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Onderwerp: nieuwsbrief 
Datum: november 2016 
 
 
Geachte deelnemer, 
 
Met deze brief informeren wij u graag over de ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Atradius 
Nederland (‘SPAN’). De onderwerpen in de nieuwsbrief zijn: 
 

• Ontwikkeling financiële positie SPAN 

• Aanpassingen beleggingsbeleid SPAN 

• Toeslagverlening 2017 (over 2016) 

• Nieuwe cijfers levensverwachting en ervaringssterft e 

• Visitatiecommissie 2016 

• Toekomstvisie bestuur 

• Digitale communicatie 
 
Hierna volgt een korte beschrijving van de onderwerpen in de nieuwsbrief: 
 
De steeds verder dalende marktrente in combinatie met volatiele financiële markten hebben geleid 
tot een verdere daling van de (beleids-)dekkingsgraad van SPAN. De beleidsdekkingsgraad van 
SPAN blijft boven de gemiddelde beleidsdekkingsgraad in Nederland. Op basis van de huidige 
dekkingsgraad verwacht het bestuur per 1 januari 2017 geen voorwaardelijke toeslag te kunnen 
verlenen. 
In maart 2016 is er een licht herstel te zien, maar verder herstel bleef uit door onrust op de financiële 
markten rondom Groot-Brittannië. Mede door de onzekere situatie rondom de eventuele Brexit, heeft 
het bestuur tijdig maatregelen genomen ter bescherming van de beleggingsportefeuille van SPAN. 
 
Onlangs presenteerde het actuarieel genootschap de Prognosetafel AG2016 met de meest recente 
inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De stijgende 
levensverwachting heeft een negatieve impact op de dekkingsgraad van SPAN. 
 
Jaarlijks wordt het bestuur van SPAN gevisiteerd door drie externe deskundigen. In de komende 
periode zal de visitatiecommissie zich 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. 
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Het bestuur van SPAN heeft de afgelopen jaren met regelmaat toekomstscenario’s voor SPAN 
besproken, omdat het bestuur zich ervan bewust is dat er een moment komt dat ongewijzigde 
voortzetting van het gesloten pensioenfonds voor alle belanghebbenden niet meer optimaal is. Het 
bestuur van SPAN heeft haar visie over de toekomst van SPAN vastgelegd in een memo welke is 
gedeeld met de werkgever en het verantwoordingsorgaan. 
 
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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