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Brief voorzitter (Laag 1)  

       
   
   

 
 
Onderwerp: Nieuwsbrief 

Datum: juni 2020 

Geachte deelnemer, 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds                           

Atradius Nederland (‘SPAN’). Een samenvatting treft u hieronder aan. 

Ontwikkeling financiële positie SPAN 

Sinds de vorige nieuwsbrief, zijn de rentes in de markt nog verder gedaald. De financiële markten 

verslechterden eind 2019 en in de loop van 2020. De (beleids-)dekkingsgraden van diverse 

Nederlandse pensioenfondsen zijn hiermee nog verder weg gezakt en voor sommige 

pensioenfondsen dreigt een korting van de pensioenaanspraken. De (beleids-)dekkingsgraad van 

SPAN is nog voldoende waardoor pensioenkortingen momenteel niet aan de orde zijn. Het herstelplan 

is begin 2020 opnieuw ingediend bij DNB en onlangs goedgekeurd. 

  

COVID-19 

Een belangrijke oorzaak van de verslechterde financiële situatie van het Pensioenfonds is het Covid-

19 virus (corona). De beurzen zijn flink geraakt door de onzekerheid rondom het virus. Beleggers zijn 

bang voor een economische crisis. Het Pensioenfonds belegt onder meer in beleggingsfondsen die de 

beursindex volgen. Deze hebben last van koersdalingen. Ook is de aanhoudende lage rente slecht 

voor onze financiële situatie. 

 

Deelnemersvergadering 

Het Covid-19 virus (corona) heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten de algemene 

vergadering van deelnemers dit jaar niet door te laten gaan. Wel zal er na de zomer een uitgebreide 

nieuwsbrief worden opgesteld die meer en betere informatie geeft over de gevolgen van het 

pensioenakkoord en het nieuwe pensioencontract. 

 

Toeslag 

Het bestuur beslist ieder jaar of het mogelijk is om uw pensioen te indexeren. Daarbij gelden wettelijke 

regels. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, dan is het mogelijk om de pensioenen te 

indexeren. Een verhoging van het pensioen moet volgens wettelijke regels toekomstbestendig worden 

berekend. Dat betekent dat de beleidsdekkingsgraad voldoende ruimte moet bieden om de indexatie 

van dat jaar ook in toekomstige jaren uit te keren. Het toeslagbeleid is onderdeel van de Actuariële en 

Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van SPAN. 

 

Beleggingsbeleid 

We volgen de ontwikkelingen voortdurend. Net als bij de meeste andere pensioenfondsen is ons 

beleggingsbeleid gebaseerd op een gezonde financiële situatie op de lange termijn. Die lange termijn 

houden we dus voor ogen. Er is namelijk een goede kans dat de markten zich herstellen als het virus 

bedwongen is. Maar of en wanneer de markt gaat herstellen, is niet te voorspellen. 



   
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

Postbus �	�
, NL – ���� JD Amsterdam 

 
            2 
 
Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen 
Per 1 augustus 2019 is het systeem van Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in 
werking. Dit systeem regelt voor pensioenuitvoerders dat pensioenen minder dan € 497,27 bruto per 
jaar (2020) kunnen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met 
(meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening en mogen deze 
bedragen niet meer worden afgekocht. In deze nieuwsbrief meer informatie. 
 
Afscheid Fons van der Hall  
 
Beste deelnemers, 
 
Ik heb besloten per 1 juli 2020 met pensioen te gaan.  Mijn rol van voorzitter van SPAN wordt  
per 1 juni 2020 overgenomen door Fiona Beijdorff, Director Corporate Finance & Tax. 
 
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om Atradius als werkgever, alle deelnemers, het 
verantwoordingsorgaan en de ondernemingsraad te bedanken voor het vertrouwen dat ik de laatste 
13 jaar heb mogen ontvangen. Ik heb met veel plezier in het bestuur gezeten en heb mogen genieten 
van een goede samenwerking met de overige bestuursleden en uitstekende ondersteuning van het 
pensioenbureau en de pensioenspecialisten in HR. Al deze personen wil ik hiervoor hartelijk 
bedanken. 
 
Fons van der Hall 
Pensioengerechtigde 
 

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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Wijziging bestuur per 1 juni 2020 
Naar aanleiding van het pensioneren van Fons van der Hall per 1 juli 2020, is zijn functie sinds  
1 juni 2020, na overleg met de werkgever en het VO, ingevuld door Fiona Beijdorff. Namens de 
werkgever is Koen van Spanje per 1 juni 2020 voorgedragen als bestuurslid van het Pensioenfonds 
en door het bestuur van het Pensioenfonds benoemd. 
 
