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Brief voorzitter (Laag 1)  

       
   
   

 
 
Onderwerp: Nieuwsbrief 

Datum: oktober 2020 

Geachte deelnemer, 

Sinds juni van dit jaar heb ik de taken van Fons Van der Hall overgenomen als voorzitter van Stichting 
Pensioenfonds Atradius Nederland (SPAN). Ik werk bij Atradius sinds 2008, de laatste 5 jaar als 
director corporate Finance & Tax, en ben eind 2017 toegetreden tot het bestuur van SPAN. De 
afgelopen tijd en de komende periode zie ik het als mijn taak om samen met het huidige bestuur 
veranderingen en aanpassingen te doen waardoor de continuïteit van ons pensioenfonds geborgd 
blijft mede gezien alle ontwikkelingen in de pensioensector.  
 

In deze nieuwsbrief leest u meer over het besluit van het bestuur om de pensioenadministratie per  

1 januari 2021 onder te brengen bij Dion Pensioen Services (DPS). Met DPS heeft het bestuur een 

betrouwbare partner gevonden met een toekomstbestendige pensioenadministratie. Met de overgang 

van de pensioenadministratie heeft het bestuur tevens besloten de huidige pensioenregeling te 

vereenvoudigen, voor zover het pensioen nog niet is ingegaan. In deze nieuwsbrief leest u waarom 

het bestuur deze vereenvoudiging noodzakelijk acht voor de continuïteit van SPAN. Ook besteden we 

aandacht aan het nieuwe pensioenakkoord, een actueel onderwerp dat in de komende nieuwsbrieven 

vaker zal terugkomen.  

Tot slot, de bezetting van het bestuur is na wat wijzigingen weer op volle sterkte en staat klaar om 

SPAN door al deze veranderingen heen te loodsen.  

 

Hartelijke groet, 

Namens het bestuur van SPAN 

 

Fiona Beijdorff 

Voorzitter SPAN 

 

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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Nieuwsbrief SPAN (Laag 2)         2 

Even voorstellen 
Koen van Spanje werkt sinds 2004 bij Atradius en heeft veel pensioenkennis opgedaan in 
diverse rollen op de afdeling Human Resources. Sinds 2007 is hij betrokken bij SPAN. Eerst 
als aanspreekpunt voor pensioen binnen HR Nederland en later ook als secretaris van 
SPAN. In zijn huidige rol als Compensation & Benefits Manager is Koen nauw betrokken bij 
het arbeidsvoorwaardenbeleid van Atradius Group en pensioenen in het bijzonder.   

 

Introductie nieuwe bestuursleden SPAN 
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat de voorzittersrol van Fons van der Hall vanaf 1 juni 2020 is 
overgenomen door Fiona Beijdorff. Per dezelfde datum is Koen van Spanje toegetreden tot het 
bestuur namens de werkgever. 
  
Het bestuur van SPAN bestaat nu uit: 

• Fiona Beijdorff (namens de werkgever - voorzitter) 
• Bas Grotholt (namens de medewerkers – voorzitter risicomanagementcommissie)) 
• Richard Nibbering (namens de medewerkers - vice-voorzitter) 
• Rob Klouth (namens de pensioengerechtigden - voorzitter beleggingscommissie) 
• Bob Jansen (namens de werkgever) 
• Koen van Spanje (namens de werkgever) 

 
Rob Klouth heeft aangegeven per 31 december 2020 zijn bestuurstaken neer te leggen. Rob is het 
langstzittende bestuurslid met veel kennis en ervaring. De vertegenwoordiging van 
pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan heeft Bas Sepers voorgedragen als opvolger van 
Rob Klouth. Het bestuur is blij met deze ontwikkeling omdat Bas in het verleden al veel heeft gedaan 
voor pensioenfonds Delcredere en een bekend persoon is voor veel pensioengerechtigden. Hiermee 
is het bestuur ook per 1 januari 2021 op volle sterkte. 
 
