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9. Actuariële analyse 
9.1 Actuariële analyse van het saldo van baten en lasten. 

 
 
9.2 Uitkomsten van de solvabiliteitstoets 
Met de inwerkingtreding van het nieuwe FTK is ook de berekeningssystematiek voor de 
vaststelling van het ‘vereist eigen vermogen’ (VEV) gewijzigd. Het uitgangspunt in zowel het oude 
FTK als het nieuwe FTK is om de VEV zodanig te bepalen dat met een zekerheid van 97,5% wordt 
voorkomen dat een pensioenfonds binnen één jaar minder vermogen heeft dan zijn 
pensioenverplichtingen. Met andere woorden, de kans dat het pensioenfonds zich één jaar later in 
een situatie van onderdekking bevindt, is kleiner dan of gelijk aan 2,5%. 

De toezichthouder, DNB, heeft een gestandaardiseerde methode vastgesteld om te toetsen of er 
voldoende eigen vermogen aanwezig is: de standaardtoets. De standaardtoets meet voor een 
aantal risicofactoren het mogelijke (negatieve) effect (in euro’s) op het eigen vermogen. Omdat de 
resultaten van de standaardtoets afhankelijk zijn van marktomstandigheden en het risicoprofiel van 
de aanwezige beleggingen, fluctueren ze in de loop van de tijd.  
 
Het feitelijke eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 negatief € 3.273k (2015: negatief € 1.866k).  
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Strategische beleggingsmix 

De vereiste solvabiliteit bedraagt ultimo 2016 € 30.417k (2015: € 27.585k). De vereiste 
dekkingsgraad ultimo 2016 bedraagt 114,9% (2015: 114,8%). Dit betekent dat SPE ultimo 2016 
een reservetekort heeft van € 33.690k oftewel 16,5%. Ultimo 2015 € 29.451k oftewel 15,8%.  
 
9.3 Kostendekkende premie 
De kostendekkende premie met dempingmechanisme bedraagt voor het boekjaar 2016 € 6.733k 
(2015: € 5.748k). De samenstelling van kostendekkende premie op basis van de 
rentetermijnstructuur en op basis van de gedempte disconteringsvoet is als volgt: 

 
 

De kostendekkende premie gebaseerd op de rentetermijnstructuur is gevoelig voor 
renteveranderingen. Hierdoor ontstaan fluctuaties in deze kostendekkende premie van jaar op jaar. 
Het is toegestaan om af te wijken van de rentetermijnstructuur als rekenrente bij de vaststelling 
van de feitelijk te ontvangen premie. SPE heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en 
hanteert voor de vaststelling van de gedempte premie een disconteringsvoet van 2,15% 
(2015: 3,33%). Bij de vaststelling van deze disconteringsvoet is uitgegaan van het verwachte 
toekomstige beleggingsrendement. 
 
De kostendekkende premie voor 2016 is vastgesteld in december 2015. In het eerste kwartaal van 
2016 is besloten voor het vaststellen van de verplichtingen en het bepalen van de kostendekkende 
premie geen rekening meer te houden met het aanpassingsmechanisme. Dit had tot gevolg dat de 
kostendekkende premie op een iets hoger niveau had moeten liggen. Achteraf gezien is het 
resultaat op de gedempte premie € 125k negatief.  
 

  

Gebaseerd Met Gebaseerd Met
op RTS demping op RTS demping

€ € € €
Feitelijke premie 6.737 6.737 6.529 6.529

Kostendekkende premie
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en 
risicopremies voor risico fonds 6.155 3.460 5.677 4.197
In premie begrepen bedrag voor directe kosten 543 543 555 555
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 195 180 122 88
Premies risicoherverzekering 501 501 530 530
Vrijval kosten -129 -129 -76 -76
Premies bestemd voor voorwaardelijke toeslagverlening. 1.768
Benodigde solvabiliteitsopslag 940 539 614 454

Totaal kostendekkende premie 8.205 6.862 7.422 5.748

Verschil feitelijke versus kostendekkende premie -1.468 -125 -893 781

2016 2015