Fons van der Hall was sinds 2007 betrokken bij het Pensioenfonds als vertegenwoordiging namens de 
werkgever en tevens voorzitter. Het bestuur van SPAN is dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid 
en wenst Fons een goed pensioen toe. 
 
Ontwikkeling financiële positie SPAN  
Door de Covid-19 crisis zijn de rentes in de markt aanzienlijk gedaald ten opzichte van eind 2019. Ook 
zijn forse verliezen geleden op de aandelenbeurzen, waarvan een gedeelte is teruggewonnen in de 
periode eind maart tot mei. In het algemeen hebben pensioenfondsen dus te maken met een ‘double 
whammy’, waarbij zowel rentestanden als aandelenprijzen dalen, en dekkingsgraden onder druk 
komen te staan. Voor SPAN staat de dekkingsgraad (DNB UFR) per eind april op 98,4% (voorlopig 
getal). Dit is hoger dan de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland en 
pensioenkortingen zijn momenteel niet aan de orde. 
 
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 haar verplichtingen kan voldoen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 
actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden en is leidend voor kortingen en indexatie van 
de aanspraken.  
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De dekkingsgraad van SPAN is gedurende het eerste kwartaal van 2020 gedaald van 111,8% per 
31 december 2019 naar 97,0% per 31 maart 2020 op basis van DNB UFR. De beleidsdekkingsgraad 
is hierdoor gedurende het eerste kwartaal van 2020 gedaald met 2,3 procentpunten van 110% per 
31 december 2019 naar 107,7% per 31 maart 2020. Door de coronacrisis en de resulterende 
ontwikkelingen op aandelen- en rentemarkten heeft de dekkingsgraad de grens van de minimale 
dekkingsgraad doorbroken. De beleidsdekkingsgraad per mei 2020 (105,7%) bevindt zich nog boven 
de minimale dekkingsgraad waardoor er vooralsnog geen sprake is van een dekkingstekort. In de 
maand mei 2020 is de dekkingsgraad teruggeveerd naar 100,4%.  
 
SPAN bevindt zich nog altijd in een situatie van een reservetekort (beleidsdekkingsgraad < vereiste 
dekkingsgraad. 
 
Herstelplan 2020 
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 (118,8%) is er sprake van een 
reservetekort. Op 31 december 2019 was er voor SPAN sprake van een reservetekort. In maart 2020 
heeft het bestuur het herstelplan geactualiseerd en opnieuw ingediend bij DNB. Totaalbeeld is dat 
SPAN een gestaag herstel over de lange termijn laat zien met name als gevolg van het verwachte 
overrendement (autonoom herstel van SPAN). 
 
Geen toeslag per 1 januari 2020 
Het bestuur van SPAN probeert elk jaar op 1 januari de pensioenen aan te passen aan de 
prijsstijgingen in het voorgaande jaar. Het aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijgingen wordt 
indexatie genoemd. Bij het nemen van het indexatiebesluit moet het bestuur van SPAN rekening 
houden met de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De 
hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of de pensioenen verhoogd (toeslag verlenen) of 
verlaagd (korten) moeten worden. De voorwaarden voor indexatie is dat de hoogte van de 
beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. 
 
De beleidsdekkingsgraad van 31 december is hiervoor bepalend en bedroeg 110.0%. Dat is helaas 
niet voldoende om de pensioenen per 1 januari 2020 te verhogen. De financiële positie van ons 
pensioenfonds is echter wel voldoende om de pensioenen niet te hoeven korten.  
 
COVID-19 
Een belangrijke oorzaak van de verslechterde financiële situatie van het Pensioenfonds is het Covid-
19 virus (corona). De gevolgen van het coronavirus op langere termijn vallen op dit moment voor het 
Pensioenfonds nog moeilijk in te schatten. Het verdere verloop van de economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen in 2020 zijn bepalend voor de uiteindelijke impact. De aandelen van 
het Pensioenfonds zijn belegd in aandelenfondsen met een risicoprofiel dat past bij de lange termijn 
beleggingsdoelstellingen van het pensioenfonds. Daarmee wordt het risico ten aanzien van zakelijke 
waarden, zoals aandelen, beperkt gehouden. Voor de operationele risico’s geldt dat het 
Pensioenfonds beschikt over een goede digitale infrastructuur via de Werkgever, welke continu 
gemonitord en verbeterd wordt. Dit maakt het mogelijk voor bestuursleden, commissieleden en het 
bestuursbureau om in een efficiënte en goed beveiligde IT-omgeving buiten kantoor te werken. Ook 
beschikt het Pensioenfonds over een taakverdeling, waarbij voor elke taak twee direct 
verantwoordelijke bestuurders zijn aangewezen, een hoofdverantwoordelijk bestuurslid en een 
zogenaamd ‘schaduw-bestuurslid’. Van derde partijen ontvangt het Pensioenfonds op regelmatige 
basis updates over de werking van de betreffende business continuïteitsplannen, zodat voldoende 
controle kan worden uitgeoefend en waar nodig, bijgestuurd kan worden. 
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Premie 2020 
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 2020 van SPAN te 
berekenen. De voorlopige, kostendekkende premie 2020 van SPAN bedraagt € 9.153.000,- (inclusief 
uitvoeringskosten). Premie als percentage van totale som salarissen rekening houdend met maximum 
pensioengevend salaris (€ 110.111,-) bedraagt 42,8% (39,9% exclusief uitvoeringskosten). 
 
