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Algemene vergadering van deelnemers 2016

■ Introductie – Fons van der Hall

■ Ontwikkelingen rondom SPAN in het afgelopen jaar – Fons van der Hall

■ Financieel beleid:

• Ontwikkeling dekkingsgraad SPAN

• Herstelplan

• Haalbaarheidstoets

■ Risicomanagement beleid:

• Risicohouding

■ Toeslagbeleid 

■ Premiebeleid

■ Governance

■ Communicatiebeleid

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

■ Terugblik 2015

■ Vooruitblik 2016

■ Vooruitblik 2016 – Fons van der Hall

Algemene Vergadering Deelnemers 2016 - SPAN - 18 mei 2016



3

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 2015: 106,6%

Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2015: 108,2%

Dekkingsgraad per 30 april 2016: 103,4%

Beleidsdekkingsgraad 30 april 2016: 105,8%
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Financieel Beleid
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Ontwikkeling (beleids-)dekkingsgraad
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Financieel beleid

Herstelplan

■ M1: delta premie convergeert naar 0 bij een VEV van 119%

■ M2: het uitkeren zorgt voor een vrijval in de voorziening

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

■ M5: rendementscurve rekening houdend met duur 11 jaar waarbij het gemiddeld rendement 3,8% is. 

■ M6: correlatie effecten M1t/m M5
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Dekkingsgraadsjabloon

Jaar Premie Uitkering

Indexatie/

korting RTS

Over-

rendement Overig

Vereist

vermogen Korting

Meetkundig

beleggings-

M1 M2 M3 M4 M5 M6 (strategisch) rendement

%%%% ∆%−πυντ ∆%−πυντ ∆%−πυντ ∆%−πυντ ∆%−πυντ ∆%−πυντ %%%% % % % % % % %

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,6 108,2 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 106,6 0,3 0,2 0,0 0,0 1,5 0,1 108,7 107,7 119,3 31,9 0,00 0,00 0,00 1,3

2017 108,7 0,3 0,2 0,0 0,0 2,7 0,1 112,0 110,5 119,3 32,2 0,00 0,00 0,00 2,5

2018 112,0 0,2 0,3 -0,1 0,0 3,2 0,1 115,7 114,0 119,3 32,0 0,07 0,06 0,00 3,1

2019 115,7 0,2 0,5 -0,7 0,0 3,5 0,0 119,2 117,3 119,3 32,1 0,60 0,54 0,00 3,5

2020 119,2 0,1 0,6 -1,2 0,0 3,6 -0,1 122,2 120,2 119,3 32,3 1,09 0,97 0,00 3,9

2021 122,2 0,0 0,7 -1,7 0,0 3,4 -0,1 124,5 122,7 119,3 32,6 1,51 1,35 0,00 4,2

2022 124,5 0,0 0,8 -2,1 0,0 3,5 -0,1 126,6 124,7 119,3 32,9 1,85 1,64 0,00 4,3

2023 126,6 -0,1 0,9 -2,5 0,0 3,4 -0,1 128,2 126,3 119,3 33,2 2,11 1,88 0,00 4,5

2024 128,2 -0,1 1,0 -2,6 0,0 3,3 -0,2 129,6 127,8 119,3 33,6 2,25 2,00 0,00 4,6

2025 129,6 -0,1 1,0 -2,7 0,0 3,3 -0,1 131,0 129,1 119,3 34,4 2,25 2,00 0,00 4,7

2026 131,0 -0,1 1,1 -2,7 0,0 3,2 -0,2 132,3 130,5 119,3 34,9 2,25 2,00 0,00 4,7

2027 132,3

2027

2027

2027

D dekkingsgraad (oorzaken voor mutaties van de feitelijke dekkingsgraad) Parameters

Feitelijke DG 

primo

Feitelijke DG 

ultimo

BeleidsDG 

ultimo Premie

Indexatie 

actieven

Indexatie 

inactieven
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Financieel beleid

(Aanvangs-)haalbaarheidstoets

Vervangt de continuiteitsanalyse in het nieuw FTK. 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.

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. 
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Financieel beleid

(Aanvangs-)haalbaarheidstoets

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.
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Risicomanagement beleid

Risicohouding

Het bestuur heeft in september 2015, na overleg met de werknemersvertegenwoordiging, de 

werkgever en het verantwoordingsorgaan, de risicohouding van SPAN vastgesteld. 

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.
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Risicomanagement beleid

Vervolg Risicohouding

• 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.
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Toeslagbeleid

Onder het nieuwe FTK is de kans op toeslagverlening afgenomen doordat de
beleidsdekkingsgraad per eind 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 31-12-2015

- Totale Verplichtingen per 31-12-2015
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 december 2015: 108,2% < 110%
Ad 4.) Besluit toeslagverlening per 1-1-2016 (over 2015): geen toeslag omdat BDG < is dan 110%
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Toeslagbeleid

Maatstaf voorwaardelijke toeslagverlening 

Onder het nieuw FTK kan toeslag worden verleend op basis van nominale termen of op basis
van een index. Het toeslagbeleid is vastgelegd in het Pensioenreglement.

