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21 maart 2018 

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
T.a.v. de heer P. Buschman 
Postbus 8982 
1006 JD AMSTERDAM 
 
 
Ref.: ACh/61999/A180178 

Betreft: Herstelplan per 1 januari 2018  

Geachte heer Buschman,  

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (hierna: het fonds) verkeert op 1 januari 2018 in een 
tekortsituatie en dient daarom uiterlijk 3 april 2018 een nieuw herstelplan bij De Nederlandsche Bank  
(hierna: DNB) in te dienen. In deze notitie berichten wij u over de uitwerking van het herstelplan. 

Deze notitie is voor u geschreven om te gebruiken in de context van de vaststelling van het herstelplan per 
1 januari 2018 onder de voorwaarden van onze overeenkomst met u. Het is mogelijk niet geschikt voor 
gebruik in een andere context of voor andere doeleinden en wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid 
voor dergelijk gebruik. 

Achtergrond 

Het herstelplan wordt uitgevoerd voor de verplichtingen die voor risico fonds zijn. Dit is het geval omdat 
alleen de aanspraken voor risico fonds in aanmerking komen voor een korting indien situatie zich voor mocht 
doen.  

De feitelijke dekkingsgraad van het fonds is per 1 januari 2018 voorlopig vastgesteld op 113,6%1 en de 
beleidsdekkingsgraad op 110,5%. Hiermee is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad. 

                                                 
1  Op basis van het pensioenvermogen per 31 december 2017 zoals ingediend bij de kwartaalstaten van Q4 2017. Voor de TV hebben 
 wij een nieuw bestand ontvangen van AON met daarin een recentere TV.  
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Deze vereiste dekkingsgraad is bepaald op 120,0%1. Dit betekent dat het fonds in een tekortsituatie verkeert 
en een herstelplan dient op te stellen conform de regelgeving uit het FTK.  

Hiernavolgend wordt ingegaan op het verwacht rendement op het vermogen, waarna wordt ingegaan op de 
uitwerking van het herstelplan. De gehanteerde uitgangspunten wijken niet af van het herstelplan zoals 
ingediend in 2017. 

Verwacht rendement op vermogen 

In het herstelplan per 1 januari 2018 wordt voor het verwacht rendement conform afgelopen jaar uitgegaan 
van het verwacht rendement op basis van realistisch geachte economische veronderstellingen door 
Willis Towers Watson (hierna: WTW), waarbij er geen rentevisie is voor vastrentende waarden (de forward 
rate wordt gevolgd). De veronderstellingen zijn gemaximeerd op de verwachte rendementen zoals 
toegestaan door de Commissie Parameters. Zowel de gehanteerde rendementen als de rendementen op 
basis van maximale parameters zijn te vinden in bijlage 4. 

Uitwerking herstelplan 

In bijlage 1 is het sjabloon van het herstelplan opgenomen in de vorm waarin deze, in kwartaalstaat K502, 
aan DNB gerapporteerd dient te worden. Hierin is onder andere te zien dat de beleidsdekkingsgraad op basis 
van de gehanteerde veronderstellingen, binnen de maximaal te hanteren looptijd van 10 jaar, naar 
verwachting zal toenemen tot boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad 
komt naar verwachting in de loop van 2021 boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad waarmee het 
tekort wordt opgeheven. Gegeven de gekozen uitgangspunten is te zien dat er vanaf heden weer ruimte zou 
zijn voor het toekomstbestendig toekennen van (gedeeltelijke) toeslagverlening. In het sjabloon wordt, 
conform de voorschriften van DNB, tevens inzicht gegeven in de verschillende bronnen die van invloed zijn 
op de dekkingsgraad.  

Nadere toelichting bij de uitwerking volgt hierna.  

Voorlopige resultaten 2017 
In de eerste regel van K502 zijn de effecten op basis van voorlopige cijfers opgenomen voor 2017. De 
effecten van K502 komen overeen met de effecten uit K501 zoals wij deze zullen opnemen in onze opzet 
voor de invulling van de DNB K500 staten.  

