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1

Inleiding

Nederlandse verzekeraars verkeren in een turbulente tijd. Per 1 januari 2007 is zowel een
nieuw rapportagekader als de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. Met
deze nieuwe regelgeving worden de Nederlandse verzekeraars al veel eerder dan hun
Europese collega’s gedwongen op korte termijn een flink aantal zaken op orde te hebben. De
nieuwe Nederlandse regelgeving vormt namelijk een aanloop naar de implementatie van
Solvency II. Deze nieuwe regelgeving schrijft nieuwe solvabiliteitseisen voor aan Europese
verzekeraars en zal rond 2012 worden ingevoerd. Met Solvency II komt de oude regelgeving
genaamd Solvency I te vervallen.
Solvency II zal de kapitaaleisen meer in lijn brengen met de risico’s waaraan de verzekeraars
bloot staan. Er worden onder andere expliciete risicomarges vastgesteld op een cost-of-capital
basis, dit in tegenstelling tot de impliciete risicomarges zoals deze onder Solvency I werden
toegepast. Dit maakt tevens het vergelijken van de risicomarges tussen verzekeraars
makkelijker. Het Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
(CEIOPS) adviseert de Europese Commissie bij de invoering van Solvency II. Het CEIOPS
heeft daarbij al enkele quantative impact studies (QIS) uitgevoerd waarbij verzekeraars
inschattingen maken van de kapitaaleisen onder Solvency II. Deze scriptie gaat in op
risicomarges per verzekeringsproduct. De hoofdvraag die in deze scriptie wordt beantwoord
luidt, hoe verhouden de risicomarges onder Solvency II voor levensverzekeringsproducten
zich met de risicomarges onder Solvency I?
In dit onderzoek wordt gekeken naar de risicomarges van 4 levensverzekeringsproducten.
Eerst zijn in de hoofdstukken 2 en 3 de berekeningswijzen van de risicomarges onder
respectievelijk Solvency I en II beschreven. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 noodzakelijke
aannames gemaakt over de activa en de passiva. In hoofdstuk 5 volgen de
berekeningsresultaten en is een conclusie geformuleerd.
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Risicomarge onder Solvency I

Onder solvency I worden er geen expliciete risicomarges berekend. Er worden echter zeer
voorzichtige aannames gemaakt over de sterfte en rekenrente waardoor er impliciet toch
risicomarges in de technische voorziening opgenomen worden. De wijze waarop dit gebeurt,
wordt in dit hoofdstuk behandeld.
De eerste impliciete risicomarge die algemeen wordt toegepast is zijn leeftijdscorrecties voor
de verzekerden. De leeftijdsterugstelling leidt tot het rekenen met lagere sterftekansen dan in
een ongecorrigeerde tabel. Dit leidt tot een opslag van de technische voorziening als er sprake
is van langleven-risico. Een leeftijdsverhoging lijdt tot een verhoging van de technische
voorziening indien er sprake is van kortleven-risico.
Technische voorzieningen worden op dit moment op 3% of op 4% rekenrente bepaald. Het
gebruik van voorzichtig ingeschatte rekenrentes leidt tot een marge ten opzichte van
marktwaardering. Waardering met de nominale rentetermijnstructuur (zie bijlage) leidt op dit
moment tot een lagere technische voorziening bij deze scriptie wordt niet verder ingehaakt op
de methode van discontering.
Onder Solvency I zijn er dus enkele impliciete risicomarges opgenomen. In het volgende
hoofdstuk wordt beschreven hoe onder Solvency II de risicomarge expliciet wordt berekend.
In hoofdstuk 4 worden de risicomarges onder Solvency I en Solvency II met elkaar
vergeleken.
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3

Risicomarges onder Solvency II

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de risicomarge onder Solvency II is gedefinieerd en
hoe deze berekend moet worden. Eerst volgt een korte uitleg over de structuur van Solvency
II waarna de berekeningswijze van de risicomarge tot in detail wordt behandeld.

3.1

Structuur

De Europese Commissie probeert met de invoering van Solvency II onder meer de financiele
sector te harmoniseren. Solvency II is daarom in lijn met regelgeving uit de bancaire sector
vormgegeven en kent de drie-pilaren-structuur van Basel II. De drie pilaren zijn:
1) Solvabiliteitseisen
2) Toezichtbeleid
3) Marktdiscipline
Pilaar 1 bevat de kwantitatieve eisen die in het kader van dit onderzoek van belang zijn. Deze
pilaar bevat onder andere de richtlijnen omtrent de technische voorziening en de
solvabiliteitseisen. De overige twee pilaren worden buiten beschouwing gelaten.
De technische voorziening bestaat uit de ‘best estimate’ plus de risicomarge. De
‘best estimate’ moet worden bepaald door de contante waarde van alle toekomstige potentiële
kasstromen te berekenen. De risicomarge wordt onder Solvency II bepaald volgens de ‘costof-capital’ methode, dit betekent dat de risicomarge de kosten moet dekken van het kapitaal
dat gedurende de looptijd van de verzekeringen moet worden aangehouden om aan de
solvabiliteitseis te voldoen. Om de risicomarge te kunnen bepalen moet dus een prognose
worden gemaakt waarin voor ieder jaar het vereiste solvabiliteitskapitaal wordt bepaald. In
QIS3 Technical specifications (CEIOPS 2008) wordt een standaardmodel beschreven.
Verzekeraars zijn vrij om zelf ontwikkelde modellen te gebruiken mits deze voldoen aan de
voorwaarden gesteld binnen Solvency II.
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3.2

Standaard model

Het standaardmodel gaat uit van een ‘best estimate’, een beste schatting van de passiva en
activa. Vervolgens worden er solvabiliteitseisen berekend door het effect te berekenen van
schokken in de biometrische- en economische-aannames. De berekende eisen worden
vervolgens gecumuleerd tot de totale solvabiliteitseis. De risicomarge is gelijk aan de som
van de kosten voor het aanhouden van deze solvabiliteitseis. Bij de berekening van de
solvabiliteitseis om de risicomarge te bepalen mag er van een iets aangepaste
berekeningsmethode gebruik worden gemaakt (QIS3 Technical Specifications Part 1 blz 31,
CEIOPS 2008).

