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Nieuwsbrief SPAN (Laag 2) 
 
Onderzoek communicatiebeleid – enquête deelnemers SP AN 
Het bestuur van SPAN vindt het belangrijk om u relevante, leesbare en begrijpelijke informatie te 
geven over uw pensioen en de ontwikkelingen van SPAN. Het bestuur wil graag meer inzicht in wat u 
vindt van de communicatie door SPAN en heeft daarom een ‘online’ enquête ontwikkeld. Uw mening 
zal worden meegenomen bij de verdere verbetering van het communicatiebeleid van SPAN, waarbij 
ook het VO van SPAN is betrokken. Wij nodigen alle deelnemers van SPAN van harte uit om de 
enquête online in te vullen. U ontvangt hiervoor apart van deze nieuwsbrief een uitnodiging. 
 
Digitale communicatie 
De nieuwsbrief wordt standaard digitaal verstuurd. Nog niet alle gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden hebben een emailadres doorgegeven. Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog te 
doen via een email (met uw naam, geboortedatum) naar: pensioendesk@atradius.com 
 
Wilt u de nieuwsbrief per post blijven ontvangen, dan kunt u dit per brief of per email expliciet 
aangeven. Na verzending van deze nieuwsbrief, kunt u deze nieuwsbrief ook terugvinden op de 
website van SPAN: http://atradius.nl/pensioenfonds 
 
Ontwikkeling financiële positie SPAN 
De (actuele) dekkingsgraad  is de verhouding tussen de waarde van het vermogen (totale 
beleggingen) en de pensioenverplichtingen. Deze drukt uit in hoeverre SPAN naar verwachting in de 
toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. De beleidsdekkingsgraad  is het gemiddelde van de 
actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden en is leidend voor kortingen en indexatie. 
 
De dekkingsgraad van SPAN is in 2017 gestegen van 106,4% per 31 december 2016 naar 113,8% 
per 31 december 2017. Na een terugval van de dekkingsgraad in 2016, is de dekkingsgraad van 
SPAN gedurende 2017 verder hersteld ten opzichte van voorgaande jaren. De beleidsdekkingsgraad 
is hierdoor gedurende 2017 gestegen met 7,2 procentpunten van 103,3% naar 110,5% per 31 
december 2017. 
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In het 1e kwartaal van 2018 is een verder herstel van de dekkingsgraad te zien, alhoewel er in  
februari 2018 weer een terugval is waar te nemen door de verslechterende financiële markten. SPAN 
bevindt zich nog altijd in een situatie van een reservetekort (beleidsdekkingsgraad < vereiste 
dekkingsgraad -120%) Gezien de situatie dat SPAN een reservetekort heeft, dient het bestuur van 
SPAN in 2018 een herstelplan in te dienen bij DNB.  
 
Voorwaardelijke toeslagverlening 2018 (over 2017) 
Voor toeslagverlening wordt de beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt genomen. De wettelijke ondergrens 
voor toeslagverlening is een beleidsdekkingsgraad van 110% (groene  lijn). Doordat de 
beleidsdekkingsgraad een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad is, wordt het herstel naar 110% 
vertraagd in de tijd. 
 
Op basis van de voorlopige beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 (rode  lijn) verwacht het bestuur 
dat per 1 januari 2018 geen voorwaardelijke toeslag over 2017 wordt verleend. Het bestuur zal een definitief 
besluit nemen over de voorwaardelijke toeslag per 1 januari 2018 op basis van de definitieve 
beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017, die na afronding van het jaarwerk 2017 in juni 2018 bekend 
zal zijn. 
 
Het bestuur van SPAN streeft 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 mogelijk in stand te houden. Het beoogde niveau van toeslagverlening op lange termijn 
bedraagt gemiddeld minimaal 50% van de maximale maatstaf per jaar (2,25% actieven en 2% gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden). 
 
Herstelplan 2017 
Er gelden wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen. U bent in de voorgaande nieuwsbrieven 
geïnformeerd over het jaarlijkse herstelplan dat bij DNB is ingediend. Jaarlijks wordt dit herstelplan 
geactualiseerd op basis van de situatie per 31 december. 
 
Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad is er sprake van een 
reservetekort. Op 31 december 2017 was er voor SPAN sprake van een reservetekort. In maart 2018 
heeft het bestuur het herstelplan geactualiseerd en opnieuw ingediend bij DNB. Totaalbeeld is dat 
SPAN een gestaag herstel laat zien met name als gevolg van het verwachte overrendement 
(autonoom herstel van SPAN). Hierdoor is SPAN naar verwachting ruim binnen de 10 jaar uit herstel. 
Uitgaande van deze verwachting zou SPAN in de komende jaren weer kunnen overgaan tot het 
gedeeltelijk verlenen van toeslagen. 
 
