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Nieuwsbrief SPAN (Laag 2) 
 
Financiële positie SPAN 
De dekkingsgraad  van SPAN is in de eerste drie kwartalen van 2015 met 7.7 procentpunten gedaald 
van 112,7% naar 105,0%. Dit werd onder andere veroorzaakt door de steeds verder dalende 
marktrente en de dalende aandelenkoersen. Hierdoor stegen de pensioenverplichtingen van SPAN en 
werd de beleggingsportefeuille van SPAN minder waard. In het begin van het vierde kwartaal van 
2015 herstelden de wereldwijde aandelenmarkten langzaam en bleef de rente nagenoeg onveranderd. 
Hierdoor ziet u dat de dekkingsgraad van SPAN weer langzaam stijgt. Omdat de dekkingsgraad van 
SPAN lager is dan de beleidsdekkingsgraad  (12-maands gemiddelde) zal de beleidsdekkingsgraad 
van SPAN naar verwachting de komende maanden na verwachting verder dalen. 
 

  
 
De grootste daling van de dekkingsgraad heeft zich voorgedaan in de periode juni 2015 tot en met 
september 2015. Dit werd mede veroorzaakt door een wijziging van de DNB UFR curve. 
 
Herziening DNB UFR Curve 
Per 15 juli 2015 heeft DNB een wijziging doorgevoerd voor pensioenfondsen in de voorgeschreven 
berekeningsmethodiek voor vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen. De Ultimate 
Forward Rate  (UFR) voor pensioenfondsen is per 15 juli 2015 verlaagd van 4,2% naar ongeveer 
3,3%. De voorziening pensioenverplichtingen stijgt hierdoor, omdat er meer geld moet worden 
aangehouden om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Als gevolg van deze 
wijziging is de dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland gemiddeld met 2.8 procentpunt 
gedaald. De dekkingsgraad van SPAN is hierdoor per 1 augustus 2015 met 2.6 procentpunt gedaald. 
 
Toeslagverlening 2016 (over 2015) 
Omdat de beleidsdekkingsgraad van SPAN per 31 december 2015 naar verwachting lager is dan de 
wettelijke ondergrens voor toeslagverlening van 110%, verwacht het bestuur van SPAN per  
1 januari 2016 geen voorwaardelijke toeslag te kunnen verlenen. 
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Herstelplan 2015 
Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor pensioenfondsen het nFTK. In het nFTK zijn de wettelijke 
financiële eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld vastgelegd. Onder het nFTK is de 
herstelsystematiek veranderd. In plaats van een korte- en lange termijnherstelplan is er één 
herstelplan van maximaal tien jaar. Jaarlijks wordt het herstelplan geactualiseerd. Het resterende 
(reserve-)tekort mag dan weer in maximaal tien jaar worden weggewerkt. Hierdoor kan het herstel 
naar de vereiste dekkingsgraad langer duren dan tien jaar. 
 
Op grond van overgangsrecht bij de Wet aanpassing FTK krijgen pensioenfondsen die in 2015 in 
tekort komen de mogelijkheid een herstelperiode van 12 jaar te kiezen. Als de beleidsdekkingsgraad 
lager is dan de vereiste dekkingsgraad is er sprake van een reservetekort. Op 31 december 2014 was 
er voor SPAN sprake van een reservetekort. Het bestuur heeft conform de overgangsregelingen vóór 
30 juni 2015 een herstelplan ingediend bij DNB waarin het verwacht herstel binnen een periode van 
12 jaar is opgenomen. Het herstelplan 2015 laat zien dat SPAN in 2015 eerst wat wegzakt qua 
dekkingsgraad als gevolg van het wegvallen van de 3-maands middeling van de DNB UFR Curve per 
1 januari 2015 en het toekennen van toeslagen. Daarna volgt gestaag een herstel met name als 
gevolg van het verwachte beleggingsrendement (autonoom herstel). Hierdoor is SPAN naar 
verwachting binnen de termijn van 12 jaar uit reservetekort. 
 
Aanvangshaalbaarheidstoets 2015 
Onder het nFTK zijn pensioenfondsen verplicht een aanvangshaalbaarheidstoets uit te voeren. 
In juli 2015 heeft het bestuur van SPAN de adviserend actuaris, Towers Watson, gevraagd de 
aanvangshaalbaarheidstoets voor SPAN uit te voeren, rekening houdend met de voorschriften en 
eisen die DNB heeft gesteld. In deze 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. 
 
