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Algemene vergadering van deelnemers 2017

■ Introductie – Peter Buschman

■ Ontwikkelingen rondom SPAN in het afgelopen jaar – Peter Buschman

■ Financieel beleid :

• Ontwikkeling dekkingsgraad SPAN

• Herstelplan

• Haalbaarheidstoets

■ Toeslagbeleid 

■ Premiebeleid

■ Risicomanagementbeleid

■ Governance

■ Communicatiebeleid

■ Aanbevelingen Visitatie Commissie 2016

■ Ontwikkelingen en performance van de beleggingen – Vincent Heinink (BNP Paribas AM NL)

■ Terugblik 2016

■ Vooruitblik 2017

■ Vooruitblik 2017 – Peter Buschman
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Financieel Beleid 

Dekkingsgraad : het vermogen van SPAN gedeeld door de contante waarde van alle

toekomstige pensioenverplichtingen. Als de dekkingsgraad 110% is, heeft SPAN €1,10 in kas

voor elke €1,00 pensioen die SPAN in de toekomst zal moeten uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad : 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad per 31 december 2016: 106,4%

Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016: 103,3%

Per 31 december 2016 zit SPAN in een dekkingstekort en de werkgever is hierover geïnformeerd.

■ Dekkingsgraad per 31 mei 2017: 110,3% Vermogen: € 324.833.000,

■ Beleidsdekkingsgraad 31 mei 2017: 106,1% Verplichting: € 294.627.000,-
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Financieel Beleid

De maandelijkse dekkingsgraad hersteld gestaag
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Ontwikkeling (beleids-)dekkingsgraad
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Financieel beleid

Herstelplan 2017

■ M1: in de premie zit standaard een opslag VEV (119, 2%). Zolang de actuele dekkingsgraad lager is dan 1 19,2% is er als het ware een extra herstel in de pr emie. Dit convergeert 

naar 0 naarmate de actuele dekkingsgraad stijgt ric hting 119,2%

■ M2: het uitkeren zorgt voor een vrijval in de voorz iening

■ M3: verbetering van dekkingsgraad, zorgt voor verbe tering toeslag wat resulteert een negatieve impact op de dekkingsgraad

■ M5: rendementscurve rekening houdend met duur 10 ja ar waarbij het gemiddeld meetkundig beleggingsrende ment 2,65% bedraagt (2016 : 3,8%)

■ M6: correlatie effecten M1t/m M5
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∆ dekkingsgraad (oorzaken voor mutaties van de dekki ngsgraad) Parameters

DG primo Feitelijke 
DG ultimo

BeleidsDG 
ultimo

Vereist Indexatie 
actieven

Indexatie 
inactieven

Meetkundig
Jaar Premie Uitkering Indexatie RTS Rendement Overig vermogen Premie Korting beleggings-

M1 M2 M3 M4 M5 M6 (strategisch) rendement
% ∆%-punt ∆%-punt ∆%-punt ∆%-punt ∆%-punt ∆%-punt % % % % %

2016 106,6% 0,3% 0,2% 0,0% -9,1% 9,2% -0,6% 106,6% 103,3% 119,2%
2017 106,6% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 109,2% 108,0% 119,2% 36,3% 0,00% 0,00% 0,00% 1,76%
2018 109,2% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 111,9% 110,7% 119,2% 36,4% 0,00% 0,00% 0,00% 1,87%
2019 111,9% 0,2% 0,3% -0,1% 0,0% 2,2% 0,1% 114,6% 113,3% 119,2% 36,4% 0,11% 0,10% 0,00% 1,93%
2020 114,6% 0,2% 0,4% -0,6% 0,0% 2,3% 0,0% 116,9% 115,5% 119,2% 36,4% 0,54% 0,48% 0,00% 2,24%
2021 116,9% 0,1% 0,5% -1,0% 0,0% 2,3% 0,0% 118,8% 117,5% 119,2% 36,6% 0,90% 0,80% 0,00% 2,46%
2022 118,8% 0,1% 0,6% -1,3% 0,0% 2,3% -0,1% 120,4% 119,1% 119,2% 36,7% 1,19% 1,06% 0,00% 2,73%
2023 120,4% 0,1% 0,6% -1,6% 0,0% 2,4% -0,1% 121,8% 120,4% 119,2% 36,9% 1,43% 1,27% 0,00% 3,05%
2024 121,8% 0,0% 0,7% -1,8% 0,0% 2,4% -0,1% 123,0% 121,6% 119,2% 37,1% 1,63% 1,45% 0,00% 3,29%
2025 123,0% 0,0% 0,8% -2,0% 0,0% 2,4% -0,1% 124,1% 122,6% 119,2% 37,8% 1,79% 1,59% 0,00% 3,51%
2026 124,1% 0,0% 0,8% -2,2% 0,0% 2,4% -0,1% 125,0% 123,5% 119,2% 38,1% 1,93% 1,71% 0,00% 3,66%
2027
2028
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Financieel beleid