Premie 2017 
Het bestuur van SPAN is volgens de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever verplicht om 
minimaal de kostendekkende premie te heffen. Het bestuur van SPAN heeft de adviserend actuaris, 
Willis Towers Watson, verzocht om de voorlopige kostendekkende premie 2018 van SPAN te 
berekenen. De voorlopige, kostendekkende premie 2018 van SPAN bedraagt € 7.625.000,- (inclusief 
uitvoeringskosten). 
 
Premie als percentage van:  
Totale som salarissen rekening houdend met maximum pensioengevend salaris (€ 105.075,-) 34,7% 
 
Het bestuur van SPAN heeft, na overleg met het verantwoordingsorgaan, de voorlopige premie voor 
2018 vastgesteld op 34,7% van het maximum pensioengevende salaris (2017: 36,3%) en de 
werkgever hierover schriftelijk geïnformeerd. De werkgever heeft de voorlopige premie inmiddels 
overgemaakt aan SPAN. 
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Asset Liability Management studie 2018 
Een ALM-studie wordt om de 3 á 4 jaar uitgevoerd om vast te stellen of er een goede balans is tussen 
de bezittingen en de verplichtingen van SPAN, met name naar de toekomst toe. Tevens wordt 
bekeken of er op termijn genoeg geld in kas is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met diverse positieve en negatieve scenario’s. De vorige ALM-studie dateert 
van 2014 en daarom heeft het bestuur van SPAN besloten om in 2018 weer een ALM-studie uit te 
voeren. Vanwege de goede ervaringen in het verleden en de ruime kennis van SPAN, heeft het 
bestuur, op advies van de beleggingscommissie, besloten de huidige adviserend actuaris van SPAN, 
Willis Towers Watson, aan te stellen als adviseur tijdens de ALM-studie. De ALM-studie is in  
april 2018 van start gegaan. 
 
Stijging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar 
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de gevolgen voor uw pensioenaanspraken van de 
gestegen levensverwachting en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar met 
ingang van 1 januari 2018. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die door pensioenfondsen en 
verzekeraars wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijks maximaal toegestane fiscale 
pensioenopbouw. 
 
Het bestuur van SPAN heeft, op verzoek van Atradius Nederland, in 2017 besloten de 
pensioenaanspraken opgebouwd ná 1 januari 2014 en met een ouderdomspensioen op 67 jaar om te 
zetten naar een ouderdomspensioen op 68 jaar. Deze omzetting is gedaan op 1 januari 2018 (op 
collectief actuarieel neutraal gelijkwaardige omzettingsfactoren). Het vervroegen of uitstellen van de 
ingangsdatum van de pensioenuitkering blijft mogelijk. Door de omzetting wordt voorkomen dat er 
verschillende pensioenpotjes ontstaan. De pensioenaanspraken met een ingangsdatum van 62 jaar 
en 65 jaar zijn vooralsnog niet herrekend naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.  
 
Rond augustus 2018 ontvangen (gewezen) deelnemers het jaarlijks uniform pensioenoverzicht, 
bekend als UPO, waarin de omzetting zichtbaar zal zijn. 
 
Uitvoering van de pensioenadministratie SPAN 
De overdracht van de pensioenadministratie van Aon Hewitt aan RiskCo heeft per op 1 december 
2017 plaatsgevonden. In de vorige nieuwsbrief bent u hierover geïnformeerd. Dit betekent dat de 
contactgegevens van de deelnemersadministratie zijn gewijzigd. Hieronder vindt u de nieuwe contact 
gegevens: 
 
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
T.a.v. RiskCo Administrations B.V. 
Postbus 12079 
1100 AB AMSTERDAM 
E-mail : Pensioenfonds.atradius@riskcoadministrations.com 
Telefoon :+31 (0)20-4305395 (ongewijzigd) 
 
In 2018 start SPAN met een selectietraject voor een (nieuwe) pensioenadministrateur. Gezocht wordt 
naar een toekomstbestendige partij die ook op strategisch niveau met SPAN kan meedenken.  In het 
selectietraject zullen vier partijen, waaronder de huidige administrateur RiskCo, met elkaar vergeleken 
worden op onderdelen als servicegerichtheid, kwaliteit van de systemen, administratiekosten. Het 
bestuur van SPAN wordt in het selectieproces geadviseerd door Willis Towers Watson. 
 
Instelling Risicomanagementcommissie SPAN 
Tijdens de jaarlijkse off-site in november 2017 is door het bestuur besloten om een 
risicomanagementcommissie (‘RC’) zonder mandaat op te richten. De RC bestaat uit twee 
bestuursleden en twee niet-bestuursleden die de RC ondersteunen in de uitvoerende taken. De RC 
richt zich op de tijdige en correcte uitvoering van het risicomanagementbeleid en de bijbehorende 
processen. Vanuit het bestuur zal Bas Grotholt de rol van voorzitter invullen en Rob Klouth als 
algemeen lid optreden. Marije Bulder, Compensation & Benefits Specialist bij Atradius, zal als 
secretaris de RC ondersteunen. Daarnaast wordt de RC ondersteund door Jan Piekoszewski, Project 
Manager - Solvency II bij Atradius. De RC kan zich ook laten ondersteunen door een externe adviseur 
of specialist. 
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Oordeel visitatiecommissie over 2017 
De visitatiecommissie (VC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 
zaken van SPAN. De VC heeft de periode 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017 onderzocht. 
De VC heeft in deze visitatieperiode extra aandacht besteed aan de opvolging van aanbeveling die de 
VC eerder heeft gedaan. 
 