De haalbaarheidstoets  wordt jaarlijks herhaald. Hiermee wordt jaarlijks gemonitord in hoeverre het 
verwachte pensioenresultaat nog steeds aansluit bij de door SPAN gewekte verwachtingen over het 
pensioenresultaat. Jaarlijks wordt vanuit de feitelijk financiële positie van SPAN getoetst of het 
verwachte pensioenresultaat op fondsniveau boven de door SPAN gekozen ondergrens voor dit 
pensioenresultaat blijft en of het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet 
teveel afwijkt van het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau. SPAN moet deze resultaten 
jaarlijks rapporteren aan DNB. 
De aanvangshaalbaarheidstoets wijkt af van de jaarlijkse haalbaarheidstoets, doordat in de 
aanvangshaalbaarheidstoets naast het monitoren van het pensioenresultaat ook het premiebeleid en 
de herstelcapaciteit van SPAN zijn getoetst. Uit de aanvangshaalbaarheidstoets van SPAN 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. 

 
De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven geen garantie dat, of in welke mate, er in de 
toekomst toeslagverlening wordt toegekend, maar geven het bestuur en belanghebbenden inzicht in 
het verwachte pensioenresultaat, waarmee wordt beoogd te voorkomen dat er te hoge of 
onrealistische verwachtingen zijn. 
 
Risicohouding SPAN 
Om de risicohouding van SPAN te kunnen vaststellen, heeft het bestuur onderzoek gedaan naar de 
risicobereidheid van deelnemers en naar de risicohouding van het bestuur, en een 
aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Vervolgens heeft het bestuur na overleg met de 
werknemersvertegenwoordiging, de werkgever en het verantwoordingsorgaan de risicohouding van 
SPAN vastgesteld.   
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De risicohouding bestaat uit drie onderdelen, namelijk een kwalitatieve beschrijving, een kwantitatieve 
beschrijving voor de lange termijn middels de ondergrenzen van de haalbaarheidstoets en een 
kwantitatieve beschrijving voor de korte termijn middels de hoogte en eventuele bandbreedte van het 
vereist eigen vermogen. De kwalitatieve beschrijving is hieronder opgenomen. Voor de kwantitatieve 
beschrijving van de lange termijn en de korte termijn verwijzen wij naar blz. 19 van de actuariële en 
bedrijfstechnische nota van SPAN (de ABTN 2015), deze kunt u vinden op de website van SPAN. 
 
Kwalitatieve beschrijving 
• Om toekomstbestendig toeslagen te kunnen toekennen, zijn voorgenoemde partijen bereid risico 

te lopen. Hierbij wordt een beperkte kans op een dekkingstekort en eventuele kleine korting van 
rechten geaccepteerd. De strategie van het bestuur is om in beperkte mate risico’s te accepteren 
als daar een redelijke kans op rendement tegenover staat. Het bestuur vermijdt hierbij risico’s die 
de stabiliteit en soliditeit van SPAN bedreigen en/of de vertrouwensrelatie met de 
belanghebbenden kunnen schaden. 

• Het risico van afname van de dekkingsgraad en kleine kortingen wordt geaccepteerd. Hierbij is het 
uitgangspunt om niet onder een dekkingsgraad van 91% te willen komen, aangezien SPAN in een 
dergelijke situatie niet in staat is zonder bijstortingen van de werkgever te kunnen herstellen naar 
het Minimaal Vereist Eigen Vermogen binnen een hersteltermijn van 5 jaar. 

• Uitgangspunt is om gezien de opbouw van de populatie van het pensioenfonds naar verwachting 
niet vaker dan eens in de 60 jaar in de situatie van een dekkingsgraad van onder de 91% te 
komen. Dit komt overeen met een kans van 1,67%. 

• Het ambitieniveau van toeslagverlening is vertaald in de mate waarin het pensioen jaarlijks kan 
worden aangepast ten opzichte van de maatstaf (2,25% voor actieven en 2,00% voor inactieven). 
Het beoogd niveau van toeslagverlening op lange termijn bedraagt gemiddeld minimaal 50% van 
de maatstaf per jaar. Dit is de aanpassing van het pensioen inclusief eventueel toegepaste 
kortingen. 

• Het risico van lagere toeslagverlening bij tegenvallende economische omstandigheden wordt door 
partijen geaccepteerd. Het minimaal toelaatbare niveau van toeslagverlening op lange termijn bij 
een slechtweer scenario bedraagt gemiddeld genomen 0% van de maatstaf per jaar zodat de 
nominale pensioenen nog kunnen worden uitgekeerd. 

• De feitelijke pensioenpremies dienen op jaarbasis minimaal zuiver kostendekkend te zijn. 
 