Haalbaarheidstoets 

In deze jaarlijkse toets staat het zogenaamde pensioenresultaat centraal. Het pensioenresultaat is 

een maat voor het koopkrachtbehoud van het opgebouwde en nog op te bouwen pensioen. Hierbij 

wordt naar een prognosetermijn gekeken van 60 jaar. Hiermee wordt jaarlijks gemonitord in hoeverre 

het verwachte pensioenresultaat nog steeds aansluit bij de door SPAN gewekte verwachtingen over 

het pensioenresultaat.
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Financieel beleid

Haalbaarheidstoets 2017

Uit de haalbaarheidstoets blijkt:

• dat het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau in voldoende mate aansluit bij de door SPAN gewekte 

verwachtingen over het pensioenresultaat, rekening houdend met de gekozen ondergrens;

• dat het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet teveel afwijkt van het verwachte 

pensioenresultaat op fondsniveau;

• het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar is; en

• dat SPAN voldoende herstelcapaciteit heeft om naar verwachting vanuit de situatie dat aan de vereisten 

voor het minimaal vereist eigen vermogen wordt voldaan, binnen de looptijd van het herstelplan aan de 

vereisten voor het vereist eigen vermogen te voldoen.
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Financieel beleid

Haalbaarheidstoets 2017

De uitkomsten van de jaarlijkse haalbaarheidstoets per 2017 voldoen op alle punten aan de vastgestelde 

ondergrenzen:

■ Het verwachte pensioenresultaat is hoger dan de vastgestelde ondergrens van 80%

■ De relatieve afwijking ten opzichte van de mediaan bevindt zich binnen de vastgestelde ondergrens 30%

De uitkomsten zijn ten opzichte van vorig jaar licht verbeterd
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Risicohouding
(lange termijn)

2016 2017

Toetsing – Pensioenresultaat Grens Resultaat Resultaat Voldaan?

Vanuit feitelijke financiële positie

Mediaan 80% 98% 99% Ja

5e percentiel 78% 79%

Relatieve afwijking t.o.v. mediaan 30% 20% 21% Ja
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Financieel beleid

Haalbaarheidstoets 2017- benchmark andere pensioenfondsen
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Toeslagbeleid

Sinds het nieuwe FTK per 1-1-2015 is de kans op toeslagverlening bij pensioenfondsen
afgenomen doordat de beleidsdekkingsgraad per 31 december van het voorgaande jaar tenminste
110% (voorheen 105%) moet zijn voor (gedeeltelijke) toeslagverlening. 