3.3

Versimpelingen

In deze paragraaf worden enkele versimpelingen besproken die bij de prognose van het
solvabiliteitskapitaal worden voorgesteld. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven gebeurt
de berekening van de solvabiliteitseisen door de effecten te bepalen van schokken in de
waardering van zowel de passiva als de activa. Omdat deze berekening van het
solvabiliteitskapitaal vrij complex is, vooral als voor enkele jaren geprognosticeerd moet
worden, zijn er alternatieve berekeningswijzen vastgesteld voor een aantal van deze
schokken.
Voor de schokken in kortlevenrisico, arbeidsongeschiktheidsrisico en catastroferisico wordt
voorgesteld om het effect van deze schokken te schatten aan de hand van het risicokapitaal en
een vaste factor. Om deze methode toe te kunnen passen moet dus wel een prognose van het
risicokapitaal in de tijd worden gemaakt. De andere schokken worden wel volledig berekend
(QIS3 Technical Specifications Part 1 blz 25, CEIOPS 2008).
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3.4

De ‘best estimate’

Om de ‘best estimate’ te bepalen moeten alle potentiële toekomstige kasstromen die
voortkomend uit de verplichtingen aan de polishouders worden geprognosticeerd. De ‘best
estimate’ is gelijk aan de contante waarde van deze geprognosticeerde kasstromen. De
prognose dient gebaseerd te zijn op realistische aannames, deze aannames moeten aan de
volgende eisen voldoen.
•

De horizon van de prognose moet de looptijd van alle afgesloten
verzekeringscontracten omspannen.

•

Voor ieder risico moet de kansverdeling gebaseerd zijn op alle beschikbare informatie
en moet rekening worden gehouden met ervaringen uit het verleden.

•

Projecties van demografische, juridische, medische, sociale en economische
ontwikkelingen moeten worden meegenomen.

•

Er moet rekening worden gehouden met een juiste inschatting van de inflatie.

Bovenstaande punten beschouwend kan worden verondersteld dat bij levensverzekeringen
moet worden uitgegaan van sterftetafels waarin rekening wordt gehouden met de stijgende
trend van levensverwachtingen. Bij het verdisconteren moet gebruik worden gemaakt van een
risicovrije rentetermijn structuur. De contante waarde van toekomstige premies mag alleen
worden meegenomen in de berekening als deze contractueel gegarandeerd zijn. Aangezien
projecties van demografische aard moet worden meegenomen is gebruik van een sterftetafel
inclusief sterfteprognose een vereiste (Bron: QIS3 Technical Specifications Part 1 blz. 22
(CEIOPS, 2008)).
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3.5

Solvabiliteitskapitaal

Deze paragraaf bevat een uitgebreide beschrijving van de berekening van het
solvabiliteitskapitaal onder Solvency II. Paragraaf 3.6 is volledig gebaseerd op QIS3
Technical Specifications Part 1 blz. 31 t/m 67 (CEIOPS 2008).

3.5.1

SCR

De solvabiliteitskapitaaleis ofwel de ‘solvency capital requirement’ (SCR) is het kapitaal dat
moet worden aangehouden om binnen een jaar met een kans van 99,5% aan alle
verplichtingen te kunnen voldoen. De standaard formule voor de berekening van de SCR is
opgedeeld in een aantal modules. Deze modules zijn weer opgedeeld in submodules.

Om de SCR te berekenen moet iedere (sub) module worden berekend. Voor
levensverzekeraars zijn de volgende modules van belang.
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• SCRop

kapitaaleis in verband met operationeelrisico.

• BSCR

basis solvabiliteitseis

• SCRmkt kapitaaleis in verband met marktrisico.
• SCRdef kapitaaleis in verband met tegenpartijrisico
• SCRlife kapitaaleis in verband met sterfterisico
Onderstaande modules hebben geen betrekking op levensverzekeringen en zijn gelijk aan nul.
• SCRnl

= kapitaaleis in verband met risico’s voor schadeverzekeringen

• SCRhealth = kapitaaleis in verband met risico’s voor ziektekostenverzekeringen.
De eerste stap in de berekening is:
SCR = BSCR + SCRop
In de komende subparagrafen volgt de berekeningswijze van de verschillende onderdelen van
het solvabiliteitskapitaal.

3.5.2

Solvabiliteitseis in verband met operationele risico’s

De SCRop is de kapitaaleis voor operationele risico’s.
SCR OP = Min(0,30×BSCR ; Max (0,003×TV ; 0,02×Premies))
met
TV

technische voorziening

Premies totale premieinkomsten
BSCR

3.5.3

basis solvabiliteitseis

Basis solvabiliteitseis

De formule van de BSCR is als volgt.
BSCR =

∑ CorrSCR

⎡
×SCRr×SCRc -min ⎢
⎢⎣

r,c

r×c

∑ CorrSCR
r×c

⎤
×KCr×KCc ;FDB⎥
⎥⎦

r,c

De correlaties (CorrSCRr,c) tussen de modules zijn als volgt.
CorrSCRr,c
SCRmkt
SCRdef
SCRlife

SCRmkt
1
0,25
0,25

SCRdef

SCRlife

1
0,25

1
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De berekening van de solvabileitseisen (SCR’s) dient twee maal te gebeuren. De reguliere
solvabiliteitseisen moeten worden uitgerekend. Vervolgens moet dezelfde berekening worden
uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met verlagende effecten van beleidswijzigingen
ten aanzien van het toekennen van toekomstige voorwaardelijke toezeggingen. De verschillen
van deze tweede berekeningen ten opzichte van de eerste worden meegenomen in
bovenstaande formule als KCmkt, KCdef en KClife. FDB is waardering van deze
beleidswijzigingen in de technische voorziening.