Het algemene oordeel van de VC over het fonds is dat de fondsdocumenten van goede kwaliteit zijn 
en dat het bestuur goed functioneert, betrokken is en taakbewust handelt. De ondersteuning van de 
fondsmanager Peter Buschman draagt daartoe bij. Het bestuur besteedt voldoende aandacht aan de 
relevante beleidsgebieden en herijkt die regelmatig, waar nodig met hulp van externe adviseurs. De 
VC prijst het bestuur voor zijn actieve houding die blijkt uit het regelmatig toetsen van het 
beleggingsbeleid. Ook vindt de VC dat het bestuur voldoende tegenwicht biedt met betrekking tot de 
door de beleggingscommissie voorbereide bestuursbesluiten. De VC verwacht overigens dat de 
nieuwe commissie risicomanagement dit tegenwicht bij het beheersen van de financiële risico’s nog 
verder zal versterken. Het bestuur bewaakt de beheerste en integere bedrijfsvoering goed en grijpt 
waar nodig in. De VC is dan ook van oordeel dat het bestuur voldoende ‘in control’ is. 
 
Tijdsbesteding en evenwichtige taakverdeling tussen de bestuursleden blijft een terugkomend 
aandachtspunt waar het bestuur bewust mee omgaat. De VC vindt dat binnen het bestuur een goede 
dynamiek heerst om de bestuurlijke processen correct te laten verlopen. De zelfevaluaties hebben 
voldoende diepgang en het bestuur gaat op de juiste manier om met verbeterpunten. Ook is het 
bestuur zich bewust van de mogelijke belangenconflicten voortvloeiend uit de verschillende rollen die 
bestuursleden vervullen. 
 
In deze visitatieperiode stond het bestuur net als in voorgaande jaren open voor de aanbevelingen 
van de VC, de accountant en de certificerend actuaris. Daarnaast staat het bestuur open voor de 
aanbevelingen die zij in deze visitatieperiode van de externe adviseur, Willis Towers Watson, heeft 
gekregen in het kader van het beleggingsbeleid. 
 
Enkele aanbevelingen van de VC, onder andere op het gebied van communicatie, zijn nog niet 
opgevolgd. Deze aanbevelingen staan wel als actiepunt genoemd voor 2018.  
 
De samenvatting van het verslag van de visitatiecommissie met een reactie daarop van het bestuur 
van SPAN zal worden opgenomen in het jaarverslag van SPAN over 2017. Tijdens de algemene 
vergadering van deelnemers zal een toelichting per deelgebied worden gegeven. 
 
Benoemingen Bestuur en VO SPAN 
 
Fiona Beijdorff is in november 2017 benoemd als nieuw bestuurslid namens de 
werkgever. De Nederlandsche Bank (‘DNB’) heeft geen bezwaar gemaakt. 
 

 
In 2018 verloopt de zittingstermijn van Fons van der Hall, voorzitter van het bestuur 
van SPAN en benoemd namens de werkgever. De werkgever zal Fons van der Hall 
voor een nieuwe termijn van vier jaar herbenoemen. 
 
 

 
Jelle Wierstra heeft begin 2018 aangegeven zijn taken als lid van het VO namens de 
pensioengerechtigden neer te leggen. Middels een brief is onlangs een oproep gedaan onder de 
pensioengerechtigden voor kandidaatstelling voor het VO. Er hebben zich twee kandidaten gemeld en 
het VO is momenteel met hen in gesprek. 
 
Door het VO is een brief verzonden aan de pensioengerechtigden om een keuze te maken voor de 
invulling van de vacature van Jelle Wierstra. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over de 
uitkomst. 
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Meer informatie 
Hebt u vragen over uw pensioen of over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen 
met Peter Buschman van de afdeling Group Human Resources van Atradius via het emailadres 
pensioendesk@atradius.com of telefonisch (020) 553 3128. 
 
Klachten- en geschillenregeling 
SPAN heeft een klachten- en geschillenregeling. Hierin staat op welke wijze deelnemers een klacht 
over de toepassing van het pensioenreglement of de statuten van SPAN kunnen indienen bij het 
bestuur en hoe het bestuur de klacht behandelt. De klachtenregeling is eveneens op te vragen bij 
Peter Buschman 
 
Disclaimer 
Wij hebben deze nieuwsbrief met zorg samengesteld. Om de teksten leesbaar te houden, hebben wij 
een aantal zaken vereenvoudigd. Aan deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. In het 
pensioenreglement van SPAN staat de geldende tekst van de pensioenregeling. 