Daarnaast moet bij elke toeslagverlening worden getoetst of dezelfde mate van
toeslagverlening ook in de toekomst gefinancierd kan worden. De verwachting voor
toeslagverlening is:

� Beleidsdekkingsgraad tussen 110% - 130% => gedeeltelijke toeslagverlening  
� Beleidsdekkingsgraad hoger dan 130% => volledige toeslagverlening

Beleid toeslagverlening
1.) vaststellen: - Beleidsdekkingsgraad (BDG) per 31-12-2016

- Totale Verplichtingen per 31-12-2016
2.) vaststellen beschikbare toeslagruimte => (BDG – 110%) * Totale Verplichting
3.) vaststellen hoogte toekomstbestendige toeslag door de actuaris
4.) besluit door het bestuur met in achtneming van de actuele omstandigheden 

Ad 1.) Beleidsdekkingsgraad per 31-12-2016: 103,3% < 110%
Ad 4.) Besluit toeslagverlening per 1-1-2017 (over 2016): geen toeslag omdat BDG < is dan 110%
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Toeslagbeleid

Maatstaf voorwaardelijke toeslagverlening 
Het toeslagbeleid is vastgelegd in het Pensioenreglement.

Het bestuur kent een toeslagverlening toe op basis van nominale termen

■ Bij toeslagverlening op basis van nominale termen wordt een vaste maatstaf gebruikt om
te toetsen of dezelfde mate van toeslagverlening toekomstbestendig kan plaatsvinden.

■ De maatstaf is:
■ 2,25% voor actieven (lange termijn verwachting looninflatie)
■ 2,00% voor inactieven en pensioengerechtigden (lange termijn verwachting prijsinflatie)

■ De vaste maatstaf is de maximale toeslag in enig jaar. 
■ De mate waarin toeslag wordt verleend houdt geen verband met de actuele ontwikkeling van

de inflatie of indexcijfers. 
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Toeslagbeleid

Voorwaardelijke toeslagverlening

Niet indexeren is ook korten
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nFTK oude FTK
Toeslagverlening over het jaar 2016 2015 2014 2013 2012 2 011 2010 2009 2008 cumulatief

Dekkingsgraad 31.12 108,40% 105,20% 108,40% 105,20% 108,40% 105,20%

Beleidsdekkingsgraad 31-12 103,30% 108,20% 111,80%

Actieven toeslag maatstaf per 1-1 volgend op 2.250% 2.250% 2.250% 1.650% 1.750% 2.750% 0.000% 3.000% 3.000% 20.528%

Actieven toeslag toegekend per 1-1 volgend op 0.000% 0.000% 0.324% 0.374% 0.023% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.722%

Actieven toeslag gemist 2.250% 2.250% 1.926% 1.276% 1.727% 2.750% 0.000% 3.000% 3.000% 19.677%

Inactieven toeslag maatstaf per 1-1 volgend op 2.000% 2.000% 2.000% 1.560% 2.910% 2.610% 1.570% 0.710% 2.780% 19.651%

Inactieven toeslag toegekend per 1-1 volgend op 0.000% 0.000% 0.288% 0.354% 0.039% 0.000% 0.084% 0.000% 0.000% 0.767%

Inactieven toeslag gemist 2.000% 2.000% 1.712% 1.206% 2.871% 2.610% 1.486% 0.710% 2.780% 18.754%

Indexcijfers
1-1-2017 1-1-2016 1-1-2015 1-1-2014 1-1-2013 1-1-2012 1-1-2011 1-1-2010 1-1-2009

CAO loon Atradius 0.000% 1.250% 1.250% 1.650% 1.750% 2.750% 0.000% 3.000% 3.000% 15.599%

CPI 0.420% 0.627% 1.050% 1.560% 2.910% 2.610% 1.570% 0.710% 2.780% 15.133%
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Premiebeleid

Beleid

■ Volgt uit de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en SPAN 

■ De premie zal nooit lager zijn dan de zuivere kostendekkende premie

■ Zuivere Kostendekkende Premie (op basis van actuele rentecurve 1-1-2017):

■ Actuarieel benodigde premie 

■ Solvabiliteitsopslag (% van de dekkingsgraad)

■ Exclusief uitvoeringskosten (voor rekening werkgever)

■ Premie per 1 januari 2017 bedraagt afgerond € 7,906 miljoen (exclusief uitvoeringskosten)

• Premie per 1 januari 2017 bedraagt 34.0% (exclusief uitvoeringskosten)

• Premie per 1 januari 2017 bedraagt 36.3% (inclusief uitvoeringskosten) 
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Als % van Premie %
Salarissom tot maximum salaris €103.317 34.0%