3.5.4 Solvabiliteitseis in verband met marktrisico
De SCRmkt is de kapitaalseis die moet worden aangehouden worden vanwege het marktrisico.
Marktrisico ontstaat door de gevoeligheid van het kapitaal en de verplichtingen voor
veranderingen in de marktprijzen van financiële instrumenten.
Er worden zes verschillende risico’s onderscheiden.
1. interestrisico (int) – gevoeligheid voor veranderingen van de rentetermijnstructuur
2. aandelenrisico (eq) – gevoeligheid voor de waardering van aandelen
3. vastgoedrisico (prop) – gevoeligheid voor de waardering van bezittingen
4. spread risk (sp) – gevoeligheid voor veranderingen in de credit spread
5. risicoconcentraties (conc) – risico toename veroorzaakt door grote activaposten
6. wisselkoersrisico (fx) – gevoeligheid voor verandering in wisselkoersen
Voor ieder risico moet een kapitaaleis (Mkt) worden berekend. De SCRmkt wordt via
onderstaande formule berekent.

SCRmkt=

∑ CorrMkt

×Mktr×Mktc

r,c

r×c

Waarbij CorrMktr,c de correlatie is tussen de submodules r en c, de tabel met correlaties is in
bijlage 2 toegevoegd. Verder moet worden opgemerkt dat er rekening mag worden gehouden
met hedging.
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven moet dezelfde berekening worden uitgevoerd
waarbij rekening wordt gehouden met verlagende effecten van beleidswijzigingen ten aanzien
van het toekennen van toekomstige voorwaardelijke toezeggingen. KCi is vervolgens gelijk
aan het verschil tussen beide berekeningen van SCRi. De totale KCmkt moet op gelijke wijze
worden berekend als de SCRmkt. In de volgende subparagrafen is de berekeningswijze van de
marktwaarderingsschokken weergegeven.
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Solvabiliteitseis in verband met renterisico

De Mktint word volgens de volgende formule berekend.
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

0

Mktint = max (ΔNAV|opwaartse schok)
(ΔNAV|neerwaartse schok)

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Hierbij zijn ‘∆NAV|opwaartse schok’ en ‘∆NAV| neerwaartse schok’ de veranderingen van
de waarde van zowel activa en passiva door herwaardering met een aangepaste
rentetermijnstructuur. Dit betekent een herberekening van de technische voorziening met een
aangepaste rentetermijnstructuur en een herwaardering van de obligaties en hypotheken. Het
verschil in dekking vormt de zogenoemde ∆NAV.
De aanpassing van de rentetermijnstructuren moet gebeuren door voor ieder prognose jaar de
rente met een factor (1+sup) of (1+sdown) aan te passen. Waarbij de opwaartse schok sup(t)
en neerwaartse schok sdown(t) voor iedere looptijd is vastgelegd, in bijlage 2 is een tabel
opgenomen met deze schokken.

Gevoeligheid voor de waardering van aandelen

Bij deze berekening wordt onderscheid gemaakt tussen ‘normale’ aandelen en ‘andere’
aandelen wat wil zeggen aandelen in opkomende markten, niet geregistreerde aandelen en
alternatieve investeringen. De Mkteq word gegeven door de volgende formule.
Mkteq=

∑ CorrIndex

×Mktr×Mktc

r×c

r×c

De correlatie tussen de ‘normale’ en ‘andere’ aandelen, CorrIndexrxc is gelijk aan 0,75.
De Mktr (voor ‘normale’ aandelen’) en Mktc (voor ‘andere’ aandelen) worden volgens
onderstaande formule berekend.
Mkteq,i = max [ ΔNAV|aandelen schok;0]

Waarbij ‘∆NAV| aandelen schok’ gelijk is aan de verandering in de waarde van de aandelen
door een schok in de waardering die in onderstaande tabel is weergegeven.
1
2

Soort
normaal
andere

Schok
32%
45%
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Gevoeligheid voor de waardering van vastgoed

De Mktprop geeft de gevoeligheid weer voor veranderingen in de waardering van vastgoed.
Mktprop = max {‘∆NAV| vastgoed schok ; 0}
Waarbij ‘∆NAV| vastgoed schok’ gelijk is aan de verandering in de waarde van het vastgoed
door een ‘schok’ in de benchmarks. De schok betreft een daling van 20%, bij het bepalen van
het effect moeten investeringsstrategieën als ‘hedging’ en ‘gearing’ worden meegenomen.

Gevoeligheid voor veranderingen in de credit spread

De Mktsp wordt met de volgende formule bepaald.
Mktsp= ∑ MVi×m(duri)×F(rating)
i

Hierbij is MVi de netto contante waarde van de beleggingen die blootgesteld staan aan
tegenpartij risico, deze moet aan de hand van een referentiemarktwaarde worden bepaald. De
functie m begrenst de waardes van de duration.
⎡ min(duri;8)
⎢ min(duri;6)
m(duri)= ⎢
⎢ min(duri;4)
⎢
duri
⎣

if ratingi = BB of de aandelen hebben geen rating ⎤
⎥
if ratingi = B
⎥
⎥
if ratingi = CCC
⎥
anders
⎦

F(rating) is een functie van de ‘rating class’, de uitkomst van de functie is de hoogte van de
‘schok’. De waarden van F() bij de verschillende ratings is in bijlage 2 opgenomen.
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Risico toename veroorzaakt door grote activaposten

Mktconc betreft de kapitaaleis vanwege risicoconcentratie veroorzaakt door grote, van één
tegenpartij afhankelijke, activa posten. De berekening gaat als volgt.
Mktconc =

∑ Conc

i

2

i

Waarbij Conci de bijdrage per activapost is aan de kapitaaleis.

