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• Liquiditeitsrisico (S7), concentratierisico (S8) en het operationeel risico (S9) 
Het liquiditeits-, concentratie- en operationeel risico zijn verondersteld gelijk te zijn aan 
0% en worden in de berekening buiten beschouwing gelaten.  

• Actief beheerrisico (S10) 
Het risico van afwijkende posities in de beleggingsmix ten opzichte van de strategische 
beleggingsmix. Het actief beheerrisico wordt conform de handreiking van DNB bepaald 
aan de hand van de volgende formule: 

 

De effecten S1 tot en met S10 worden vervolgens gecombineerd aan de hand van de 
volgende formule: 

)SS* S*S,* S*S,SSS* S*S,S(S 2
10

2
65251

2
5

2
4

2
321

2
2

2
1 50*240*240*2 +++++++++  

waarbij, 

( )DCDBCBDACABA

DCBA

SSSSSSSSSSSS
SSSSS

222222222222

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

*******75,0*2 ++++++
+++=

 

Hierbij geeft de eerste 0,4 de correlatie weer tussen het renterisico (S1) enerzijds en het 
aandelen- en vastgoedrisico (S2) anderzijds. De tweede 0,4 geeft de correlatie weer tussen 
het renterisico (S1) en het kredietrisico (S5) bij een rentedaling. Bij een rentestijging wordt 
deze correlatie op 0 gesteld. Daarnaast is de correlatie tussen het aandelen– en 
vastgoedrisico (S2) enerzijds en het kredietrisico (S5) anderzijds vastgesteld op 0,5. De 
correlaties tussen de risico’s die onderdeel uitmaken van het aandelen- en vastgoedrisico 
bedragen 0,75. Voor alle overige onderlinge verbanden zijn de correlaties op nul gesteld, 
deze risico’s worden verondersteld onafhankelijk van elkaar op te treden.  

4.5 Herverzekering 
 
Ter dekking van de overlijdensrisico’s met betrekking tot het (tijdelijk) partnerpensioen en het 
wezenpensioen worden risicoverzekeringen afgesloten tegen betaling van 1-jarige 
risicopremies. 

Op 1 januari van elk jaar wordt ten behoeve van deelnemers en gewezen deelnemers die 
aanspraak hebben op (tijdelijk) partnerpensioen voor hun partner en/of wezenpensioen voor 
hun kinderen, een risicokapitaal herverzekerd bij Nationale Nederlanden. 
 
Het risicokapitaal wordt voor de (gewezen) deelnemers vastgesteld als de per 1 juli 
benodigde voorziening op basis van de in 4.2 vermelde grondslagen voor het direct 
ingaande in uitzicht gestelde (tijdelijke) partnerpensioen (inclusief de in 4.2 vermelde opslag 
voor wezenpensioen) verminderd met de per 1 juli aanwezige voorziening 
pensioenverplichtingen.  
Het positieve risicokapitaal wordt vervolgens verminderd met de in 4.2 vermelde opslag voor 
wezenpensioen en verhoogd met een leeftijdsafhankelijke opslag voor wezenpensioen. 
Deze opslag is 20% voor (gewezen) deelnemers jonger dan 45 jaar, 10% voor (gewezen) 
deelnemers van 45 tot 55 jaar en 5% voor (gewezen) deelnemers van 55 jaar en ouder. 
 
Bij het bepalen van de risicokapitalen wordt uitgegaan van een leeftijdsverschil van 3 jaar 
tussen de deelnemer en zijn of haar partner, waarbij de vrouw drie jaar jonger is dan de 
man. 
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