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

 
9.2 Uitkomsten van de solvabiliteitstoets 
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 2018 negatief € 1.791k (2017: positief € 6.548k). 
De vereiste solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 € 26.527k (2017: € 30.812k). De vereiste 
dekkingsgraad ultimo 2018 bedraagt 112,4% (2017: 115,0%). Dit betekent dat SPE ultimo 2018 
een reservetekort heeft van € 28.318k oftewel 13,2% van de technische voorzieningen. Ultimo 
2017 € 24.624k oftewel 13,8%.  
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De vereiste dekkingsgraad is met 112,4% lager dan strategisch de bedoeling is. Deze zou rond de 
115% moeten liggen. Dit komt doordat de maatregelen rond de renteafdekking (van 50% naar 
60%) wel al in het boekjaar zijn doorgevoerd. De op basis van de ALM-studie voorgestelde 
spreiding van de aandelenportefeuille wordt de komende jaren gefaseerd doorgevoerd. Ultimo 
2018 is de verhouding Wereldwijde aandelen / Small caps / Opkomende markten nog 76/14/10. 
Ultimo maart 2019: 67/17/16. Het streven op langere termijn is 1/3 per soort. 
9.3 Kostendekkende premie en premiedekkingsgraad 
De kostendekkende premie met dempingmechanisme bedraagt voor het boekjaar 2018 € 7.595k 
(2017: € 7.143). 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, net als in 2017 een disconteringsvoet van 
2,15% Bij de vaststelling van deze disconteringsvoet is uitgegaan van het verwachte toekomstige 
beleggingsrendement op basis van de rekenregels die uit de Pensioenwet volgen. 

Feitelijk tov Feitelijk tov Feitelijk tov Feitelijk tov
premie RTS pr.gedempt premie RTS pr.gedempt

€ € € €
Feitelijke premie 7.900 7.900 7.209 7.209

Kostendekkende premie
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en 
risicopremies voor risico fonds 7.191 3.697 7.101 3.601
In premie begrepen bedrag voor directe kosten 606 606 574 574
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 233 201 229 190
Premies risicoherverzekering 585 585 493 493
Vrijval kosten -141 -141 -135 -135
Premies bestemd voor voorwaardelijke toeslagverlening. 2.062 1.855
Benodigde solvabiliteitsopslag 1.115 585 1.092 565
Totaal kostendekkende premie 9.589 7.595 9.354 7.143

Verschil feitelijke versus kostendekkende premie -1.689 305 -2.145 66

2018 2017
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Premiedekkingsgraad 2018 2017
€ €

Premie beschikbaar voor inkoop 7.435 6.770
Actuarieel benodigd voor inkoop 8.009 7.823
Premiedekkingsgraad 92,8% 86,5%

Premietekort (excl. solvabiliteitsopslag) -574 -1.053
Solvabiliteitsopslag 1.115 1.092
Premietekort (incl. solvabiliteitsopslag) -1.689 -2.145

Ontvangen premie volgens jaarrekening 7.900 7.209
Opslag voor uitvoeringskosten -606 -574
Vrijval voor kosten 141 135

7.435 6.770

Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken 7.191 7.101
Toekomstige kosten 233 229
Risicoherverzekering 585 493

8.009 7.823