Salarissom tot maximum salaris icm franchise (pensioen grondslag) 41.1%
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Premiebeleid

Ontwikkeling premie SPAN 

Premie als % van de (gemaximeerde) salarissom, inclusief uitvoeringskosten
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Jaar Premie% Eigenbijdrage%
1-1-2005 24,00 8,00
1-1-2006 15,75 5,25
1-1-2007 15,75 5,25
1-1-2008 15,75 5,25
1-1-2009 24,00 6,00
1-1-2010 24,00 7,00
1-1-2011 24,00 7,00
1-1-2012 24,00 7,00
1-1-2013 25,30 7,00
1-1-2014 22,60 7,00
1-1-2015 29,20 7,00 gemaximeerd
1-1-2016 31,90 7,00 gemaximeerd
1-1-2017 36,30 7,00 gemaximeerd
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Risicomanagementbeleid

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement gaat over het beheersen van risico’s in functie van het bereiken van doelstellingen. Risico’s zijn 

zaken die het bereiken van de gestelde doelstellingen bedreigen. 

Wat is integraal risicomanagement?

In de definitie van toezichthouder DNB is integraal risicomanagement het interactieve proces van:

■ Het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid;

■ Het identificeren van risico’s;

■ Het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing;

■ De uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.

Doelstelling SPAN

Wij hanteren integraal risicomanagement om meer controle te krijgen op het realiseren van onze missie, 

visie, kernwaarden  en strategische doelstellingen. Onze missie, visie, kernwaarden en strategische 

doelstellingen zijn het uitgangspunt voor de invulling van risicomanagement. Dit helpt ons om te prioriteren. 

Het doel van ons risicomanagement is het realiseren van een beheerste en integere bedrijfsvoering die 

bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen.
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Risicomanagementbeleid

Werkgroep risicomanagement: zal zich primair bezig houden met:

� analyse van de benodigde wijzigingen in de risk governance, de risico strategie, de risico processen en 

het risicobewustzijn binnen SPAN;

� opstellen projectplan;

� voorbereiden van wijzigingen in de Risk Management documenten van SPAN;

� opstellen risicomanagement jaarplan;

� afstemmen van eventueel benodigde werkzaamheden met de partijen waaraan SPAN werkzaamheden 

heeft uitbesteed;

� coördineren van werkzaamheden van externe adviseurs van SPAN in het kader van Risk Management;

� contact onderhouden met belanghebbenden van SPAN (waaronder de werkgever en het 

verantwoordingsorgaan).

Voorzitter: Bas Grotholt

Leden: Fons van der Hall, Miranda van Harten, Rob Klouth, Peter Buschman
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Governance

Benoemingen in 2017 - Bestuur

Vertegenwoordiging Pensioengerechtigden in het bestuur SPAN => Rob Klouth

Vertegenwoordiging Werknemers in het bestuur SPAN => Bas Grotholt
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Governance

Benoemingen in 2017 - VO

Vertegenwoordiging Werknemers in het VO => Joke Riemslagh

Vertegenwoordiging pensioengerechtigden in het VO => Jelle Wierstra
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Communicatiebeleid

Nieuwsbrief

Website pensioenfonds Atradius
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Highlights uit het rapport van de Visitatie Commissi e

De VC heeft net als vorig jaar een bestuur en VO aangetroffen met grote 

betrokkenheid bij het reilen en zeilen van het fonds. Vorig jaar oordeelde de VC al 

dat het bestuur overwegend goed functioneert, er is geen aanleiding dit oordeel 

bij te stellen. De VC heeft vorig jaar al geoordeeld dat de governance van het 

fonds goed is verankerd in statuten en reglementen. 

Met betrekking tot de toekomstvisie zijn belangrijke stappen gezet. Het bestuur 

heeft concrete criteria geformuleerd die aanleiding geven om de toekomst van het 

fonds op de bestuursagenda te zetten. 