Vervolg Asset Liability Management studie 
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de aanvang van de ALM studie. De ALM studie is 
inmiddels afgerond. In de ALM studie zijn de uitgangspunten van het nFTK en de conclusies uit het 
risicobereidheidsonderzoek onder de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden en het 
onderzoek naar de risicohouding van het bestuur meegenomen.  
 
Gelet op de hiervoor genoemde risicohouding van SPAN, en de risicobereidheid van de deelnemers 
en de risicohouding van het bestuur, die beide “gemiddeld” zijn, heeft het bestuur geconstateerd dat er 
ruimte is om in te spelen op de actuele lage rente. Het bestuur heeft daarom in september 2015 het 
besluit genomen om een zogenaamd dynamisch beleggingsbeleid met betrekking tot de 
renteafdekking  te introduceren. 
 
Het bestuur voert een dynamisch beleggingsbeleid met betrekking tot renteafdekking binnen een 
bandbreedte tussen 50% en 80% op basis van de DNB UFR curve. Er zijn geen automatische triggers 
voor aanpassing van het beleggingsbeleid. De beleggingscommissie volgt de actuele rentestand en 
ontvangt elke maand een rapport van de vermogensbeheerder van SPAN over de markt- en 
renteontwikkelingen. Dit rapport wordt in reguliere of ad hoc vergaderingen van de 
beleggingscommissie besproken met een onafhankelijke deskundige op het gebied van 
vermogensbeheer en met de vermogensbeheerder van SPAN. De beleggingscommissie kan 
vervolgens een advies voorleggen aan het bestuur. Het bestuur van SPAN neemt uiteindelijke het 
besluit de renteafdekking al dan niet te verhogen/verlagen. 
 
Als het bestuur van SPAN besluit de renteafdekking te verlagen, dan zal het uit de 
matchingsportefeuille  vrijkomende geld worden herbelegd in de rendementsportefeuille . Hetzelfde 
geldt als de renteafdekking wordt verhoogd, dan zal het uit de rendementsportefeuille vrijkomende 
geld worden herbelegd in de matchingportefeuille. 
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In oktober 2015 heeft het bestuur van SPAN het besluit genomen om de renteafdekking te verlagen 
van 73% naar 60% op basis van de DNB UFR curve. Voor een beschrijving van het beleggingsbeleid 
wordt verwezen naar blz. 45-48 van de ABTN 2015, deze kunt u vinden op de website van SPAN. 
 
Missie, visie en strategie van SPAN 
Na vaststelling van de risicohouding van SPAN en rekening houdend met de uitkomsten van de ALM 
studie, heeft het bestuur de missie, visie en strategie van SPAN vastgesteld. In de visie van SPAN is 
vastgelegd dat SPAN uitvoering geeft aan de tussen werkgever en werknemer overeengekomen 
uitkeringsovereenkomst, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, waarbij er wordt gestreefd 
naar het uitkeren van minimaal de nominale pensioenaanspraken. Daarnaast streeft SPAN naar het 
verlenen van toeslagen over de pensioenaanspraken voor zover de financiële positie van SPAN dit 
toekomstbestendig toelaat. Hiermee wordt beoogd de koopkracht van deelnemers zo goed als 
mogelijk in stand te houden. Het beoogde niveau van toeslagverlening op lange termijn bedraagt 
gemiddeld minimaal 50% van de maximale maatstaf voor (gewezen) deelnemers per jaar. 
Voor de volledige tekst van de missie, visie en strategie van SPAN wordt verwezen naar blz. 7 van de 
ABTN 2015, deze kunt u vinden op de website van SPAN. 
 
Onderzoek communicatiebeleid - resultaten  
In de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur van SPAN alle (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden gevraagd om hun mening te geven over het communicatiebeleid van SPAN. 
Het bestuur heeft in totaal 55 reacties ontvangen. Uit de meeste reacties blijkt dat men pensioen een 
lastig en technisch onderwerp vindt. Het communicatiebeleid van SPAN wordt voldoende tot goed 
gewaardeerd. Er is bij de respondenten een voorkeur om communicatie digitaal te ontvangen en om 
informatie terug te kunnen lezen op een eigen website van SPAN. 
 
Digitale communicatie door SPAN 
Het bestuur van SPAN heeft naar aanleiding van de wet Pensioencommunicatie  en het onderzoek 
communicatiebeleid besloten om in 2016 de nieuwsbrief van SPAN standaard per email aan u te 
verstrekken. Het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO), en voor pensioengerechtigden de 
specificatie van de pensioenuitkering, zal SPAN per post blijven verstrekken. 
 