Het bestuur heeft gekozen voor toeslagverlening 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 gekozen maatstaf is:

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

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

indexcijfers. 

Het alternatief zou zijn geweest: toeslagverlening op basis van een index. In dat geval wordt de
bestendige toeslagverlening eerst uitgedrukt als percentage van de gekozen index (bijvoorbeeld de
prijsindex), vervolgens wordt het berekende percentage toegepast op de feitelijk in dat jaar
gerealiseerde prijsindex. 
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Toeslagbeleid

De reden voor toeslagverlening op basis van nominale termen
Het bestuur verwacht dat op de lange termijn de wijze van toeslagverlening – op
basis van nominale termen of een index – geen significant verschil laat zien, maar in een omgeving
met lage inflatie geven de nominale termen een mogelijkheid tot hogere toeslag. Door de koppeling
tussen de toeslagverlening en de actuele ontwikkeling van indexcijfers los te laten kan op een
stabiele, eenduidige en consistente wijze worden gecommuniceerd over de toeslagverlening. 
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Tijd = T T T+1 T+2 T + 3 T + 4 T + 5 T + 6 T + 7

CPI 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00%

Nominale termen inactief 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Resultaat + 2,00% + 2,00% + 1,00% + 1,00% + 0,00 % + 0,00 % - 1,00% - 1,00%
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Toeslagbeleid

Voorwaardelijke toeslagverlening
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nFTK oude FTK
Toeslagverlening over het jaar 2015 2014 2013 2012 2011 cumulatief

Dekkingsgraad 31.12 voorgaande jaar 112,70% 112,70% 108,40% 105,20% 98,40%

Actieven toeslag maatstaf CAO 2.250% 2.250% 1.650% 1.750% 2.750% 11.109%

Actieven toeslag toegekend 0.000% 0.324% 0.374% 0.023% 0.000% 0.722%

Actieven toeslag gemist 2.250% 1.926% 1.276% 1.727% 2.750% 10.325%

Inactieven toeslag maatstaf CPI 2.000% 2.000% 1.560% 2.910% 2.610% 11.576%

Inactieven toeslag toegekend 0.000% 0.288% 0.354% 0.039% 0.000% 0.682%

Inactieven toeslag gemist 2.000% 1.712% 1.206% 2.871% 2.610% 10.831%

1-1-2016 1-1-2015 1-1-2014 1-1-2013 1-1-2012

CPI 0.630% 1.050% 1.560% 2.910% 2.610% 9.052%

Cao loon 0.000% 1.250% 1.250% 1.650% 1.750% 6.031%
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Toeslagbeleid

Aanbeveling visitatiecommissie 2015

Als een besluit afhankelijk van de omstandigheden, ook nadelig kan uitwerken voor de deelnemers, 

is de VC van oordeel dat het dient te worden voorgelegd aan de AVD. Bij twijfel over de vraag of 

een besluit wel of niet nadelig uitwerkt, beveelt de VC aan ervoor te kiezen zo’n besluit wel voor te 

leggen. 

Reactie bestuur

Het bestuur van SPAN heeft bij de vaststelling van het toeslagbeleid in overweging genomen dat:

■ Op de langere termijn de inflatie lager is dan de maximale maatstaf voor toeslagverlening, 

waardoor het toepassen van een vaste maatstaf in het voordeel is van alle deelnemers van 

SPAN

■ Indien de lange termijn inflatie voor langere duur hoger is dan de maximale maatstaf voor 

toeslagverlening (2.25%), dan zal het bestuur van SPAN het toeslagbeleid heroverwegen.
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Premiebeleid

Beleid

■ Volgt uit de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en SPAN 

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

■ Zuivere Kostendekkende Premie (op basis van actuele rentecurve 1-1-2016):

■ Actuarieel benodigde premie 

■ Solvabiliteitsopslag (% van de dekkingsgraad)

■ Exclusief uitvoeringskosten (voor rekening werkgever)

■ Premie per 1 januari 2016 bedraagt afgerond € 7,345 miljoen

• Premie per 1 januari 2016 bedraagt 29,9% (exclusief uitvoeringskosten)

• Premie per 1 januari 2016 bedraagt 31,9% (inclusief uitvoeringskosten) 

Algemene Vergadering Deelnemers 2016 - SPAN - 18 mei 2016

 
Premie als percentage van: 
Totale som salarissen 27,8% 
Totale som salarissen rekening houdend met maximum pensioengevend salaris (€ 101.519) 29,9% 
Totale som salarissen rekening houdend met maximum pensioengevend salaris – franchise 36,1% 
 

