
 

   
Fondsdocumenten (Laag 3) 
 
• ABTN 2015 
• Pensioenreglement 2015 
• Statuten SPAN 
• Jaarverslag 2014 
 
U kunt de fondsdocumenten terug vinden op de website van SPAN: http://atradius.nl/pensioenfonds 
 
Begrippenlijst (Laag 3) 
 
Dekkingsgraad 
De dekkingsgraad is het vermogen van het 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 die SPAN 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.  
 
Financieel Toetsingskader - FTK 
Alle pensioenfondsen in Nederland moeten hun financiële positie berekenen aan de hand van 
wettelijke regels. Deze regels worden het financieel toetsingskader (FTK) genoemd. Op 1 januari 2015 
is een nieuw Financieel Toetsingskader van kracht geworden. Daarnaast heeft DNB in juli 2015 een 
nieuwe methodiek voorgeschreven voor het bepalen van de rekenrente. Deze wijzigingen hebben de 
volgende impact gehad op de financiële positie van Pensioenfonds AFM: 
 
Matchingsportefeuille: 
De beleggingsportefeuille van SPAN bestaat uit een rendementsportefeuille en een 
matchingportefeuille. Met de matchingportefeuille wordt getracht het renterisico van de beleggingen 
ten opzichte van de verplichtingen van SPAN gedeeltelijk af te dekken. Bijna de helft van de 
bezittingen van SPAN is belegd in de matchingsportefeuille. 
 
Pensioen 1-2-3 
Met Pensioen 1-2-3 krijgt een deelnemer de mogelijkheid informatie op drie niveaus 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. 
 
Rendementsportefeuille 
De beleggingsportefeuille van SPAN bestaat uit een rendementsportefeuille en een 
matchingportefeuille. Met de rendementsportefeuille wordt getracht extra vermogen te genereren ten 
behoeve van toeslagverlening (indexatie) op de pensioenen. Bijna de helft van de bezittingen van 
SPAN is belegd in de rendementsportefeuille. 
 
Renteafdekking (rentehedge) 
Bij de invoering van het FTK in 2007 werd de vaste rekenrente waarmee de waardering van de 
verplichtingen van een pensioenfonds werd berekend afgeschaft en vervangen door de marktrente 
(rentetermijnstructuur). Hierdoor werd de waarde van de verplichtingen gevoelig voor bewegingen van 
de marktrente. Aangezien de verplichtingen van het pensioenfonds lange looptijden hebben, is de 
gevoeligheid voor de rente groot en dus ook de dekkingsgraad van het pensioenfonds sterk 
rentegevoelig. 
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Renteafdekking, ook wel ‘rentehedge’ genoemd, is het afdekken van het renterisico door de 
rentegevoeligheid van een beleggingsportefeuille te verhogen of te verlagen door rentegevoelige 
beleggingen aan te houden. Dit kan door het aan- of verkopen van vastrentende waarden (obligaties) 
en rentederivaten (swaps en swaptions) binnen de matchingsportefeuille. Door het renterisico af te 
dekken wordt de dekkingsgraad minder gevoelig voor een rentedaling en loopt het pensioenfonds 
minder risico om in onderdekking te komen. Bij een renteafdekking van 100% zal bij iedere 
willekeurige stijging of daling van de marktrente de dekkingsgraad van het pensioenfonds gelijk blijven. 
Een 100% renteafdekking is gunstig bij een rentedaling en ongunstig bij een rentestijging. 
 
DNB Ultimate Forward Rate (DNB UFR) 
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. Vanaf 15 juli 2015 wordt een andere methode 
gehanteerd om de Ultimate Forward Rate (UFR) vast te stellen. Op dit moment komt deze lange 
termijn rekenrente uit op ongeveer 3,3%. Tot 15 juli 2015 gold een vaste, lange termijn rekenrente van 
4,2%. 
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Vereist eigen vermogen 
Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds ten 
minste zou moeten beschikken. Indien een pensioenfonds niet over dit vermogen beschikt, is sprake 
van een tekortsituatie en moet het 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 het 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 het pensioenfonds volgend uit het strategisch 
beleggingsbeleid van het pensioenfonds. 
 
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. 
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