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Brief voorzitter (Laag 1)  
 
 
 
Onderwerp: nieuwsbrief 
Datum: april 2017 
 
Geachte deelnemer, 
 
De algemene vergadering van deelnemers is vastgesteld op 1 juni 2017. Dit is de jaarlijkse 
vergadering voor alle (oud) medewerkers van Atradius (NCM) die een pensioenaanspraak hebben bij 
het pensioenfonds van Atradius . Tijdens deze vergadering geeft een vertegenwoordiging van het 
bestuur een toelichting op: het beleid in het afgelopen jaar, de ontwikkeling van de 
beleggingsportefeuille in het afgelopen jaar en een vooruitblik op de pensioenontwikkelingen in 2017. 
 
Wanneer: 1 juni 2017  
Waar: Amsterdam, David Ricardostraat 1  
Tijdstip: 15:00 – 17:00  
 
Met deze brief informeren wij u graag over de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Atradius 
Nederland (‘SPAN’). De onderwerpen in de nieuwsbrief zijn: 
 

• Ontwikkeling financiële positie SPAN 

• Toeslagverlening 2017 (over 2016) 

• Herstelplan 2016 

• Aanpassing beleggingsbeleid 

• Premie 2017 

• Visitatiecommissie 2016 

• Benoemingen VO en Bestuur SPAN 

• Digitale communicatie 
 
De rentes in de markt zijn nog altijd laag. De financiële markten vertonen ten opzichte van  
januari 2016 een herstel. De dekkingsgraad van eind 2016 is gelijk aan die van januari 2016 
(106,6%), maar is in het 1e kwartaal 2017 gestegen naar 107,8%. Alhoewel de (beleids-) 
dekkingsgraad van SPAN boven de gemiddelde dekkingsgraad in Nederland zit, is begin 2017 nog 
altijd sprake van een reserve tekort. De financiële situatie van SPAN leidt er toe dat er per 1 januari 
2017 geen voorwaardelijke toeslag over 2016 kan worden verleend. 
 
Naar aanleiding van de financiële positie van SPAN per 1 januari 2017, heeft het bestuur het vorige 
herstelplan geactualiseerd en ingediend bij de toezichthouder. Volgens het herstelplan 2017 zal 
SPAN in de komende 5 jaar autonoom kunnen herstellen. Dit betekent dat op basis van de huidige 
financiële positie er geen aanvullende bijdragen worden gevraagd aan de werkgever en dat de 
pensioenaanspraken niet gekort hoeven te worden. 
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In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de afronding van de Asset Liability Management 
studie. Het bestuur heeft mede naar aanleiding van deze resultaten en na overleg met de werkgever 
en het verantwoordingsorgaan (‘VO’)van SPAN het besluit genomen om de huidige renteafdekking 
van SPAN te verlagen. In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen. 
 
De premie 2017 van SPAN is ten opzichte van vorige jaren verder gestegen. De belangrijkste 
oorzaak hiervan is de nog altijd lage rente die het Pensioenfonds moet hanteren, ook wel de DNB 
UFR curve genoemd. Daarnaast geldt dat SPAN een gesloten pensioenfonds is en de gemiddelde 
leeftijd van de deelnemers in SPAN langzaam toeneemt en daarmee ook de actuariële premie van 
SPAN. 
 
Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 
2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de rekenleeftijd die wordt 
gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. 
 
De visitatiecommissie heeft zich in de afgelopen periode een positief beeld gevormd over het 
functioneren van het bestuur. Er zijn ook aanbevelingen welke in deze nieuwsbrief in hooflijnen 
worden toegelicht. 
 
Ook in 2017 zijn er de nodige wijzigingen in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan van SPAN. 
In bijgaande nieuwsbrief wordt er een toelichting gegeven op deze wijzigingen. 
 
Fryda Roelands heeft bij het bestuur en het VO aangegeven per 1 juli 2017 terug te treden als bestuurslid 
van SPAN. Het bestuur is verheugd dat Rob Klouth, sinds 2016 bestuurslid namens de werkgever, zich 
beschikbaar heeft gesteld voor een zittingstermijn van vier jaar als lid namens de pensioengerechtigden 
in het bestuur van SPAN. Fiona Beijdorff zal op termijn Rob Klouth als bestuurslid namens de werkgever 
opvolgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Fons van der Hall 
Voorzitter  
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
 
 
 
Bijlagen: 
Laag 2: Nieuwsbrief met een toelichting op de onderwerpen 
Laag 3 : begrippenlijst en verwijzing naar aanvullende informatie op de website van SPAN 
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