Premie (M1) 
In deze kolom komt de mutatie van de dekkingsgraad tot uitdrukking als gevolg van premie en opbouw. Door 
de pensioenopbouw neemt ook de verplichting van het fonds toe waarbij de pensioenopbouw is gebaseerd 
op de pensioenregeling per 1 januari 2018 en waarbij de pensioenopbouw contant wordt gemaakt op basis 
van de voorgeschreven rentetermijnstructuur. De premie is voor 2018 gelijk verondersteld aan de huidige 
34,7% van de gemaximeerde salarissom en loopt naar aanleiding van de prognose en het ouder worden van 
het werknemersbestand langzaam op tot 37,1% in 2027. 

In M1 is het effect van de premie weergegeven. Aangezien de premie is gebaseerd op de zuivere 
kostendekkende premie inclusief de opslag van 20,0% 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 120,0%. Wanneer de feitelijke dekkingsgraad boven dit niveau komt te liggen, heeft de premie 
een beperkt verlagend effect op de feitelijke dekkingsgraad.  

  

                                                 
1  Dit betreft de vereiste dekkingsgraad die per 31 december 2017 door AON is bepaald op basis van de strategische beleggingsmix van 

het fonds en zoals ingediend bij de kwartaalstaten van Q4 2017.  
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Daarnaast betaalt de werkgever binnen de overeengekomen premieopzet de volledige uitvoeringskosten 
voor het betreffende boekjaar. Aangezien er tevens sprake is van een 3% kostenopslag op de technische 
voorziening, is er sprake van een vrijval voor uitvoeringskosten als gevolg van gedane uitkeringen. Als gevolg 
van de volledige betaling van de uitvoeringskosten door de werkgever, komt deze vrijval van de reservering 
uitvoeringskosten door uitkeringen volledig ten gunste van het fonds. Dit beperkte effect is meegenomen in 
het kosteneffect van de premie en resulteert voor alle jaren in een beperkte toename van de dekkingsgraad. 
Hierdoor is in de eerste jaren nadat de dekkingsgraad hoger ligt dan het VEV nog een steeds een positieve 
bijdrage aan de dekkingsgraad zichtbaar.  

Uitkeringen (M2) 
In deze kolom komt de mutatie van de dekkingsgraad tot uitdrukking als gevolg van pensioenuitkeringen. Dit 
betreft het saldo van de vrijval van de verplichtingen (inclusief de aanwezige solvabiliteit) en de afname van 
het vermogen.  
 
In M2 is het effect van uitkeringen op de feitelijke dekkingsgraad weergegeven. Aangezien de dekkingsgraad 
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. 
 
Toeslagverlening (M3) 
In deze kolom komt de mutatie van de dekkingsgraad tot uitdrukking als gevolg van (voorwaardelijke) 
toeslagverlening ten laste van het fonds dan wel een eventuele korting.  

Gegeven de uitgangspunten is naar verwachting vanaf 2018 weer ruimte voor (gedeeltelijke) 
toeslagverlening, omdat vanaf dit moment de beleidsdekkingsgraad boven de 110% komt. Dit heeft een 
afname van de dekkingsgraad tot gevolg. Hierbij is uitgegaan van de nominale maatstaf van 2,25% voor 
actieve deelnemers en de nominale maatstaf van 2,00% voor inactieve deelnemers. Voor 2018 is uitgegaan 
van een verwachte toeslag van 0,09% voor de actieve deelnemers en van 0,08% voor de inactieve 
deelnemers wat volgt uit de van toepassing zijnde geschatte beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 en 
het van toepassing zijnde toeslagbeleid. Het bestuur zal hier na afronding van het jaarwerk 2017 echter nog 
een formeel besluit over nemen. 

RTS (M4) 
In deze kolom komt de mutatie van de dekkingsgraad tot uitdrukking als gevolg van (onverwachte) 
wijzigingen in de rentetermijnstructuur. Deze kolom betreft per definitie 0% vanaf 2018. Het is door DNB 
namelijk niet toegestaan om een rentevisie, die afwijkt van de door de markt ingeprijsde renteontwikkeling in 
de rentetermijnstructuur, toe te passen. 

In 2017 is de rente gestegen, waardoor een positief effect ontstaan in M4 van ca. 1,4%. 

Rendement (M5) 
In deze kolom komt de mutatie van de dekkingsgraad tot uitdrukking als gevolg van het effect van het extra 
rendement dat wordt gegenereerd door de beleggingsportefeuille ten opzichte van het benodigde rendement 
ten behoeve van de technische voorziening (deze is gelijk aan de éénjaarsrente in de rentetermijnstructuur 
van het betreffende jaar).  