Conci = Aandelenxl × XSi × ( g 0 + g 1 × XSi )
Assetsxl is gelijk aan de totale netto contante waarde van de activa.
Hierbij is XSi gelijk aan de zogenaamde ‘excess exposure’.

Ei
⎡
⎤
XSi=max ⎢0;
-CT ⎥
⎣ Aandelenxl
⎦
Waarbij CT bij een rating van minstens A van de betreffende activapost gelijk is aan 5% en
anders gelijk is aan 3%. Ei is de netto contante waarde van de activa post. Als de activapost
dus voor een percentage groter dan CT afhangt van een tegenpartij dan word het gedeelte van
de contante waarde boven deze grens meegenomen in de berekening.
De waarden g0 en g1 zijn eveneens afhankelijk van de rating.
Rating

go

g1

AA en AAA

0,1840

0,0401

A

0,2684

-0,0163

BBB

0,3862

-0,0416

BB of lager

0,9227

-0,4314

Gevoeligheid voor verandering in wisselkoersen

Mktfx is de bijdrage aan de kapitaaleis vanwege gevoeligheid voor wisselkoersen.
De berekening van Mktfx is gelijk aan activa minus passiva indien de wisselkoers van de
binnenlandse munteenheid met 20% stijgt of daalt ten opzichte van alle buitenlandse
munteenheden. Bij de keuze tussen stijging of daling moet gekozen worden op basis van
maximalisatie van Mktfx.
Alle subberekeningen om de solvabiliteitseis in verband met marktrisico te bepalen zijn in
deze subparagraaf beschreven. Met de wortelformule die aan het begin van de subparagraaf is
gegeven kan de totale solvabiliteitseis in verband met marktrisico worden berekend.
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3.5.5 Tegenpartijrisico

SCRdef is de kapitaaleis vanwege tegenpartij risico. Het tegenpartijrisico is het risico dat een
tegenpartij waarmee een herverzekeringscontract is afgesloten of een tegenpartij bij financiële
derivaten niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
SCRdef bestaat uit de sommatie van de individuele kapitaaleisen. De individuele kapitaaleis
wordt als volgt berekend.
⎡
⎤
R
Defi = RCi × N ⎢(1-R) -0,5 × G(PDi) +
× G(0,995) ⎥
1-R
⎣
⎦
Hierbij is de functie N gelijk aan de cumulatieve kansverdeling van de standaardnormale
verdeling. De functie G is de inverse van de cumulatieve kansverdeling van de
standaardnormale verdeling. RCi is de vervangingswaarde van de herverzekering of het
financiële derivaat. En PDi is de kans dat de tegenpartij niet kan voldoen aan de
verplichtingen. Deze kans is afhankelijk van de ‘rating’ van de tegenpartij. De waarden van
PDi bij de verschillende ratings zijn in de bijlage opgenomen.
R is de impliciete correlatie tussen de risico’s. R moet afzonderlijk, op gelijke wijze, voor de
herverzekeringen en de financiële derivaten worden berekend.

R = 0,5 + 0,5 × H
Hre is de zogenaamde Herfindahl index:
H=

∑ RC
( ∑ RC )
i

2

2

i
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3.5.6

Kapitaaleis in verband met levensverzekeringsrisico’s

De SCRlife is de kapitaaleis vanwege onzekerheden in de waardering van
levensverzekeringscontracten. Er worden 7 risico’s onderscheiden.
1. Liferev

kapitaaleis in verband met herzieningsrisico

2. Lifemort

kapitaaleis in verband met kortlevenrisico

3. Lifelong

kapitaaleis in verband met langlevenrisico

4. Lifelapse

kapitaaleis in verband met polisfoutrisico

5. Lifeexp

kapitaaleis in verband met kostenrisico

6. LifeCAT

kapitaaleis in verband met catastroferisico

7. Lifedis

kapitaaleis in verband met arbeidsongeschiktheidsrisico

Bij dit onderzoek is er geen sprake van arbeidsongeschiktheidsrisico, dus Lifedis is gelijk aan
0.
De SCRlife wordt met behulp van bovenstaande kapitaaleisen als volgt berekend.
SCRlife =

∑ Corrlife

r×c

× Lifer × Lifec

r×c

De correlatiecoëfficiënten zijn opgenomen in bijlage 2.
De berekening van de kapitaaleisen moet ook hier gebeuren met de veronderstelling dat het
beleid rond voorwaardelijke toezeggingen niet word aangepast. De berekening moet
vervolgens ook worden gedaan met de veronderstelling dat dit beleid na de schok wel
aangepast wordt. KCi is vervolgens gelijk aan het verschil tussen beide berekeningen. De
formule voor KClife is dezelfde als die voor de SCRlife.
KClife =

∑ Corrlife

r×c

× KCr × KCc

r×c
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Kapitaaleis in verband met herzieningsrisico

Het herzieningsrisico is het risico van een mogelijke herziening van de methode waarop de
hoogte van de claims word bepaald. De kapitaaleis Liferev is gelijk aan de verandering van
passiva minus activa veroorzaakt door een stijging van alle jaarlijkse uitbetalingen van 3%.

Kapitaaleis in verband met kortlevenrisico

Het kortlevenrisico omvat het risico van structureel hogere sterfte dan verwacht. Deze
kapitaaleis moet dan ook alleen berekend worden bij verzekeringen op kortlevenrisico.
De kapitaaleis Lifemort is gelijk aan de verandering van passiva minus activa veroorzaakt door
een stijging van de sterftekansen met 10% voor iedere leeftijd. Bij dit risico wordt echter
zoals in paragraaf _._ beschreven is een alternatieve berekeningsmethode voorgesteld.

Lifemort = 0,0015 × Risicokapitaal

Kapitaaleis in verband met langlevenrisico

Het langlevenrisico omvat het risico van structureel lagere sterfte dan verwacht. Deze
kapitaaleis moet dan ook alleen berekend worden bij verzekeringen op langlevenrisico.
De kapitaaleis Lifelong is gelijk aan de verandering van passiva minus activa veroorzaakt door
een daling van de sterftekansen met 25% voor iedere leeftijd.