15



Premiebeleid

Ontwikkeling premie SPAN 

Premie als % van de (gemaximeerde) salarissom, inclusief uitvoeringskosten

Algemene Vergadering Deelnemers 2016 - SPAN - 18 mei 2016

Jaar Premie% Eigenbijdrage%
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%
1-1-2016 31,90% 7,00%
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Governance

Algemeen oordeel visitatiecommisie

De VC is van oordeel dat het bestuur ‘in control’ is. Het pakt de agendapunten die voor het 
fonds noodzakelijk of belangrijk zijn met veel inzet tijdig, deskundig en gedegen op. Het 
bestuur ziet adequaat toe op de operationele werkzaamheden die zijn uitbesteed en heeft 
goed zicht op het risicospectrum van het fonds. Zonder aan dit oordeel af te doen, vat de VC 
hieronder haar belangrijkste waarnemingen en haar aanbevelingen samen.

Ter verbetering zijn er de volgende aanbevelingen:

■ Versterken positie van het VO door het delen van de notulen ⱱ

■ Evenredige verdeling werkzaamheden bestuursleden ⱱ

■ Evenredige verdeling aanwezigheid seminars en bijeenkomsten door bestuursleden ⱱ

■ Update risicomanagement beleid (kans * Impact - mitigering) ⱱ

■ Onderzoeken verschil inzicht VO - bestuur over effecitiviteit communicatie

■ Onderzoeken alternatief onderzoek effectiviteit communicatiebeleid

■ Toelichting kosten werkgever tbv de uitvoering van het pensioenfonds

Algemene Vergadering Deelnemers 2016 - SPAN - 18 mei 2016 17



Governance

Benoemingen in 2015

Werkgeversvertegenwoordiging in het VO => Bert Bruning

Werkgeversvertegenwoordiging in het bestuur SPAN => Rob Klouth

Kandidaat werknemersvertegenwoordiging in het bestuur SPAN => Bas Grotholt

voordracht werknemersvertegenwoordiging van het VO

Algemene Vergadering Deelnemers 2016 - SPAN - 18 mei 2016 18



Governance

Benoemingen in 2016

Werkgeversvertegenwoordiging in het bestuur => Miranda van Harten

Werkgeversvertegenwoordiging in het VO => Casper Pastoor

Werknemersvertegenwoordiging in het bestuur SPAN => Richard Nibbering

voordracht door werknemersvertegenwoordiging in het VO
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Communicatiebeleid

Nieuwsbrief

Website pensioenfonds Atradius
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Communicatiebeleid

Aanbeveling visitatiecommissie 2015

De VC beveelt het bestuur aan na de introductie van Pensioen 1-2-3 na te gaan of tussen het 
bestuur en de VO nog steeds verschil van inzicht bestaat over de effectiviteit van met name de 
nieuwsbrief. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, beveelt de VC aan daarover een 
opinie te vragen van een onafhankelijke communicatiedeskundige en naar aanleiding daarvan 
na te gaan of op dit punt verbeteringen kunnen worden aangebracht

Reactie bestuur

Er zijn verschillende stappen gezet om de communicatie met deelnemers te verbeteren in 2015, zoals:
■ Website SPAN
■ Format pensioen 1-2-3
■ Digitale communicatie
■ Onderzoek effectiviteit communicatiebeleid

Het bestuur zal in 2016 de communicatie in overleg met het VO evalueren. 
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Beleggingscommissie SPAN 2015-2016

■ Voorzitter : Rob Klouth

■ Leden : Richard Nibbering, kandidaat lid Bas Grotholt

■ Secretaris : Marijn Kastelein

■ Adviseur : Jelle Mensonides

■ Vermogensbeheerder : BNP Paribas Investment Partners 

(Vincent Heinink, Sergey Pergamentsev )

■ Bijeenkomsten beleggingscommissie

■ Tenminste eenmaal per twee maanden

■ Indien noodzakelijk extra bijeenkomsten 

■ Ontwikkelingen en performance beleggingen 2015

■ door Vincent Heinink (accountmanager)
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Vooruitblik 2016

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

■ Governance:
■ Visitatie 2016
■ Opvolging aanbevelingen visitatie 2015

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

■ Communicatiebeleid:
■ Verder ontwikkelen Pensioen 1-2-3
■ Evaluatie verbeteringen effectiviteit communicatiebeleid

■ Toekomst
■ Onderzoek en evaluatie alternatieven

• APF => gesprekken verschillende partijen in de markt
• Buy out => gesprekken herverzekeraars 
• CDC regeling =>gesprekken consultants en uitvoerders

■ Onderzoek impact pensioenverplichting op Solvency II (capital requirement)
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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 kunt u geen rechten ontlenen. 
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Visit our website www.atradius.com and 
connect with Atradius on Social Media.