Doordat het verwacht rendement jaarlijks hoger is dan de éénjaarsrente in de rentetermijnstructuur, heeft het 
rendement jaarlijks een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Uit het sjabloon blijkt 
dat dit de grootste bron van herstel is voor het fonds. 

In 2017 heeft het fonds een positief rendement behaald van ongeveer 4,3%. De éénjaarsrente in de 
rentetermijnstructuur was negatief (-0,217%), waardoor het effect M5 groter is dan het positieve rendement 
van 4,3%. 
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Overige oorzaken en kruiseffecten (M6) 
In deze kolom komt afronding en de correctie voor het weglaten van alle kruiseffecten tussen de 
verschillende oorzaken tot uitdrukking. Deze correctie is het gevolg van de door DNB voorgeschreven 
systematiek.  

In het dekkingsgraadoverzicht resulteert een waarde van 0,5% bij M6. Er ontstaat een verschil van zo'n 0,7% 
tussen de voorlopige dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB in K101 en de dekkingsgraad op basis 
van een aangepaste inschatting van de technische voorziening op basis van voorlopige jaarwerkcijfers. Dit 
lijkt met name te worden veroorzaakt door een groot resultaat op overlevingskansen. Een en ander zal verder 
worden toegelicht in de jaarstaten over 2017. Verder is er een beperkt kruiseffect van zo'n -0,1% te zien. 

In bijlage 3 is volledigheidshalve de uitwerking opgenomen van het voorgeschreven formularium van DNB 
waarin bovengenoemde bronnen zijn uitgewerkt. 

Looptijd van het herstelplan 

Eerder is door u het besluit genomen om voor de looptijd van het herstelplan uit te gaan van de in de wet 
gestelde maximale looptijd. Voor 2018 is deze termijn 10 jaar (de einddatum van het herstelplan ligt dan op 
31 december 2027). 

Maatregel MVEV 

Indien de beleidsdekkingsgraad van een fonds op zes achtereenvolgende meetmomenten lager is dan de 
minimaal vereiste dekkingsgraad én de actuele dekkingsgraad op dat moment eveneens lager is dan de 
minimaal vereiste dekkingsgraad dient het fonds op grond van artikel 140 van de PW een korting door te 
voeren (‘maatregel MVEV’). Volgens het dekkingsgraadsjabloon is de beleidsdekkingsgraad per  
31 december 2017 hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Indien in de toekomst de 
beleidsdekkingsgraad én de actuele dekkingsgraad lager zijn dan de minimaal vereiste dekkingsgraad zal er 
sprake zijn van een eerste meetmoment. 

Conclusie 

Op basis van de gehanteerde veronderstellingen zal het fonds naar verwachting aan het eind 2021 uit het 
tekort zijn en ligt de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het herstelplan naar verwachting dus ruim 
boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Op basis van dit herstelplan hoeft dus geen korting te 
worden doorgevoerd. Doordat de beleidsdekkingsgraad primo 2018 boven de 110% ligt kan er (gedeeltelijk) 
toeslag worden verleend. Zolang er sprake is van een beleidsdekkingsgraad die lager is dan de vereiste 
dekkingsgraad zal er jaarlijks een geactualiseerd herstelplan moeten worden opgesteld. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij 
graag bereid. 

Met vriendelijke groet, 
Towers Watson Netherlands B.V. 

 
 
drs. E.N. van de Fliert AAG 
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Bijlage 1: Dekkingsgraadsjabloon K502 

Dekkingsgraadsjabloon op basis van gehanteerde uitgangspunten 
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Bijlage 2: Veronderstellingen bij herstelplan 

Veronderstellingen  

Verdiscontering Op basis van DNB rentetermijnstructuur per 31 december 2017 

Kostenopslag 3,0% van de netto TV 

Indexatie van uitvoeringskosten 2,0% per jaar 

Overige actuariële grondslagen Conform fondsgrondslagen 

Kasstromen 31 december 2017, ontvangen van AON 

Veronderstelde looninflatie 2,5% per jaar 

Veronderstelde prijsinflatie 2,0% per jaar 

Beleidsdekkingsgraad Op basis van het gemiddelde van de laatste  
12 maanddekkingsgraden 

