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Brief voorzitter (Laag 1)  
       
       
       
Onderwerp: Nieuwsbrief 
Datum: april 2018 
 
Geachte deelnemer, 
 
Met deze Nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds 
Atradius Nederland (‘SPAN’). Een samenvatting treft u hieronder. 
 
Uitnodiging Algemene vergadering Deelnemers 
Middels deze Nieuwsbrief nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Deelnemers. Deze vergadering is voor alle (oud-)medewerkers van Atradius (en voorheen NCM) die 
een pensioenaanspraak hebben bij het Pensioenfonds van Atradius. De vergadering wordt gehouden 
op woensdag 13 juni a.s., aanvang 15.00 uur ten kantore van Atradius in Amsterdam. Tijdens deze 
vergadering geeft een vertegenwoordiging van het bestuur een toelichting op het beleid in het 
afgelopen jaar, de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille en wordt een vooruitblik gegeven op de 
pensioenontwikkelingen in 2018. U ontvangt de uitnodiging ook per e-mail, indien het emailadres 
bekend is bij het Pensioenfonds. 
 
Onderzoek communicatiebeleid – enquête deelnemers S PAN 
Wij willen als bestuur van SPAN graag van u weten hoe u het communicatiebeleid van SPAN 
ervaart en/of er verbeterpunten zijn in de communicatie. Dit is de reden dat u op korte termijn per 
email en/of per post een uitnodiging ontvangt voor een korte (online) enquête. Met de uitkomst van 
dit online onderzoek willen wij het huidige communicatiebeleid verbeteren 
 
Ontwikkeling financiële positie SPAN  
De rentes in de markt zijn nog altijd laag. De financiële markten laten in 2017 en begin 2018 wel 
enig herstel zien. De dekkingsgraad (DNB UFR) van december 2017 (113,8%) is gestegen in 
vergelijking tot januari 2017 (106,4%) en is in het 1e kwartaal van 2018 verder gestegen naar 
112,1%. Hoewel de (beleids-)dekkingsgraad van SPAN boven de gemiddelde dekkingsgraad in 
Nederland staat, is begin 2018 nog altijd sprake van een reserve-tekort . Op basis van de 
voorlopige beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 verwacht het bestuur dat per 1 januari 2018 
geen voorwaardelijke toeslag wordt verleend. 
 
Herstelplan 2018  
Het bestuur heeft het jaarlijkse herstelplan geactualiseerd en ingediend bij  
De Nederlandse Bank (‘DNB’), de toezichthouder van SPAN. Volgens het herstelplan 2018 zal 
SPAN in de komende 5 jaar op eigen kracht kunnen herstellen. Dit betekent dat er geen 
aanvullende bijdragen worden gevraagd aan de werkgever en dat de pensioenaanspraken niet 
gekort hoeven te worden. 
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Premie 2018  
De totale pensioenpremie 2018 van SPAN is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. 
De belangrijkste oorzaak hiervoor is een afname van het aantal deelnemers in SPAN en de wijziging 
van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Daartegenover staat dat de marktrentes nog 
steeds laag zijn, SPAN een gesloten pensioenfonds is en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 
in SPAN toeneemt. Hierdoor blijft de premie van SPAN vrijwel ongewijzigd. 
 
Asset Liability Management studie 2018  
Volgens de Actuariële Bedrijfstechnische Nota (‘ABTN ’), dient het bestuur periodiek een studie te 
doen naar de ontwikkeling van de verplichtingen ten opzicht van het vermogen van het 
Pensioenfonds oftewel een Asset Liability Management studie (‘ALM-studie ’) uit te voeren. Met de 
ALM-studie wordt op basis van het actuele beleid en eventueel toekomstige beleidswijzigingen 
integraal inzicht verkregen in welke strategische beleggingskeuzes het best bij het risicoprofiel van 
SPAN passen. Uit de ALM-studie wordt verder duidelijk welke invloed overige beleidskeuzes 
(bijvoorbeeld met betrekking tot premies, toeslagverlening en kortingen) kunnen hebben op de 
toekomstige solvabiliteit van SPAN en het vermogen om te indexeren.  
 
Stijging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar  
Als gevolg van de gestegen levensverwachting heeft de regering de pensioenrichtleeftijd met ingang 
van 1 januari 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die wordt 
gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. 
 
Uitvoeringsadministratie SPAN  
Per 1 december 2017 is de pensioenadministratie (met uitzondering van het actuarieel jaarwerk) 
door Aon Hewitt overgedragen aan RiskCo. 
 
Instelling Risicomanagement Commissie SPAN  
Het bestuur heeft een Risicomanagement Commissie (‘RC’) ingesteld om risico afwegingen binnen 
het bestuur voor te bereiden. 
 
Oordeel Visitatiecommissie over 2017  
De Visitatie Commissie (‘VC’) heeft zich in de afgelopen periode een positief beeld gevormd over 
het functioneren van het bestuur en heeft ook enkele aanbevelingen gedaan. 
 
Benoemingen VO en bestuur SPAN  
In 2018 zijn er een aantal (her)benoemingen in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan (‘VO’) 
van SPAN. 
 
Meer informatie over de bovenstaande onderwerpen treft u in de bijgesloten Nieuwsbrief. 
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 
 