In de voorgaande visitatie oordeelde de VC al dat het bestuur de beheerste en 

integere bedrijfsvoering goed bewaakt en waar nodig tijdig ingrijpt en dat het 

bestuur ‘in control’ is. 

De VC vindt dat het bestuur open staat voor aanbevelingen en daar in de meeste 

gevallen inhoudelijk goed op ingaat.
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Aanbevelingen Visitatie Commissie (1/5)

Het functioneren van de governance

• Moedig het VO aan notulen te maken van haar vergaderingen.

• Moedig het VO aan een opleidingsplan voor haar leden voor te stellen.

• Blijf waakzaam op de formele adviesrol van het VO, ook als het VO betrokken is geweest bij de besluitvorming waarop zij 
een adviesrecht heeft.

Het bestuur heeft ieder kwartaal overleg met het VO. Tijdens deze overleggen wordt de voortgang van het Pensioenfonds 
besproken en indien nodig wordt om advies gevraagd. Het bestuur zal het maken van notulen en het voorstellen van een 
opleidingsplan expliciet onder de aandacht van het VO brengen. Het bestuur heeft in februari 2017 een schriftelijke 
adviesaanvraag ingediend bij het VO over de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. 

Het functioneren van het bestuur 

• Blijf waakzaam op de beschikbaarheid van het bestuur en de evenwichtige taakverdeling binnen het bestuur, zodat het 
bestuur tijdig kan ingrijpen wanneer de werkdruk voor bestuursleden te hoog wordt of de grenzen van wat mogelijk is in 
zicht komen.

Het bestuur erkent dat in de afgelopen twee jaar door verschillende omstandigheden de werkzaamheden van het bestuur niet 
altijd evenwichtig waren verdeeld. Door wijzigingen aan te brengen in de taakverdeling binnen het bestuur en door in een vroeg 
stadium aspirant-bestuursleden bij werkzaamheden van het Pensioenfonds te betrekken, heeft het bestuur de overtuiging dat 
de werkdruk bij het bestuur zal afnemen en dat dit tot een evenwichtigere verdeling van de werkzaamheden zal leiden. Het 
bestuur zal de verdeling van de werkzaamheden van het bestuur periodiek monitoren en expliciet behandelen tijdens de 
jaarlijkse zelfevaluatie. 
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Aanbevelingen Visitatie Commissie (2/5)
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Beleid van het bestuur

• Breid het beleggingsbeleid uit met beleid dat zich richt op wijzigingen in de afdekking van onder andere het 
renterisico als gevolg van gebeurtenissen in de wereld (als het bestuur daarop wil blijven acteren). Onderdeel 
daarvan zal moeten zijn dat beslissingen op basis van dat beleid goed worden geëvalueerd.

• Verrijk de toekomstvisie met een schets van het proces dat zal worden doorlopen zodra het onderwerp daadwekelijk 
op de agenda staat.

• Laat de toekomstvisie beoordelen door een externe adviseur.

Het bestuur is van mening dat het beleid dat zich richt op wijzigingen in de afdekking van onder andere het renterisico als 
gevolg van gebeurtennissen in de wereld, reeds onderdeel uitmaakt van het beleggingsbeleid. Wel erkent het bestuur dat 
dit explicieter kan worden verwoord. Het bestuur zal het beleggingsbeleid in de ABTN verduidelijken. 

Met betrekking tot de toekomstvisie volgt het bestuur de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt. Het heeft potentiële 
kwetsbaarheden van het Pensioenfonds in kaart gebracht en triggers en omstandigheden geconcretiseerd waarbij de 
toekomstscenario’s nadrukkelijk op de agenda van het bestuur en van de werkgever komen. Periodieke monitoring van de 
triggers en omstandigheden stelt het bestuur in staat om, indien nodig, tijdig actie te ondernemen en waar nodig een 
transitieproces te starten. Het bestuur ziet op dit moment geen aanleiding om een schets van een dergelijk transitieproces 
aan de toekomstvisie toe te voegen, omdat deze sterk afhankelijk zal zijn van de dan geldende feiten en omstandigheden. 
Op het moment dat een transitieproces zal worden gestart dan zal het bestuur daar een externe adviseur bij betrekken.
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Aanbevelingen Visitatie Commissie (3/5)

Adequate risicobeheersing

• Ga na hoe de bewaking van compliance met wet- en regelgeving kan worden belegd. 