Kapitaaleis in verband met risico op polisfouten

Het risico op een niet voorziene stijging in de netto contante waarde van de verliezen ten
gevolge van fouten in de polissen. Lifelapse word berekend door de verandering van passiva
minus activa te berekenen in het geval dat er een schok plaats vindt in de passiva door een
polisfout.
De polisfoutschok betekent dat voor ieder toekomstig jaar de polisfoutmarge gelijk word
gesteld aan het maximum van de veronderstelde polisfoutmarge x 1,5 en de veronderstelde
polisfoutmarge + 3%.
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Kapitaaleis in verband met kostenrisico

Het kostenrisico is het risico op een toekomstige kostenstijging. Lifeexp word berekend door
de verandering van passiva minus activa te berekenen in het geval dat toekomstige kosten
stijgen met 10% en de inflatie van de kosten met 1% toeneemt. In het geval van aanpasbare
kostenopslagen mag er van worden uitgegaan dat vanaf jaar 2 75% van de kosten toename
kan worden doorberekend.

Kapitaaleis in verband met catastroferisico

Catastroferisico betreft het risico op ongewoon extreme gebeurtenissen (bijvoorbeeld een
pandemie) waarmee in de andere modules nog geen rekening is gehouden.
Er word rekening gehouden met biometrischerisico’s en het risico op een grootschalige
polisfout. De berekening gaat als volgt.
LifeCAT= Lifemort+dis,CAT 2 +Lifelapse,CAT 2
Lifemort+dis,CAT vormt het biometrische gedeelte van de kapitaaleis.
Lifemort+dis,CAT = 0,0015 × Risicokapitaal
Lifelapse, CAT vormt het gedeelte met betrekking tot polisfouten en word als volgt berekend.

Lifelapse,CAT = 75% × (afkoopwaarde - technischevoorziening )

Alle subberekeningen om de solvabiliteitseisen in verband met levensverzekeringsrisico’s te
bepalen zijn in deze subparagraaf beschreven. Met de wortelformule die aan het begin van de
subparagraaf is gegeven kan de totale solvabiliteitseis in verband met
levensverzekeringsrisico’s worden berekend.
Met deze laatste solvabiliteitseis kan nu de BSCR volgens de in subparagraaf 3.5.3
beschreven formule worden bepaald, de BSCR kan vervolgens worden gebruikt om de SCRop
uit subparagraaf 3.5.2 te berekenen en vervolgens kan de uiteindelijke totale solvabiliteitseis
SCR worden bepaald zoals in subparagraaf 3.5.1 staat beschreven. In de volgende paragraaf
wordt verder ingegaan op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de prognose van de
toekomstige SCR’s.
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3.6

Prognose

Om de SCR te prognosticeren moet het verzekerdenbestand in toekomstige jaren worden
geschat. Voor deze prognose van het verzekerdenbestand geldt het ‘best estimate’ principe
zoals in paragraaf 3.4 is beschreven. Dit houdt dus in dat ook hier demografische
ontwikkelingen moeten worden meegenomen. Als het verzekerdenbestand geschat is voor de
verdere looptijd van de portefeuille kan voor ieder geprognosticeerd jaar de SCR worden
berekend. In de volgende paragraaf staat beschreven hoe hiermee de uiteindelijk risicomarge
wordt bepaald.

3.7

Risicomarge

De berekening van de risicomarge gebeurt op een cost-of-capital wijze. Dit houdt in dit geval
in dat de kosten voor het aanhouden van het solvabiliteitskapitaal moet worden bepaalt. In het
standaardmodel wordt hier een verdisconteringsfactor voorgeschreven van 6,0% boven de
nominale rentetermijnstructuur.
n

Risicomarge =

∑ Cost-of-capital-factor × SCR × v
i

i

i=1

Dit hoofdstuk had als doel om de berekeningswijze van de risicomarge onder Solvency II tot
in detail te beschrijven. Hiervoor is eerst een korte toelichting gegeven over Solvency II en
zijn in de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 enkele basis gegevens behandeld, vervolgens is een
uitgebreide beschrijving van de berekening van de SCR in paragraaf 3.5. In paragraaf 3.6 is
vervolgens in gegaan op de prognose van de toekomstige SCR’s in deze laatste paragraaf is
de uiteindelijke berekening van de risicomarge aan bod gekomen. In het komende hoofdstuk
zijn nog een aantal aannames verklaard die ten grondslag liggen aan de uiteindelijke
berekening (Bron: QIS3 Technical Specifications Part 2 blz 6 (CEIOPS, 2008)).
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4

Aannames

Om de berekening te kunnen doen zijn er enkele aannames nodig over de aard van de
beleggingen, de dekkingsgraad en herverzekeringen. Deze aannames staan beschreven binnen
de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk. In de overige paragrafen staan de
veronderstellingen beschreven die nodig zijn voor de passiva zijde van de balans. Dit betreft
de keuze van de verzekeringsproducten en sterftetafels.