Minimaal vereiste 
dekkingsgraad 

104,2% per 31 december 2017 (in overleg gelijk verondersteld 
aan eind 2016) 

Vereiste dekkingsgraad 120,0% per 31 december 2017 

Grenzen toeslagverlening: 
Ondergrens  
Ondergrens volledige toeslag 1 

 
110,0% 
123,7% in jaar 1 en 125,4% in jaar 10 

Toeslagmaatstaf actieven 2,25% 

Toeslagmaatstaf 
inactieven 

2,00% 

 

                                                 
1  De ondergrens voor volledige toeslagverlening is afhankelijk van de rente en de vorm van de uit de verplichting volgende verwachte 

uitkeringen. Uit praktische en prudentie-overwegingen is de grens gedurende de looptijd van het herstelplan vastgesteld voor het 
eerste en het laatste jaar en daartussen lineair oplopend verondersteld. Het mogelijke effect achten wij overigens verwaarloosbaar. 
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Bijlage 3: Uitwerking voorgeschreven formularium DNB 

(bron: www.dnb.nl) 

Te hanteren formularium 
De mutatie in de dekkingsgraad kan als volgt in formulevorm worden weergegeven: 
met: 

DG= �V

TV
- DGvoor�*� TV

TV	+	TV
�  

∆DG = toename van de dekkingsgraad in procentpunten als gevolg van een mutatie 
TV = technische voorziening vóór mutatie 
∆V = mutatie van de waarde van de activa (vermogen) als gevolg van een bepaalde oorzaak 
∆TV = mutatie van de technische voorziening als gevolg van een bepaalde oorzaak  
DGvoor     = dekkingsgraad vóór mutatie 

 
Onderstaande tabel geeft voor elk van de in de sjabloon onderscheiden mutatiefactor een 
specifieke uitwerking van deze formule. 

 

 ∆V ∆TV ∆V/∆TV ∆TV / 
(TVprimo + ∆TV) 

ΔDG 

 
M1 

Feitelijke premie 
(Prfeit) 

Actuariële  
bruto premie  

(Pract) 

PremieDG = 
Prfeit / Pract 

Pract /  
(TVprimo + Pract) 

(PremieDG – DGprimo) * Pract / 
 (TVprimo + Pract) 

M2 Uitkeringen  
(-U) 

Uitkeringen  
(-U) 100% -U / (TVprimo - U) (DGprimo – 100%) * U / (TVprimo – U) 

 
M3 0 

∆TVind = 
TVact * ind% act + 
TVniet-act * ind% 

niet-act 

0% ∆TVind /  
(TVprimo + ∆TVind) 

- DGprimo * ∆TVind / (TVprimo 
+∆TVind) 

M4 0 ∆TVRTS 0% 
∆TVRTS / 

(TVprimo + ∆TVRTS) 
- DGprimo * ∆TVRTS / (TVprimo + 

∆TVRTS) 

M5 p * Vprimo b * TVprimo p / b * DGprimo b / (1+b) DGprimo * (p–b) / (1+b) 

M6 onbepaald onbepaald onbepaald onbepaald Δ DG(overige oorzaken ) 
+ Δ DG(kruiseffecten ) 

 

Toelichting symbolen: 
DGprimo   = dekkingsgraad per primo boekjaar 
Vprimo  = vermogen per primo boekjaar 
TVprimo = technische voorziening per primo boekjaar 
∆TVRTS = ∆TV als gevolg van de wijziging van de rentetermijnstructuur 
∆TVind = ∆TV als gevolg van indexatie. 
TVact = deel van de voorziening primo voor de actieve deelnemers  
TVniet-act = deel van de voorziening primo voor de niet actieve deelnemers 
p = het totale meetkundige rendement (%) van de gehele beleggingsportefeuille 
b = het benodigde rendement voor de technische voorziening (%). 

  

www.dnb.nl
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Bijlage 4 – Rendementen 

Jaar Gehanteerde rendementen Maximale rendementen 

1 1,76% 3,43% 

2 1,97% 3,55% 

3 2,30% 3,73% 

4 2,64% 3,92% 

5 2,87% 4,04% 

6 3,17% 4,21% 

7 3,31% 4,28% 

8 3,50% 4,39% 

9 3,69% 4,49% 

10 4,02% 4,67% 

 

 