Het bestuur van SPAN heeft, na overleg met het verantwoordingsorgaan, de voorlopige premie voor 
2020 vastgesteld en de werkgever hierover schriftelijk geïnformeerd. De werkgever heeft de 
voorlopige premie inmiddels overgemaakt aan SPAN. 
 
Pensioenregeling per 1 januari 2020 
De franchise en (fiscale) grenzen zijn per 1 januari 2020 geactualiseerd. 
Hieronder treft u de belangrijkste aanpassingen van de franchise en grenzen: 
-        Pensioenfranchise*: € 14.167,- (2019: € 13.785,-) 
-        Maximum pensioengevend loon op jaarbasis: € 110.111,- (2019: € 107.593,-) 
-        Afkoopgrenskleine pensioenen: € 497,27 (2019: € 484,09) 
  
* De pensioenfranchise is het deel van het pensioengevend salaris dat bij de bepaling van de 
pensioenaanspraken niet in aanmerking wordt genomen. 
 
Beleggingen – Dekkingsgraad – ESG 
Naar aanleiding van de onrust op financiële markten van de afgelopen maanden heeft de 
beleggingscommissie bijna wekelijks telefonisch crisisoverleg (gehad) om de situatie te monitoren. 
Daarbij ontvangt de beleggingscommissie regelmatig updates van BNPP over de actuele situatie van 
de portefeuille. Het bestuur heeft tot dusverre geen noodzaak ondervonden om af te wijken van het 
strategische beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Wel is er voor gekozen om premiestortingen 
gefaseerd te beleggen (in tegenstelling tot ineens) om zo het neerwaartse risico van de toegenomen 
volatiliteit te beperken. 
 
De beleggingscommissie monitort het rendement van de ESG-beleggingen ten opzichte van de niet-
ESG-beleggingen en zal dit blijven doen. Tot op heden zijn er geen significante verschillen in het 
behaalde rendement van de twee beleggingscategorieën en heeft de beleggingscommissie geen 
verdere acties ondernomen.  
 
Automatische waardeoverdracht 
Een reguliere waardeoverdracht wordt uitgevoerd op verzoek van een deelnemer. Het kan echter zo 
zijn dat u van SPAN een brief heeft ontvangen met betrekking tot een inkomende waardeoverdracht 
van uw opgebouwde pensioen van een vorige werkgever zonder dat u zelf om de waardeoverdracht 
heeft verzocht. Dit betreft een automatische waardeoverdracht.  
 
De overheid heeft wettelijk bepaald dat kleine pensioenen (van € 2,- tot € 497,27 bruto per jaar) niet 
meer tussentijds afgekocht mogen worden. De pensioenbestemming gaat dan namelijk 
verloren. Pensioenuitvoerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen ervoor kiezen om 
kleine pensioenen automatisch over te dragen. Wanneer u een klein pensioen bij een andere 
pensioenuitvoerder heeft opgebouwd, kan deze automatisch worden overgedragen naar SPAN. Het 
voordeel van deze automatische waardeoverdracht is dat uw pensioen niet langer bij verschillende 
pensioenuitvoerders staat en dat het de pensioenbestemming behoudt. Daarnaast hebben 
pensioenuitvoerders minder administratieve lasten, aangezien de administratie van kleine pensioenen 
relatief hoge uitvoeringskosten met zich meebrengen. 
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SPAN is verplicht om mee te werken aan een automatisch waardeoverdracht vanuit een andere 
pensioenuitvoerder. SPAN draagt zelf ook kleine pensioenen automatisch over naar nieuwe 
pensioenuitvoerders.  
 
Samenwonen en Partnerpensioen 
Wanneer u gaat trouwen, zijn een aantal zaken vanzelf geregeld. Maar als u gaat samenwonen, wordt 
er niks automatisch geregeld. Zo ook uw partnerpensioen. 
  