4.1

De beleggingen

De eerste aanname betreft de beleggingsmix. De waarden van de beleggingen in onderstaande
tabel zijn afkomstig uit een publicatie van het verbond van verzekeraars geheten ‘verzekerd
van cijfers’ jaargang 2007. De tabel geeft een uitsplitsing van de totale waarde van de
beleggingen waarover Nederlandse levensverzekeraars het beleggingsrisico lopen.
2005
Vastgoed
Beleggingen in groepsmaatschappijen
Aandelen
Obligaties
Belangen in beleggingspools
hypothecaire leningen
andere leningen
deposito's bij kredietinstellingen
andere financiele beleggingen
depots bij verzekeraars

12.090
6.407
22.018
91.233
430
24.374
13.200
3.343
16.738
489

Werkelijk
percentage
6%
3%
12%
48%
0%
13%
7%
2%
9%
0%

Gekozen
mix
8%
15%
61%
16%

Van dit overzicht is een beleggingsmix afgeleidt voor de berekeningen onder Solvency II.
Deze beleggingsmix is in de laatste kolom van de tabel weergegeven. De beleggingsmix is
nodig om de solvabiliteitseisen voor het rendementsrisico te kunnen bepalen. Een volgende
aanname met betrekking op de belegging is de duration van de obligaties en hypothecaire
leningen, voor deze beleggingen is in dit onderzoek een duration van 5,0 jaar gehanteerd. De
duration van de obligaties en hypothecaire leningen wordt gebruikt bij de berekening van de
gevolgen van de schok in de nominale rentetermijnstructuur die in paragraaf 3.6.4 is
beschreven.
Om het model niet onnodig uit te breiden werd er in dit onderzoek geen rekening gehouden
met grote activa posten of wisselkoersrisico.
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4.2

Dekkingsgraad

Een andere aanname die moet worden gemaakt is de hoogte van de dekkingsgraad van de
verzekeraar. Bij het vaststellen van een dekkingsgraad is uitgegaan van historische date over
de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse levensverzekeraars. In het ‘Overzicht
Financiele Stabiliteit in Nederland’ nummer 3 van 2005 publiceerde De Nederlandsche Bank
de volgende grafiek van de dekkingsgraad van levensverzekeraars in de tijd.

De dekkingsgraad ligt constant rond de 125% indien de technische voorzieningen met 3,7%
rekenrente worden bepaald. Dit duidt op afwezigheid van structurele veranderingen in de
hoogte van de dekkingsgraad. Grotere schommelingen zijn te zien als de technische
voorzieningen met een rentetermijnstructuur worden bepaald. De bij dit onderzoek gebruikte
nominale rentetermijnstructuur van 31 december 2007 is qua hoogte het best vergelijkbaar
met de rentetermijnstructuur in 2004. De beste schatting voor de gemiddelde dekkingsgraad
per 31 december 2007 zal dus de dekkingsgraad in 2004 zijn. In bovenstaande grafiek is te
zien dat de dekkingsgraad toen rond de 135% schommelde, in dit onderzoek wordt daarom
uitgegaan van een dekkingsgraad van 135%.
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4.3

Herverzekering

Aangenomen wordt dat er geen herverzekeringen zijn. Dit heeft tot gevolg dat het tegenpartij
risico dat in paragraaf 3.6.5 wordt beschreven komt te vervallen.
Na het maken van de aannames in dit hoofdstuk zijn alle benodigde gegevens over de activa
van de fictieve verzekeraar in deze scriptie bekend. De aannames over de passiva volgen in
het de volgende paragraaf.

4.4

De onderzochte verzekeringsproducten

De verzekeringsproducten die in dit onderzoek zijn onderzocht worden in dit hoofdstuk
toegelicht. Er wordt vanuit gegaan dat ieder verzekeringsproduct een afzonderlijke
portefeuille vormt.
De volgende 4 verzekeringsproducten zijn onderzocht.
1. Lijfrente ingaand vanaf 65 jarige leeftijd van de verzekerde tegen koopsom betaling.
2. Nabestaandenpensioen tegen koopsom betaling.
3. Tijdelijk nabestaandenpensioen tot 65 jarige leeftijd tegen gelijkblijvende
premiebetaling.
4. Kapitaalverzekering bij overlijden tegen gelijkblijvende premiebetaling.
De verzekeringsproducten kennen geen voorwaardelijke toezeggingen, hier wordt dan ook
geen rekening mee gehouden bij de berekeningen. Bij de constructie van de
deelnemersbestanden zijn het absolute aantal verzekerden en de hoogte van de aanspraken
niet van belang. Er moeten wel aannames worden gemaakt om de opbouw van de aanspraken
naar leeftijd in te schatten. Hierbij is van de volgende gegevens uitgegaan.
-

Bevolkingsopbouw per 1 januari 2007 gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Het aantal mannelijke en vrouwelijke deelnemers is gelijk verondersteld.

-

Gehuwdheidsfrequenties volgens de CRC2003 tafel gepubliceerd door de Commissie
Referentietarief Collectief.
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-

Er is een aanname gemaakt dat verzekerden lineair vanaf 25 jarige leeftijd tot 65 jarige
leeftijd pensioen opbouwen. Er is een franchise verondersteld van € 10.100 per jaar dit
ligt in lijn met de franchise van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in
2008. Bij het schatten van de inkomensopbouw is gebruik gemaakt van de
carrièrestaffel volgens het 3-2-1-0 model.
Leeftijd
25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
anders

-

Carriere
3%
2%
1%
0%

Bij de nabestaandenpensioenen is gekozen om uit te gaan van een groep nabestaanden
volgens de evenwichtsituatie zoals deze zal ontstaan indien de portefeuille
ongewijzigd blijft en de sterfte gelijk is aan de sterfte volgens de AG Prognosetafel in
het jaar 2008. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit een overschatting is aangezien
de sterftekansen in het verleden hoger zijn geweest.