Als gevolg van de overgang van Bas Sepers naar het bestuur is het verantwoordingsorgaan van 
SPAN per direct op zoek naar een vertegenwoordiger(ster) namens de pensioengerechtigden. 
Ontvangt u van ons een pensioen, heeft u wat tijd beschikbaar en wilt u een bijdrage leveren aan ons 
pensioenfonds, neemt u dan contact op met de secretaris van het VO: Gert Bouwman 020-5532816 
(email: gert.bouwman@atradius.com) 
 

Financiële positie SPAN en herstelplan SPAN 
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de rentes in de markt verder gedaald. De beleidsdekkingsgraad is 
gedaald tot onder de minimaal vereiste dekkingsgraad, waarmee het pensioenfonds formeel in een 
dekkingstekort zit. Volgens de richtlijnen is de werkgever Atradius inmiddels geïnformeerd over het 
tekort. Afhankelijk van de dekkingsgraad per 31 december 2020 wordt definitief bepaald of er nog een 
tekort is. Mocht dit het geval zijn, dan zal gedurende 2021 dit tekort worden gemonitord door het 
bestuur en de werkgever om vervolgens 31 december 2021 vast te stellen of bij een tekort de 
werkgever gehouden is een bijstorting te doen. 
 
Het is belangrijk op te merken dat het herstelplan van SPAN uitgaat van een autonoom herstel op 
basis van de huidige beleggingsportefeuille gedurende de komende 5 jaar. De toezichthouder heeft 
met dit herstelplan ingestemd en verwacht daarom tussentijds geen acties van het bestuur. We 
houden u in de volgende nieuwsbrief op de hoogte over de ontwikkeling. 
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Pensioenadministrateur RiskCo overgenomen door Achmea/PGB/CGI 
In mei 2020 is het bestuur door Inadmin RiskCo (IAR) geïnformeerd over financiële problemen en een 
liquiditeitstekort. De situatie was op dat moment al zo ernstig dat het niet duidelijk was of IAR in staat 
zou zijn om de salarissen van de medewerkers te kunnen betalen. Achtergrond van de ontstane 
situatie was een zelfstandige overname van aandelen IAR door de zittende directie in combinatie met 
een liquiditeitstekort vanwege grote ICT-investeringen. De klanten van IAR zijn hier overigens niet 
tijdig over geïnformeerd.   
 
De afgelopen maanden is er veelvuldig overleg geweest tussen de directie IAR en de voorzitters van 
alle klanten (20). De directie van IAR is eigenstandig, zonder de klantengroep hierin te kennen, op 
zoek gegaan naar een overnamekandidaat. Niet alleen het bestuur maar ook De Nederlandse Bank 
heeft hierin geprobeerd invloed uit te oefenen op de directie van IAR om zeggenschap te krijgen in de 
keuze voor een geschikte kandidaat en daarmee de continuïteit van IAR. Op 14 augustus is het 
bestuur geïnformeerd over de overname van IAR door een samenwerking van Achmea en 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Grafische Industrie (PGB). 
  

Pensioenadministratie per 1 januari 2021 naar Dion Pensioen Services  
Het belangrijkste aandachtspunt van het bestuur van SPAN is de zekerstelling dat de pensioenen 
tijdig worden uitbetaald en de continuïteit van de pensioenuitvoering is geborgd. Toe de directie van 
IAR in mei 2020 haar klanten informeerde over de financiële situatie, heeft het bestuur direct een 
uitgebreid marktonderzoek laten uitvoeren voor een alternatieve pensioenuitvoerder. Bij het selecteren 
van een pensioenuitvoerder die past bij SPAN is onder andere gelet op toekomstbestendigheid van 
het pensioenadministratiesysteem, de kwaliteit van communicatie met de deelnemers en de 
continuïteit van dienstverlening. Dit laatst punt blijkt in de praktijk erg lastig, omdat er een duidelijke 
consolidatieslag gaande is op de pensioenuitvoerdersmarkt, hetgeen zich uit in onderlinge 
overnames. 
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Grote pensioenuitvoerders toonden geen interesse in een klein pensioenfonds als SPAN. 
Belangrijkste argument is de complexiteit van onze pensioenregeling. Ook Achmea/PGB heeft na de 
overname van IAR om die redenen geen offerte willen uitbrengen. Twee kleine pensioenuitvoerders 
hebben het bestuur wel een voorstel gedaan, te weten Appel Pensioenuitvoering te Almere en Dion 
Pensioen Services (DPS) te Hardenberg.  
 
