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Correspondentieadres: Postbus 75201, 1070 AE Amsterdam, Nederland 
 
 
 

14 maart 2017 

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
T.a.v. de heer P. Buschman 
Postbus 8982 
1006 JD AMSTERDAM 
 
 
 
Ref.:SvW/611999/A1701 

Betreft: Toelichting bij het herstelplan 2017 

Geachte heer Buschman, 

Op uw verzoek hebben wij het herstelplan 2017 vastgesteld voor Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
(SPAN). In deze brief geven wij een toelichting bij het herstelplan 2017 en gaan wij in op de gehanteerde 
rendementen waarover het bestuur dient te besluiten.  

Dit advies is voor u geschreven om te gebruiken in de context van het herstelplan 2017 onder de 
voorwaarden van onze overeenkomst met u. Het advies is mogelijk niet geschikt voor gebruik in een andere 
context of voor andere doeleinden en wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik. 

Toelichting herstelplan 2017 
In Bijlage II is het dekkingsgraad-sjabloon van het herstelplan 2017 weergegeven zoals dat door ons is 
vastgesteld. Onderstaand hebben wij onze toelichting bij dit herstelplan opgenomen.  

■ In het sjabloon is uitgegaan van een hersteltermijn van 10 jaar, wat overeenkomt met de maximale 
looptijd van het herstelplan. 

■ In het sjabloon wordt conform voorgaande jaren de ontwikkeling van de feitelijke dekkingsgraad 
weergegeven. De beleidsdekkingsgraad wordt vervolgens hiervan afgeleid als zijnde het 12-maands 
gemiddelde. 
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■ De benodigde (beleids)dekkingsgraad behorende bij het vereist eigen vermogen is in lijn met de 
premieberekening gelijk aan 119,2% zoals aan ons verstrekt op 27 januari 2017 per email. 

■ In M1 is het effect van de premie weergegeven. Aangezien de premie is gebaseerd op de zuivere 
kostendekkende premie inclusief de opslag van 19,2% voor het VEV is, stijgt de feitelijke dekkingsgraad 
in de eerste jaren enigszins als gevolg van de ontvangen premies aangezien de feitelijke dekkingsgraad 
dan nog lager ligt dan 119,2%. Wanneer de feitelijke dekkingsgraad boven dit niveau komt te liggen, 
heeft de premie een verlagend effect op de feitelijke dekkingsgraad. De premie is voor 2017 gelijk 
verondersteld aan de huidige 36,3% van de gemaximeerde salarissom en loopt naar aanleiding van de 
prognose en het ouder worden van het werknemersbestand langzaam op tot 38,2% in 2026. 

■ In M2 is het effect van uitkeringen op de feitelijke dekkingsgraad weergegeven. Aangezien de dekkings-
graad hoger is dan 100%, valt er bij het doen van uitkeringen (op basis van 100% dekkingsgraad) 
vermogen vrij. Dit heeft een positief effect op de feitelijke dekkingsgraad. Des te hoger de feitelijke 
dekkingsgraad, des te hoger dit effect, wat zichtbaar wordt voor de latere jaren in de prognose. 

■ In M3 is het effect van de toeslagverlening weergegeven uitgaande van de door SPAN gehanteerde 
maatstaven. De hoogtes van de verwachte toeslagverlening voor actieven en inactieven zijn achteraan 
opgenomen. Voor 2017 en 2018 is geen toeslagverlening opgenomen in verband met de hoogte van de 
beleidsdekkingsgraad (lager dan 110%). In de jaren daarna neemt de toeslagverlening gestaag toe en 
daarmee ook het negatieve effect op de feitelijke dekkingsgraad. 

■ Achteraan is ook een kolom voor korting opgenomen. Hier is binnen het opgestelde herstelplan echter 
geen sprake van voor SPAN aangezien het pensioenfonds naar verwachting binnen de termijn van 
10 jaar de vereiste dekkingsgraad van 119,2% behaald. 

■ In M4 is het effect voor alle jaren gelijk aan 0 aangezien er wordt verondersteld dat de toekomstige 
renteontwikkeling conform de RTS per 31 december 2016 zal plaatsvinden. 

■ In M5 is het effect van het overrendement uit beleggingen weergegeven. Het in het herstelplan getoonde 
overrendement is gelijk aan het verschil tussen het gehanteerde rendement en de in dat jaar benodigde 
rente op basis van de RTS per 31-12-2016. 
 
In de laatste kolom is het beleggingsrendement weergegeven conform de rendementscurve op basis van 
de beleggingsmix van SPAN en de economische verwachtingen van Willis Towers Watson. In lijn met 
vorig jaar is hierbij uitgegaan van rendementen op basis van economische verwachtingen en niet op 
basis van de maximale rendementen zoals vastgesteld door de Commissie Parameters. Door uit te gaan 
van rendementen op basis van economische verwachtingen geeft het opgestelde herstelplan naar onze 
mening een betere inschatting van het te verwachten herstel van het pensioenfonds dan wanneer wordt 
uitgegaan van de maximale rendementen zoals vastgesteld door de Commissie Parameters. 
 