Naast het oudedagspensioen bouwt iedere deelnemer bij SPAN ook een partnerpensioen op. 
Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner ontvangt nadat u bent overleden. 
Een partner kan recht hebben op partnerpensioen als u komt te overlijden vóór uw pensioendatum 
maar ook als u daarna komt te overlijden. 
  
Uw partner kan alleen in aanmerking komen voor dit partnerpensioen, wanneer hij of zij als partner bij 
SPAN geregistreerd is. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan gaat die 
aanmelding automatisch. Dit komt omdat SPAN hier vanuit de Basisregistratie Personen over op de 
hoogte wordt gebracht.  Maar als u gaat samenwonen, moet u hier zelf voor moet zorgen (zie hiervoor 
ons pensioenreglement).  
  
Digitale communicatie 
De nieuwsbrief wordt standaard digitaal verstuurd. Nog niet alle gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden hebben een e-mailadres doorgegeven. Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog te 
doen via een e-mail (met uw naam, geboortedatum) naar: pensioendesk@atradius.com 
Wilt u de nieuwsbrief per post blijven ontvangen, dan kunt u dit per brief of per e-mail expliciet 
aangeven. Na verzending van deze nieuwsbrief kunt u deze ook terugvinden op de website van 
SPAN: http://atradius.nl/pensioenfonds. 
 
Meer informatie 
Heeft 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 e-
mailadres pensioendesk@atradius.com of telefonisch (020) 553 3128. 
Vragen kunnen ook gesteld worden aan het SPAN deelnemersloket bij RiskCo, de pensioenuitvoerder 
van SPAN, telefonisch (020) 208 5128. 
 
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. 
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• ABTN 

• Pensioenreglement 

• Statuten SPAN 

• Jaarverslag 
 

U kunt de fondsdocumenten terugvinden op de website van SPAN: http://atradius.nl/pensioenfonds 

 

Begrippenlijst (Laag 3) 
 
Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) 

De actuariële en bedrijfstechnische nota beschrijft de criteria op basis waarvan het (financieel) beleid 

van een pensioenfonds wordt gevoerd. 

ALM-studie 

Het afstemmen van de beleggingsmix op de verplichtingen van het pensioenfonds. Het uitvoeren van 

een ALM-studie kan een pensioenfonds behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix. 

Dekkingsgraad 
De dekkingsgraad is het vermogen van een 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 dat het 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.  

Dekkingstekort 

Op grond van de Pensioenwet is er sprake van dekkingstekort als de dekkingsgraad minder bedraagt 

dan circa 104,2%. Als een pensioenfonds zes meetmomenten achter elkaar (ongeveer vijf jaar) een 

dekkingstekort heeft, zal het pensioenfonds de pensioenaanspraken en –rechten moeten korten. 

 
Pensioen 1-2-3 
Met Pensioen 1-2-3 krijgt een deelnemer de mogelijkheid informatie op drie niveau’s 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. 

Reservetekort 
Pensioenfondsen moeten extra vermogen aanhouden om bepaalde risico’s op te vangen. Er is sprake 

van een reservetekort indien het eigen vermogen minder is dan het vereist eigen vermogen, maar 

hoger dan het minimaal vereist eigen vermogen. In dat geval moeten pensioenfondsen een 

herstelplan indien bij DNB waarin moet worden aangetoond hoe het pensioenfonds binnen een 

bepaalde periode van dit tekort zal herstellen. 
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Vereist eigen vermogen – vereiste dekkingsgraad 
Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen of de bijbehorende dekkingsgraad 

waarover een pensioenfonds ten minste zou moeten beschikken. Indien een pensioenfonds niet over 

dit vermogen beschikt, is sprake van een tekortsituatie en moet een 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 een 

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 een pensioenfonds volgend uit het strategisch beleggingsbeleid van een 

pensioenfonds. Voor SPAN bedraagt het vereist eigenvermogen 16% (dus een vereiste 

dekkingsgraad van 116%). 

 

 

Uniforme rekenmethodiek 

Sinds 2019 worden deelnemers via mijnpensioenoverzicht.nl erop gewezen dat de hoogte van het te 

bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Dit 

moet gaan gebeuren door drie mogelijke pensioenuitkomsten te tonen: goed weer scenario, slecht 

weer scenario en verwacht scenario. Deze scenario’s moeten berekend worden op basis van de 

uniforme rekenmethodiek (URM). Ook op het UPO (vanaf 2020) moeten deze scenario’s getoond 

gaan worden. Deze scenario’s worden getoond in aanvulling op het huidig getoonde reglementair te 

bereiken pensioen. 

 