Per product is vervolgens gekeken welke van bovenstaande verdelingen moeten worden
vermenigvuldigd voor een realistische opbouw van de portefeuille met verzekerden.
Voor de lijfrente vanaf 65 jarige leeftijd (product 1) en het nabestaandenpensioen tegen
koopsom betaling (product 2) is uitgegaan van de bevolkingsopbouw vermenigvuldigd met
het opgebouwde pensioen. Voor het nabestaandenpensioen op spaarbasis zijn de
gehuwdheidsfrequenties niet meegenomen om rekening te houden met mogelijke uitruil naar
ouderdomspensioen. Bij het tijdelijk nabestaandenpensioen tot 65 jarige leeftijd (product 3) is
rekeninggehouden met de bevolkingsopbouw en gehuwdheidsfrequenties. De hoogte van het
pensioen is voor iedere deelnemer gelijk verondersteld omdat deze verzekering bedoelt is om
het wegvallen van het inkomen tot de hoogte van de franchise te dekken. De betalingswijze is
een gelijkblijvende premie, bij het bepalen van de hoogte van deze premie is een startleeftijd
van 25 jaar verondersteld. Bij de kapitaalverzekering bij overlijden tegen gelijkblijvende
premiebetaling (product 4) wordt uitgegaan van de bevolkingsopbouw. Het verzekerde
kapitaal is voor alle deelnemers gelijk, deze verzekering kan bijvoorbeeld worden gezien als
een uitvaartverzekering. Voor de premie is bij deze verzekering uitgegaan van een startleeftijd
van 18 jaar.
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In onderstaande tabel staan enkele samenvattende gegevens van de fictieve portefeuilles.
Gemiddelde
leeftijd 1
Product Geslacht Latent Ingegaan
1
Man
52,1
74,2
Vrouw
52,2
76,1
2
Man
45,0
57,1
Vrouw
45,0
55,8
3
Man
58,9
81,0
Vrouw
61,3
77,6
4
Man
46,4
Vrouw
48,4

Aanspraken latent /
aanspraken ingegaan
44%
61%
6%
11%
13%
29%

De volledige opbouw van de fictieve portefeuilles is als bijlage opgenomen.

4.5

Sterftetafel

Naast de gekozen constructie van de portefeuille (zoals in de vorige paragraaf is beschreven)
moet ook worden gekozen met welke grondslagen het bestand gewaardeerd wordt.
Op dit moment wordt voor pensioengerelateerde producten de sterftetafel Collectief 2003
gebruikt. De CRC tafel is gebaseerd op prognoses van de bevolkingssterfte. Het gebruik
maken van prognoses leidt tot een tweedimensionale sterftetabel, de sterftekansen zijn dan
namelijk ieder geprognosticeerd jaar anders. Om de tafel te kunnen gebruiken met de
gebruikelijke programmatuur is er echter een eendimensionale sterftetabel afgeleid van de
tweedimensionale variant. Omdat deze tafel is gepubliceerd met een eendimensionaal model
is deze tafel niet geschikt om de prognoses uit te voeren die nodig zijn bij de berekening van
de risicomarge. Voor de prognoses is het immers noodzakelijk om voor ieder
geprognosticeerd jaar de juiste sterftekansen te gebruiken. Om dit probleem op te lossen is
tijdens dit onderzoek gebruik gemaakt van de AG Prognosetafel 2008-2053 gepubliceerd door
het Actuarieel Genootschap, dit is een tweedimensionale tafel waardoor deze tafel wel
geschikt is voor de prognoses. De juistheid van het gebruik van de AG Prognosetafel is
aannemelijk omdat er bij dit onderzoek niet wordt gekeken naar absolute waarden maar naar
relatieve opslagen waardoor de afwijking van de uitkomsten gering zal zijn. Voor de niet
pensioen gerelateerde verzekeringen is de CRC tafel niet geschikt daarom is voor deze
producten gekozen voor de tafel Gehele Bevolking Man/Vrouw 2000-2005 (GBM/V 2000 –
2005) gepubliceerd door het AG, bij de berekening van de Solvency II risicomarge is
1

Gewogen op aanspraak
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wederom gebruik gemaakt van de AG Prognosetafel. Dit aangezien de GBM/V 2000 - 2005
tafel geen prognose van toekomstige sterfte bevat.

4.6

Prognose

Om de SCR te prognosticeren moet het verzekerdenbestand in toekomstige jaren worden
geschat. Deze inschatting gebeurt door het bestand met 1e verzekerden met sterfte toe te laten
nemen en het bestand met 2e verzekerden toe te laten nemen door sterfte onder 1e verzekerden
en af te laten nemen door sterfte onder 2e verzekerden. Voor de afname van de bestanden
wordt gebruik gemaakt van de sterfteperunages uit de AG Prognosetafel overeenkomend met
het geprognosticeerde jaar. Voor de berekening van de technischevoorzieningen en schokken
wordt eveneens voor ieder geprognosticeerd jaar het juiste basis jaar genomen. Tevens wordt
het risicokapitaal voor ieder prognose jaar afzonderlijk bepaald. De prognosehorizon is niet
mee te schuiven aangezien er na het jaar 2053 geen sterfteprognose beschikbaar is.
Met behulp van deze prognose zijn de toekomstige SCR’s geprognosticeerd en de kosten van
het aanhouden van deze kapitaalsvereiste zijn volgens de cost-of-capital methode beschreven
in paragaraf 3.7 berekend.
In dit hoofdstuk zijn alle aannames over de passiva en activa beschreven die nodig zijn voor
de berekening van de risicomarge. Na de berekeningswijze van Solvency I en II in
respectievelijk hoofdstuk 2 en 3, volgden aannames over de activa in passiva in hoofdstuk 4,
in het volgende en laatste hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven en is een conclusie
geformuleerd.
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5

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten van het onderzoek gepresenteerd. De eerste
twee paragrafen tonen de berekeningsresultaten van respectievelijk Solvency I en II daarna
volgen paragrafen met een vergelijking en een conclusie.