• Definieer volwassenheidsniveaus met betrekking tot het risicomanagement en pas deze toe bij het verder ontwikkelen van 
het risicomanagementbeleid.

Het bestuur geeft op verschillende manieren invulling aan de bewaking van compliance met wet- en regelgeving. Er is periodiek 
overleg met de adviserend actuaris en Aon Hewitt over (voorgenomen) wijzigingen in de wet- en regelgeving. Het bestuur zal 
‘update wet- en regelgeving’ aan de agenda van de bestuursvergadering toevoegen.  De (aspirant-) bestuursleden en de 
secretaris volgen relevante opleidingen en seminars en worden regelmatig geïnformeerd door middel van periodieke 
nieuwsbrieven van externe adviseurs, toezichthouders en de Pensioenfederatie. Tijdens de jaarlijkse off-site van het bestuur 
wordt in samenwerking met externe adviseurs aandacht besteed aan wet- en regelgeving op actuele thema’s. Het bestuur zal 
nagaan op welke wijze meer inzicht kan worden gegeven in dit proces en hoe dit kan worden vastgelegd. 

Met betrekking tot de vaststelling van de verschillende volwassenheidsniveaus op het gebied van risicomanagement, en de 
verdere ontwikkeling van het risicomanagementbeleid, heeft het bestuur in 2017 een werkgroep risicomanagement ingesteld. 
Doel van deze werkgroep is onder meer het voorbereiden van een handboek waarin het integraal risicomanagementbeleid van 
het Pensioenfonds wordt beschreven, De vaststelling en de verdere ontwikkeling van de verschillende volwassenheidsniveaus 
met betrekking tot risicomanagement maken daar onderdeel van uit.

Evenwichtige belangenafweging (1/2)

• Leg in de notulen bij elk besluit vast hoe de evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Neem hierbij norm 8 van 
de Code Pensioenfondsen in acht.

Het bestuur maakt voor de besluitvorming gebruik van besluitvormingsdocumenten waarin de overwegingen en de effecten van 
het bestuursbesluit worden vastgelegd. Het onderwerp evenwichtige belangenafweging zal expliciet worden toegevoegd aan het 
besluitvormingsdocument.
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Aanbevelingen Visitatie Commissie (4/5)

Evenwichtige belangenafweging (2/2)

• Voeg aan het toeslagenbeleid toe dat het in heroverweging wordt genomen als de nieuwe regels nadelig uitpakken voor de 
deelnemers.

Het bestuur zal in de ABTN bij het toeslagenbeleid opnemen dat de vaste maatstaf zal worden heroverwogen indien deze nadelig 
uitwerkt voor de deelnemers.

Communicatie

• Meet de effectiviteit van de communicatie en zet daarvoor passende middelen in, bijvoorbeeld een representatief 
lezerspanel.

• Onderzoek hoe gewezen deelnemers en gepensioneerden via communicatiemiddelen beter betrokken kunnen worden bij 
het pensioen en/of het pensioenfonds, en als dat nodig is tot een reactie of respons verleid kunnen worden.

Het bestuur zal alternatieven onderzoeken om de effectiviteit van de communicatie aan (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden te meten en om gewezen deelnemers en pensioengerechtigden meer te betrekken.

Naleving Code pensioenfondsen

• Pas de aanbeveling van de Pensioenfederatie met betrekking tot het rapporteren van de uitvoeringskosten toe (norm 20).

• Ga na of een jaarlijks resultaat op kosten onderdeel uitmaakt van de afspraken met de werkgever.