Merk hierbij op dat ten opzichte van vorig jaar de methodiek van Willis Towers Watson voor de 
vaststelling van rendementen op basis van economische verwachtingen is gewijzigd. Vorig jaar werden 
de rendementen afgeleid van de set van parameters zoals gehanteerd in ons ALM model. Vanaf dit jaar 
worden de rendementen bepaald uitgaande van de gehanteerde rentecurve en het daarop toepassen van 
risicopremies voor de verschillende beleggingscategorieën. Deze methodiek is meer inzichtelijk en ligt in 
lijn met de theorie zoals behandeld door de commissie parameters. Deze aanpassing leidt tot een 
verlaging van de verwachte rendementen ten opzichte van vorig jaar. In bijlage I zijn de gehanteerde 
rendementen uitgaande van economische verwachtingen en de maximale rendementen uitgaande van 
de Commissie Parameters weergegeven. 
 
Het bestuur van SPAN dient een besluit te nemen over de te hanteren rendementen in het herstelplan. In 
lijn met voorgaande jaren adviseren wij u uit te gaan van de rendementen op basis van economische 
verwachtingen. Naar onze mening geeft dit een betere inschatting van het te verwachten herstel van het 
pensioenfonds dan wanneer wordt uitgegaan van de maximale rendementen zoals vastgesteld door de 
Commissie Parameters. 
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■ In M6 worden de ‘overige effecten’ (kruiseffecten) weergegeven. Deze kruiseffecten zijn zeer beperkt van 
omvang. 

Totaalbeeld herstelplan 2017  
Totaalbeeld is dat het pensioenfonds een gestaag herstel laat zien met name als gevolg van het verwachte 
overrendement (autonoom herstel van het pensioenfonds). Hierdoor is het pensioenfonds naar verwachting 
ruim op tijd uit herstel en kan het na enkele jaren weer overgaan tot het verlenen van (gedeeltelijke) 
toeslagen.  

Wij vernemen graag of het bestuur akkoord is met bijgevoegd herstelplan 2017 en de gehanteerde 
rendementen op basis van verwachte realistische rendementen. Wij zullen volgende week na jullie akkoord 
tevens het ingevulde template voor de K500 staten ten behoeve van DNB aanleveren. Indien het bestuur 
daar tevens mee akkoord is, kunnen de K500 staten door AON worden ingevuld in e-Line en uiterlijk 
31 maart 2017 worden ingediend. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan 
vernemen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, 
Towers Watson Netherlands B.V. 

 

 

drs. E.N. van de Fliert AAG 

 

Bijlage I: Rendementen 

Bijlage II: Herstelplan 2017 
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Bijlage I – Rendementen 

Jaar Gehanteerde rendementen Maximale rendementen 

1 1,76% 3,38% 

2 1,87% 3,44% 

3 1,93% 3,48% 

4 2,24% 3,65% 

5 2,46% 3,77% 

6 2,73% 3,92% 

7 3,05% 4,10% 

8 3,29% 4,23% 

9 3,51% 4,36% 

10 3,66% 4,44% 
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Bijlage 2 – Herstelplan 2017 
 

 

Dekkingsgraadsjabloon

Over- Vereist Meetkundig
Jaar Premie Uitkering Indexatie/korting RTS rendement Overig vermogen Korting beleggings-

M1 M2 M3 M4 M5 M6 (strategisch) rendement
% ∆%−punt ∆%−punt ∆%−punt ∆%−punt ∆%−punt ∆%−punt % % % % % % % %

2017 106,6 0,3 0,2 0,0 0,0 2,1 0,0 109,2 108,0 119,2 36,3 0,00 0,00 0,00 1,8
2018 109,2 0,3 0,2 0,0 0,0 2,2 0,0 111,9 110,7 119,2 36,4 0,00 0,00 0,00 1,9
2019 111,9 0,2 0,3 -0,1 0,0 2,2 0,1 114,6 113,3 119,2 36,4 0,11 0,10 0,00 1,9
2020 114,6 0,2 0,4 -0,6 0,0 2,3 0,0 116,9 115,5 119,2 36,4 0,54 0,48 0,00 2,2
2021 116,9 0,1 0,5 -1,0 0,0 2,3 0,0 118,8 117,5 119,2 36,6 0,90 0,80 0,00 2,5
2022 118,8 0,1 0,6 -1,3 0,0 2,3 -0,1 120,4 119,1 119,2 36,7 1,19 1,06 0,00 2,7
2023 120,4 0,1 0,6 -1,6 0,0 2,4 -0,1 121,8 120,4 119,2 36,9 1,43 1,27 0,00 3,0
2024 121,8 0,0 0,7 -1,8 0,0 2,4 -0,1 123,0 121,6 119,2 37,1 1,63 1,45 0,00 3,3
2025 123,0 0,0 0,8 -2,0 0,0 2,4 -0,1 124,1 122,6 119,2 37,8 1,79 1,59 0,00 3,5
2026 124,1 0,0 0,8 -2,2 0,0 2,4 -0,1 125,0 123,5 119,2 38,1 1,93 1,71 0,00 3,7

Feitelijke DG 
primo

DISCLAIMER - Deze tool is bedoeld als interactief hulpmiddel om discussie en begrip te faciliteren. De resultaten zijn deterministisch en gebaseerd op aannames - werkelijke 
resultaten zullen hier waarschijnlijk van afwijken. Neem geen beslissingen op basis van deze tool zonder advies met betrekking tot uw specifieke situatie van uw gebruikelijke Willis Towers Watson consultant.
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