Het bestuur had direct een duidelijke voorkeur voor DPS. Zo beschikt DPS over een modern en 
toekomstbestendig pensioenadministratiesysteem. Tijdens een persoonlijke toelichting van de offerte 
door DPS aan het bestuur maakte DPS een professionele indruk. Een belangrijk pluspunt is de 
persoonlijke communicatie aan de deelnemers van SPAN. Zo wordt er een digitaal platform ingericht 
waar alle deelnemers op in kunnen loggen en direct toegang hebben tot hun persoonlijke 
pensioeninformatie. De overgang naar DPS geldt per 1 januari 2021 en het bestuur staat garant voor 
een zorgvuldige overdracht van de pensioenadministratie. Wij houden u hiervan op de hoogte in de 
volgende nieuwsbrief en/of deelnemersbrief. 
 

Vereenvoudiging van de pensioenregeling SPAN 
De huidige pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling van SPAN bedraagt 68 jaar. Dat is niet altijd 
zo geweest. (Ex-)werknemers die al langer geleden pensioen hebben opgebouwd bij SPAN, hebben 
ook pensioenaanspraken die worden uitgekeerd met 62 jaar en/of 65 jaar. Dit kunt u zien op uw 
Uniform Pensioen Overzicht (UPO) of via www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD). Toen 
de pensioenrichtleeftijd in 2014 stapsgewijs werd verhoogd naar 68 jaar, heeft het bestuur ervoor 
gekozen de nog niet uitkerende pensioenen die ingaan op 62 jaar en 65 jaar niet automatisch te 
herrekenen naar de nieuwe, hogere pensioenrichtleeftijd. Het bestuur wilde eerst afwachten of 
deelnemers nog zouden kiezen om het pensioen in te laten gaan op 62 jaar en 65 jaar.  
 
In de afgelopen jaren heeft een overgroot deel van de deelnemers ervoor gekozen het pensioen dat 
ingaat op 62 jaar en 65 jaar niet te laten uitkeren en uit te stellen naar het moment waarop ook de 
AOW-uitkering in gaat. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat vervroegd pensioen fiscaal 
onaantrekkelijk is en het ook lastig is om het tekort aan inkomen tussen 62 jaar en de 
pensioenrichtleeftijd van 68 jaar te overbruggen. Om beter aan te sluiten bij de praktijk is het bestuur 
voornemens de nog niet ingegane pensioenen die zullen ingaan op 62 jaar en 65 jaar alsnog om te 
rekenen naar pensioen dat ingaat op de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De pensioenregeling wordt 
hiermee eenvoudiger, goedkoper in de uitvoering en beter uitlegbaar in alle communicatie naar 
deelnemers. 
  
Let wel, het is voor deelnemers nog steeds mogelijk om eerder en/of gedeeltelijk met pensioen te 
gaan. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de nieuwe uitvoerder DPS die een individuele 
berekening kan maken voor vervroeging van de pensioenuitkering, mits uw pensioen al niet is 
ingegaan. U kiest dus zelf een ingangsdatum die bij u past en het uitgangspunt is dat de 
pensioenaanspraken ook weer teruggerekend kunnen worden naar een ingangsdatum op 62 jaar 
en/of 65 jaar, met een gelijkwaardige uitkomst. Daarmee wordt voorkomen dat de vereenvoudiging 
van de pensioenregeling leidt tot een nadeel van deelnemers. 
 
Deelnemers die pensioenaanspraken hebben met een ingangsdatum van 62 jaar en/of 65 jaar 
ontvangen begin volgend jaar hierover apart een brief. Hierin wordt uitgelegd wat de hoogte wordt van 
uw pensioen na het omrekenen van uw pensioen naar de huidige pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. 
Daarnaast informeren wij alle deelnemers over een digitaal platform bij Dion Pensioen Services, waar 
deelnemers kunnen inloggen en direct inzage krijgen in de persoonlijke pensioenaanspraak met een 
pensioenplanner om zelf na te kunnen gaan wat vervroeging of – uitstel voor impact heeft op uw 
pensioenaanspraak. 
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UPO 2020 
Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u 
hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij SPAN. Het UPO is eind september 2020 verstuurd. 
Dit jaar ziet u op uw UPO voor het eerst uw bereikbaar pensioen in drie scenario’s: een ‘verwacht 
scenario’, een ‘als het meezit scenario’ en een ‘als het tegenzit scenario’. Deze scenario's zijn 
gebaseerd op de financiële situatie van het pensioenfonds per eind 2019 rekening houdend met de 
verwachte toekomstige financiële ontwikkeling van SPAN. Deze weergave van scenario’s is een 
wettelijk onderdeel in de communicatie en voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). 
 

