
 

   

Pagina 1 van 2

 

Brief voorzitter (Laag 1)  

 

 

 

Onderwerp: nieuwsbrief 
Datum: december 2015 
 
Geachte deelnemer, 
 
Het bestuur van SPAN streeft ernaar om effectief met u te communiceren over uw pensioen en de 
ontwikkelingen van SPAN. In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 
onder (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden over het communicatiebeleid van SPAN. 
Mede naar aanleiding van dit onderzoek en de nieuwe wet pensioencommunicatie, is het format van 
deze nieuwsbrief aangepast op basis van pensioen 1-2-3, waarbij er een gelaagdheid is aangebracht 
in de informatie verstrekking. SPAN heeft daarnaast sinds oktober 2015 een eigen website gekregen:  
http://atradius.nl/pensioenfonds 
 
Met deze brief informeren wij u graag over de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Atradius 
Nederland (SPAN). De onderwerpen in de nieuwsbrief zijn: 
 

• Financiële positie SPAN 

• Herziening DNB UFR Curve 

• Toeslagverlening 2016 (over 2015) 

• Herstelplan 2015 

• Aanvangshaalbaarheidstoets 

• Risicohouding SPAN 

• Vervolg Asset Liability Management studie ( ALM) 

• Missie, visie en strategie 

• Onderzoek communicatiebeleid - resultaten 

• Herverzekeraar 

• Visitatiecommissie 2015 

• Pensioen3daagse 
 
De steeds verder dalende marktrente en de dalende aandelenkoersen hebben in de eerste drie 
kwartalen van 2015 geleid tot een daling van de dekkingsgraad van SPAN. De Nederlandsche Bank 
(DNB) heeft de rekenrente die Nederlandse pensioenfondsen moeten hanteren op 15 juli 2015 
verlaagd. Door de lagere rekenrente zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen in het derde 
kwartaal van 2015 verder gedaald. In de nieuwsbrief een toelichting op de gevolgen voor de 
dekkingsgraad van SPAN en voor de toeslagverlening in 2016 (over 2015). 
 
Met ingang van 1 januari 2015 geldt het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) voor 
pensioenfondsen. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van SPAN een nieuw herstelplan 
opgesteld, de risicohouding van SPAN vastgesteld en een aanvangshaalbaarheidstoets laten 
uitvoeren. 
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Afgelopen zomer hebben alle pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste 
dekkingsgraad een herstelplan moeten indienen bij DNB. Dit betreft 155 pensioenfondsen. Ook voor 
SPAN is een herstelplan ingediend bij DNB omdat per 1 januari 2015 de beleidsdekkingsgraad 
(112,7%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (113,1%). 
 
De aanvangshaalbaarheidstoets is een door DNB voorgeschreven toets waarmee het 
pensioenresultaat, het premiebeleid en de herstelcapaciteit worden getoetst. Het pensioenresultaat is 
een maat voor koopkrachtbehoud van uw pensioen. De ondergrenzen van de toets zijn vastgesteld 
door het bestuur van SPAN na overleg met de werknemersvertegenwoordiging, de werkgever en het 
verantwoordingsorgaan. De ondergrenzen maken deel uit van de risicohouding van SPAN. Bij het 
vaststellen van de risicohouding is rekening gehouden met het risicobereidheidsonderzoek onder 
(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden en de risicohouding van het bestuur van SPAN. De 
haalbaarheidstoets zal jaarlijks worden herhaald om te monitoren in welke mate het verwachte 
pensioenresultaat kan worden gehaald. 
 
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de aanvang van de Asset Liability Management 
(ALM) studie. Doel van de ALM studie was om binnen het huidige beleggingsbeleid van SPAN de 
impact van het nFTK in kaart te brengen. Daarnaast was het doel om een beeld te krijgen van het 
renterisico onder verschillende economische scenario’s en meer inzicht te krijgen in de korte en 
langere termijn consequenties van de huidige lage renteniveaus op de dekkingsgraad en de 
sturingsmiddelen van SPAN (zoals premie en toeslagverlening). In deze nieuwsbrief volgt een 
toelichting op de uitkomst van de ALM studie en de aanpassing van het beleggingsbeleid van SPAN 
die hieruit voortkomt. 
 
De bestaande herverzekeringsovereenkomst loopt tot 31 december 2015. Het bestuur van SPAN 
heeft er voor gekozen om de bestaande herverzekeringsovereenkomst en de samenwerking met 
SCOR Global Life SE voort te zetten. 
 
Sinds de invoering van het nieuwe bestuursmodel per 1 juli 2014 dient het bestuur van SPAN, in 
overleg met het verantwoordingsorgaan, jaarlijks een visitatie te laten uitvoeren. 
De visitatiecommissie zal zich in de komende periode een beeld vormen over het functioneren van het 
bestuur, de aansturing van de processen en de manier waarop het bestuur omgaat met lange termijn 
risico’s. 
 
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. 
 
 


