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Brief voorzitter (Laag 1)  
 
         
         
         
 
Onderwerp: nieuwsbrief 
Datum: april 2016 
 
Geachte heer  Wendrich, 
 
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (‘SPAN’) streeft ernaar om effectief en bij 
voorkeur digitaal met alle deelnemers in SPAN te communiceren over de pensioenontwikkelingen. In 
deze nieuwsbrief daarom opnieuw het verzoek aan alle gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 
die dit nog niet gedaan hebben om uw emailadres aan ons door te geven per email: 
pensioendesk@atradius.com   Hiermee sparen we geld en het milieu. 
 
De algemene vergadering deelnemers is vastgesteld op 18 mei 2016. Dit is de jaarlijkse vergadering voor 
(oud) medewerkers van NCM en/of Atradius. Tijdens deze vergadering geeft een vertegenwoordiging van 
het bestuur van SPAN een toelichting op: het beleid in het afgelopen jaar, de ontwikkeling van de 
beleggingsportefeuille in het afgelopen jaar en een vooruitblik op de pensioenontwikkelingen in 2016. 
 
Wanneer: 18 mei 2016  
Waar: Amsterdam, David Ricardostraat 1  
Tijdstip: 15:00 – 17:00  
 
Met deze brief informeren wij u graag over de ontwikkelingen bij SPAN. 
De onderwerpen in de nieuwsbrief zijn: 
 

• Ontwikkeling financiële positie SPAN 

• Toeslagverlening 2016 (over 2015) 

• Herstelplan 2015 

• Vervolg aanpassing beleggingsbeleid 

• Visitatiecommissie 2015 

• Digitale communicatie 

• Benoemingen VO en Bestuur SPAN 
 
De steeds verder dalende marktrente in combinatie met volatiele financiële markten, hebben geleid tot 
een verdere daling van de (beleids-)dekkingsgraad van SPAN. Alhoewel de (beleids-) dekkingsgraad van 
SPAN boven de gemiddelde dekkingsgraad in Nederland blijft, is er sinds augustus 2014 een dalende 
trend zichtbaar. In maart 2016 is er een licht herstel te zien, waarbij het nog onduidelijk is in hoeverre het 
herstel zich in 2016 zal voort zetten. De financiële situatie van SPAN leidt er toe dat er geen 
voorwaardelijke toeslag over 2015 per 1 januari 2016 kan worden verleend. 
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Naar aanleiding van de financiële positie van SPAN per 1 januari 2016, heeft het bestuur het vorige 
herstelplan geactualiseerd en ingediend bij de toezichthouder. Volgens het herstelplan 2016 zal SPAN in 
de komende 5 jaar autonoom kunnen herstellen. Dit betekent dat op basis van de huidige financiële 
positie er geen aanvullende bijdragen worden gevraagd aan de werkgever of kortingen van de 
pensioenaanspraken hoeven te worden gedaan. 
 
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de afronding van de Asset Liability Management studie. 
Het bestuur heeft mede naar aanleiding van deze resultaten en na overleg met de werkgever en het 
verantwoordingsorgaan (‘VO’)van SPAN het besluit genomen om de huidige renteafdekking van SPAN te 
verlagen. In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen. 
 
De premie 2016 van SPAN is ten opzichte van vorige jaren verder gestegen. De belangrijkste oorzaak 
hiervan is de huidige DNB UFR curve. Daarnaast geldt dat SPAN een gesloten pensioenfonds is en de 
gemiddelde leeftijd van de deelnemers in SPAN langzaam toeneemt en daarmee ook de actuariële 
premie van SPAN. 
 
De visitatiecommissie heeft zich in de afgelopen periode een positief beeld gevormd over het 
functioneren van het bestuur, de aansturing van de processen en de manier waarop het bestuur omgaat 
met lange termijn risico’s. Waar er in 2014 34 aanbevelingen werden gedaan, zijn er in 2015 slechts 8 
aanbevelingen gedaan. 
 
In 2015 en 2016 zijn er wat betreft de werkgeversvertegenwoordiging in het bestuur en het VO van SPAN 
herbenoemingen geweest. Het bestuur is blij dat Rob Klouth, voorheen bestuurslid namens de werknemers, 
ondanks zijn aangekondigde vertrek begin 2015 zich alsnog beschikbaar heeft gesteld voor een zittingstermijn 
van vier jaar als lid namens de werkgever in het bestuur van SPAN. In 2015 heeft de 
werknemersvertegenwoordiging in het VO de heer (Bas) Grotholt voorgedragen als kandidaat bestuurslid van 
SPAN. 
 
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 
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