenaamde “Ultimate Forward Rate” (UFR)-methodiek. Bij het hanteren van een UFR stabiliseert de 
rente op lange termijn vanaf een bepaald punt in de tijd. Sinds 2014 wordt een andere methode 
gehanteerd om de UFR vast te stellen. Op dit moment komt deze lange termijn rekenrente uit op 
ongeveer 3,3%. 
 

Bron: Robeco 
 

 