Het bestuur legt jaarlijks in het bestuursverslag verantwoording af over de uitvoeringskosten. Het bestuur volgt hierbij de 
‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie De uitvoeringskosten worden volgens de uitvoeringsovereenkomst 
betaald door de Werkgever. Sinds 2016 verrekent het bestuur jaarlijks achteraf de werkelijke uitvoeringskosten met de 
Werkgever. De excassokosten worden verrekend in de premieverrekening. In het bestuursverslag wordt uitgelegd, waarom de 
uitvoeringskosten niet gelijk zijn aan de pensioenbeheerkosten.
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Aanbevelingen Visitatie Commissie (5/5)

Cultuur en gedrag

• Voor zover dat niet heeft plaatsgevonden, betrek (alsnog) de uitkomsten van de zelfevaluatie 2015 bij de zelfevaluatie 2016 
en bespreek open cultuur en gedrag aan de bestuurstafel (en leg dat vast in notulen).

• Formuleer een actieplan naar aanleiding van de zelfevaluaties 2015 en 2016.

Bij de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur wordt rekening gehouden met de zelfevaluatie van het jaar daarvoor. Eén keer in de 
twee jaar wordt de zelfevaluatie van het bestuur begeleid door een externe partij. In 2016 werd de zelfevaluatie begeleid door 
Sprenkels en Verschuren. Naar aanleiding van deze zelfevaluatie is een verslag opgesteld door Sprenkels en Verschuren, waarin
tevens acties zijn gedefinieerd en vastgelegd. 

Opvolgingen van eerdere aanbevelingen intern toezicht

• Leg in de notulen vast wat er met aanbevelingen is gebeurd, hoe het opvolgingsproces heeft plaatsgevonden en wat de 
afwegingen zijn geweest voor de gemaakte keuzes.

• Betrek het VO bij de aanbevelingen door ze in de gezamenlijke vergaderingen aan de orde te laten komen.

• Neem naast de reactie van het bestuur op de jaarverslag-tekst van de VC in het jaarverslag op hoe met de aanbevelingen is 
omgegaan (proces, afwegingen, besluiten).

• Ga in de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers uitvoeriger in op de opvolging.

Het bestuur zal de vastlegging van de opvolging van de aanbevelingen aanscherpen. Daarnaast zal het bestuur nog explicieter 
over de aanbevelingen communiceren met het VO en de algemene vergadering van deelnemers.
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Beleggingscommissie SPAN 2016-2017

■ Voorzitter : Rob Klouth

■ Leden : Richard Nibbering, kandidaat lid Bas Grotholt, kandidaat lid Fiona Beijdorff

■ Secretaris : Bob Jansen

■ Adviseur : Paul van Aalst

■ Vermogensbeheerder : BNP Paribas Investment Partners 

(Vincent Heinink, Sergey Pergamentsev )

■ Bijeenkomsten beleggingscommissie

■ Tenminste eenmaal per twee maanden

■ Indien noodzakelijk extra bijeenkomsten 

■ Ontwikkelingen en performance beleggingen 2016

■ door Vincent Heinink (accountmanager)
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Vooruitblik 2017

■ Financieel beleid:
■ Monitoring financiële positie SPAN
■ Jaarlijkse rapportage herstelplan
■ Jaarlijkse haalbaarheidstoets

■ Governance:
■ Visitatie 2017
■ Opvolging aanbevelingen visitatie 2016

■ Risicomanagement:
■ Uitwerken risico’s en koppelingen doelstellingen SPAN
■ IRM handboek

■ Communicatiebeleid:
■ Onderzoek communicatiebeleid

■ Toekomst
■ Monitoring en evaluatie alternatieven
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Dank voor uw aandacht

De slides van deze presentatie worden geplaatst op het 

intranet van Atradius

http://intranet.atradiusnet.com/units/HR_Worldwide/ hr_netherlan

ds/index.html

en de website van Atradius

https://atradius.nl/pensioenfonds

Disclaimer

Wij hebben deze presentatie met zorg samengesteld. Om  de presentatie begrijpelijk te houden, is

een aantal zaken vereenvoudigd. Aan de presentatie k unt u geen rechten ontlenen. 
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Visit our website www.atradius.com and 
connect with Atradius on Social Media.