Pensioen3daagse 
De Pensioen3daagse is een initiatief vanuit ‘het Platform Wijzer in geldzaken’ om verantwoord 
financieel gedrag te bevorderen in Nederland. Tevens is het de bedoeling om de financiële veerkracht 
op de oude dag te bevorderen. Tijdens de Pensioen3daagse die jaarlijks in november wordt 
georganiseerd, communiceren onder andere pensioenuitvoerders, werkgevers en adviseurs over 
pensioen. Er worden door heel Nederland activiteiten georganiseerd om ieder te informeren over hun 
pensioen.  
 
Dit jaar wordt de Pensioen3daagse gehouden op 3-4-5 november 2020. Namens SPAN is er die 
dagen extra aandacht voor pensioenvragen via e-mail en/of telefoon. Wilt u een toelichting op uw 
Uniform Pensioenoverzicht of heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, neemt u dan 
contact op met :  pensioendesk@atradius.com 

Peter Buschman – secretaris/manager SPAN 020-5533128 
Ivy Pocorni – medewerker SPAN  020-5532519 

 
Kijk u ook eens op  https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/ voor meer informatie over uw 
pensioen en de keuzes die u heeft met uw pensioen. 

 

Nieuw pensioenakkoord  
Het oudedagspensioen bestaat uit drie delen: het staatspensioen (de AOW), het pensioen dat via de 
werkgever wordt opgebouwd en de eigen aanvulling hierop (zoals bijv. spaargeld). De verandering 
van het pensioenstelsel heeft vooral betrekking op het pensioen dat via de werkgever wordt 
opgebouwd. Er is een aantal knelpunten waarom het huidige pensioensysteem niet meer goed werkt. 
In het algemeen wordt gezegd: 

• Het vertrouwen in het pensioenstelsel brokkelt af, doordat de op voorhand zeker lijkende 
pensioenen niet altijd meestijgen met de ontwikkeling van de prijzen (indexatie) of soms zelfs 
worden verlaagd. 

• De premie die wordt betaald bij een pensioenfonds is een doorsneepremie: iedereen bouwt voor 
dezelfde premie evenveel pensioen op. Geld dat jongeren inleggen, zou veel langer gebruikt 
kunnen worden om te beleggen, dus zou dit technisch gezien meer waard moeten zijn. 

• Het huidige pensioenstelsel kent weinig mogelijkheden voor maatwerk en keuzevrijheid, terwijl 
hier wel behoefte aan is. Het nieuwe pensioenstelsel moet pensioenen inzichtelijker en 
persoonlijker maken. 

Op dit moment hebben de deelnemers van SPAN een aanspraak op een pensioenuitkering welke is 
gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. In deze 
pensioenregeling staat de hoogte van de uitkering min of meer vast. Min of meer, want de laatste 
jaren blijkt die vaste uitkering schijnzekerheid te bieden. De uitkeringen stijgen namelijk niet mee met 
de stijging van de prijzen. Pensioenfonds SPAN is hierin geen uitzondering. Sterker nog veel 
pensioenfondsen hebben in de afgelopen jaren zelfs pensioenen moeten korten. Het niet kunnen 
indexeren van uw pensioen beschouwt het bestuur van SPAN ook als korten. Immers door inflatie 
wordt het leven duurder, maar doordat het pensioenfonds niet kan indexeren verandert uw pensioen 
niet. 
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In het nieuwe pensioenstelsel is een middelloonregeling niet meer mogelijk. De toekomstige 
pensioenvorm is een zogenaamde premieovereenkomst. Uitgangspunt bij een premieovereenkomst is 
de hoogte van de premie die wordt ingelegd en niet meer de hoogte van de uitkering zoals bij een 
uitkeringsovereenkomst. De premieovereenkomst in het nieuwe pensioenstelsel gaat uit van een vast 
premiepercentage voor alle deelnemers. Pensioenfondsen hoeven in het nieuwe pensioenstelsel geen 
hoge buffers meer aan te houden voor garanties op de opgebouwde pensioenaanspraken. 
 