Website van SPAN 
Het bestuur van SPAN heeft naar aanleiding van de wet Pensioencommunicatie besloten een eigen 
website voor SPAN te introduceren. De website van SPAN gaat uit van het principe: Pensioen 1-2-3 . 
Pensioen 1-2-3 staat voor de wijze van communiceren in drie lagen: 
 
Laag 1 : na het lezen van laag 1 kent de deelnemer de belangrijkste onderwerpen; 
Laag 2 : na het lezen van laag 2 krijgt de deelnemer een algemene toelichting op de onderwerpen; 
Laag 3 : na het lezen van laag 3 krijgt de deelnemer een volledige (technische) toelichting op de 
onderwerpen, inclusief de fondsdocumenten. 
 
Neemt u gerust een kijkje op de website van SPAN:  http://atradius.nl/pensioenfonds 
 
Wat vragen wij van u? 
Vanaf 2016 zal de nieuwsbrief standaard digitaal versturen. Nog niet alle gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden hebben een emailadres doorgegeven. Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog te 
doen. Om op de distributielijst voor de nieuwsbrief te komen, verzoeken wij u per email uw naam, 
geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN) te sturen naar: pensioendesk@atradius.com 
 
Wilt u de nieuwsbrief per post blijven ontvangen, dan kunt u dit expliciet aangeven. 
 
Na verzending van deze nieuwsbrief, kunt u de nieuwsbrief ook terug vinden op de website van SPAN. 
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Herverzekeraar vanaf 2016 
De risico’s in verband met vroegoverlijden, arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid worden vanaf 1 januari 2016, voor een periode van drie jaar, herverzekerd bij 
De Goudse Verzekeringen, die voor de uitvoering van de herverzekeringsovereenkomst samenwerkt 
met SCOR Global Life SE. 
De bestaande herverzekeringsovereenkomst, voor een periode van drie jaar, loopt tot 31 december 
2015. Het bestuur van SPAN heeft er in beginsel voor gekozen om de bestaande 
herverzekeringsovereenkomst en de samenwerking met SCOR Global Life SE voort te zetten. De 
Goudse Verzekeringen zal met ingang van 1 januari 2016 in plaats van Delta Lloyd 
Levensverzekering N.V. optreden als herverzekeraar. 
 
Visitatiecommissie 2015 
De samenstelling van de visitatiecommissie is in vergelijking tot vorig jaar niet gewijzigd. De 
visitatiecommissie krijgt inzage in de (beleids)documenten van SPAN en zal in december 2015 
interviews houden met het bestuur, de secretaris, het verantwoordingsorgaan, de 
beleggingscommissie en de certificerend actuaris van SPAN. Het rapport dat de visitatiecommissie 
opstelt zal begin 2016 met het bestuur van SPAN worden besproken. De bevindingen van de 
visitatiecommissie en de reactie van het bestuur hierop worden opgenomen in het jaarverslag van 
SPAN over 2015. 
 
Pensioen3daagse 2015 
Net als in de afgelopen jaren heeft de werkgever Atradius meegedaan aan de Pensioen3daagse die 
landelijk wordt georganiseerd door ‘Wijzer in geldzaken’. Het doel van de Pensioen3daagse is om 
pensioen onder de aandacht te brengen. Tijdens de Pensioen3daagse werden medewerkers van 
Atradius in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over zijn/haar Uniform Pensioenoverzicht 
2015, ook wel het UPO genoemd. 
 
Meer informatie 
Hebt u vragen over uw pensioen of over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich wenden tot 
Peter Buschman van de afdeling Group Human Resources van Atradius via email: 
pensioendesk@atradius.com, of telefonisch (020) 553 3128. 
 
Klachten- en geschillenregeling 
SPAN heeft een klachten- en geschillenregeling. Hierin is opgenomen op welke wijze deelnemers een 
klacht over de toepassing van het pensioenreglement of de statuten van SPAN kunnen indienen bij 
het bestuur en op welke wijze het bestuur de klacht behandelt. De klachtenregeling is op te vragen bij 
Peter Buschman via email: pensioendesk@atradius.com of telefonisch (020) 553 3128. 
 
Disclaimer 
Wij hebben deze nieuwsbrief met zorg samengesteld. Om de teksten leesbaar te houden, hebben wij 
echter een aantal zaken vereenvoudigd. Aan deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. In het 
pensioenreglement van SPAN staat de geldende tekst van de pensioenregeling 