In het nieuwe pensioenstelsel zijn er twee soorten premieregelingen mogelijk: 

- Collectief pensioenvermogen en dus collectief beleggen (nieuw pensioencontract) 
- Individueel pensioenvermogen en dus individueel beleggen (verbeterde premieregeling) 

Verbeterd verwijst naar de nieuwe mogelijkheid om tijdens de uitkeringsfase van uw pensioen 
uw pensioenkapitaal door te beleggen. Voorheen was dit niet mogelijk. 

 
In het algemeen geldt dat de sociale partners (werkgevers en werknemers) de tijd hebben tot uiterlijk 
1 januari 2026 om een nieuwe pensioenregeling overeen te komen en maatregelen te nemen om de 
pensioenregeling uiterlijk vanaf 1 januari 2026 tot uitvoering te brengen. Met inachtneming van alle 
wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. Ook moeten afspraken worden gemaakt over de 
voorwaarden waartegen de huidige pensioenregeling wordt omgezet naar de nieuwe 
pensioenregeling. 
 
De vereenvoudiging van de pensioenregeling van SPAN, zoals eerder in de nieuwsbrief toegelicht, is 
noodzakelijk om beter met deelnemers te communiceren en ook om beter voorbereid te zijn op de 
transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Wanneer de wetgeving omtrent het pensioenakkoord 
duidelijker wordt, kan worden vastgesteld wat de impact van het nieuw pensioenakkoord is op de 
pensioenregeling van SPAN. 
 
Het bestuur gaat de komende tijd samen met de ondernemingsraad, het verantwoordingsorgaan en 
de werkgever onderzoeken wat het nieuwe pensioenakkoord behelst en wat de impact hiervan is voor 
alle belanghebbenden. 
 

Gevolgen voor het pensioen bij echtscheiding 
Wanneer u en uw partner besluiten om uit elkaar te gaan, moet er veel geregeld worden. Dit vraagt 
veel van uw aandacht en uw energie. Vaak is niet bekend dat een scheiding ook invloed heeft op uw 
pensioen. Bij een echtscheiding hebben beide ex-partners een wettelijk recht op de helft van het 
ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd. 
 
Dit staat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. U kunt ook een andere verdeling 
afspreken of helemaal afzien van verdeling van het ouderdomspensioen. Dit dient u zelf te regelen in 
een echtscheidingsconvenant. Naast verdeling van het ouderdomspensioen, kunt u ook vastleggen 
hoe u wilt omgaan met de uitkering van het partnerpensioen. Dit heet na een echtscheiding Bijzonder 
Partnerpensioen. Op de website van Wijzer in Geldzaken vindt u informatie over echtscheiding en de 
verdeling van pensioen (www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan).  

 

In de Miljoenennota van Prinsjesdag 2020 is een Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 

opgenomen. De belangrijkste punten zijn:  

• Pensioenuitvoerders moeten na melding van scheiding automatisch verdelen.  

• Conversie wordt de standaard: een eigenstandig recht voor de ex-partner, dat niet langer 
gekoppeld is aan de andere ex-partner. 

• Bijzonder partnerpensioen dat niet geconverteerd wordt, is 50% van het tijdens het huwelijk of 
de samenwoonperiode opgebouwde partnerpensioen.  

• Melding huwelijk/start samenwonen moet ook vastgelegd gaan worden in de 
pensioenadministratie.  

Mocht het voorstel leiden tot wetgeving, informeren wij u hierover in de nieuwsbrief. 
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Meer informatie 
Hebt 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. 
 
Heeft u vragen over de hoogte van uw pensioenaanspraken, UPO of een wijziging van uw 
pensioensituatie, neemt u dan contact op met de deelnemersadministratie bij RiskCo, de 
pensioenuitvoerder van SPAN, telefonisch (020) 208 5128 en E-mail loket: 
pensioenfonds.atradius@riskcoadministrations.com 
 
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. 

  

Fondsdocumenten (Laag 3) 

• 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.  
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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 niveaus 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. 

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. 

 