5.1

Solvency I

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven bestaat de risicomarge uit Solvency I uit
leeftijdscorrecties. De risicomarge voor het langlevenrisico komt voort uit een
leeftijdsterugstelling. De risicomarge voor verzekeringsproducten voor kortleven bestaat uit
een leeftijdsverhoging, indien het een annuïtaire uitkering bij overlijden betreft is er sprake
van langlevenrisico voor de groep 2e verzekerden voor deze groep worden geen
leeftijdscorrecties doorgevoerd. De risicomarges zijn berekend door de technische
voorziening met leeftijdscorrectie te delen door de technische voorziening zonder
leeftijdscorrectie.
Aangezien er per product geen uniforme leeftijdscorrectie kan worden vastgesteld zijn er voor
ieder product verschillende varianten doorgerekend. Bij product 1 is gekozen voor berekening
op de CRC tafel aangezien deze tafel frequent wordt gebruikt bij pensioengerelateerde
producten (berekening met de GBM/V 2000 – 2005 geeft slechts een zeer kleine afwijking).
In onderstaande tabel staan de berekende risicomarges bij leeftijdsterugstellingen van -1/-1
(man/vrouw) tot -3/-3.
CRC tafel
-1/-1
-1/-2
-2/-2
-2/-3
-3/-3

Product 1
4,1%
6,1%
8,1%
10,2%
12,2%

Een bij pensioengerelateerde producten voorkomende leeftijdscorrectie is bijvoorbeeld -1/-2
deze correctie is onder andere bij herverzekeringscontracten gebruikelijk.
Voor de overige producten is gekozen voor de tafel Gemiddelde Bevolking Man/Vrouw
2000-2005 (GBM/V 2000-2005) van het Actuarieel Genootschap (AG). De risicomarges bij
leeftijdsverhogingen van 1/1 tot 3/3 voor de 1e verzekerde zijn in onderstaande tabel
samengevat. Voor de 2e verzekerde is gerekend zonder leeftijdscorrectie, hierbij moet worden
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opgemerkt dat een leeftijdscorrectie voor de 2e verzekerde relatief van weinig invloed is op de
voorziening. De gebruikte sterftetafel is GBM/V 2000 – 2005.
Product
1e 1/1 2e 0/0
2e 2/2 2e 0/0
3e 3/3 2e 0/0

2
4,5%
9,4%
14,7%

3
3,7%
7,5%
11,6%

4
3,0%
6,1%
9,2%

Een voorkomende leeftijdsverhoging is bijvoorbeeld +3.

5.2

Solvency II

De berekende risicomarge onder Solvency II kan moeilijker worden toegewezen worden aan
de verschillende risico’s. Dit vanwege de wortelformule waarmee de risico’s worden
gecumuleerd. Bij dit onderzoek is gekozen voor een lineaire toewijzing.
De geschatte bijdrage van de verschillende risico’s is hieronder weergegeven.
Product
SCR(op)
SCR(markt)
SCR(leven)
Risicomarge

1
0,3%
14,2%
6,7%
21,1%

2
0,3%
13,9%
4,2%
18,3%

3
0,3%
12,7%
3,8%
16,8%

4
0,3%
12,2%
2,5%
15,0%

In bovenstaande tabel is duidelijk te zien dat het marktrisico een belangrijke bijdrage levert
aan de risicomarge. Zoals in paragraaf 3.5.5 echter al is aangegeven hoeft bij de berekening
van de SCR(markt) echter alleen te worden uitgegaan van niet-hedgebare risico’s. In het
extreme geval dat alle marktrisico’s kunnen worden gehedged lijdt dit tot onderstaande
risicomarges.
Product
SCR(op)
SCR(leven)
Risicomarge

1
0,3%
8,7%
9,0%

2
0,3%
6,5%
6,8%

3
0,3%
5,5%
5,8%

4
0,3%
2,8%
3,1%

De risicomarge SCR(leven) gaat iets omhoog, dit is omdat de risico’s worden opgeteld met
een wortelformule en het totaal vervolgens lineair wordt opgesplitst.
Tabellen met de complete berekeningsresultaten zijn opgenomen als bijlage.
In de volgende paragraaf worden de resultaten van Solvency I en Solvency II met elkaar
vergeleken.

24

5.3

Vergelijking

In deze paragraaf wordt een vergelijking gepresenteerd van de risicomarges onder Solvency I
en Solvency II zoals deze in de vorige twee paragrafen zijn gepresenteerd. Deze vergelijking
vormt de basis voor de conclusie die in paragraaf 6.4 is geformuleerd.
Voor het eerste product zijn de risicomarges in de volgende tabel weergegeven.
Product 1
25,0%
20,0%
Operationeel

15,0%

Markt
10,0%

Leven

5,0%
0,0%
-1/-1

-1/-2

-2/-2

Solvency II
(Fullhedged)

-2/-3

-3/-3

Solvency II
(Nohedging)

Uit de tabel blijkt dat de risicomarge onder Solvency II indien de marktrisico’s worden
gehedged tussen gebruikelijke risicomarges in ligt. Indien een verzekeraar voorheen een
risicomarge aanhield van 2 jaar terugstelling voor mannen en 3 jaar terugstelling voor
vrouwen zal de risicomarge niet toenemen. Ten opzichte van de vaak voorkomende
leeftijdscorrectie -1/-2 is de risicomarge onder Solvency II echter wel hoger. Verzekeraars die
deze leeftijdscorrectie hanteren kunnen dus geconfronteerd worden met een verhoging van de
netto voorziening van enkele procenten (verschil 9,0% - 6,1% = 2,9%).
Bij de overige producten ligt de risicomarge onder Solvency II indien marktrisico’s worden
gehedged tussen risicomarges onder Solvency I berekend met 1 en 2 jaar leeftijdsverhoging
(zie volgende pagina). Dit betekent dat voor deze producten de minimale Solvency II
risicomarge lager is dan de risicomarge onder Solvency I indien gekozen is voor 2 jaar
leeftijdsverhoging.
De resultaten van het onderzoek zijn in de eerste 3 paragrafen van dit hoofdstuk weergegeven.
In de volgende paragraaf is de conclusie geformuleerd.
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Product 2
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Operationeel
Markt
Leven

1e 1/1 2e Solvency 2e 2/2 2e 3e 3/3 2e Solvency
0/0
0/0
II (No0/0
II (Fullhedging)
hedged)

Product 3
25,0%
20,0%
Operationeel
Markt
Leven

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
1e 1/1 2e Solvency 2e 2/2 2e 3e 3/3 2e Solvency
0/0
II (Full0/0
0/0
II (Nohedged)
hedging)

Product 4
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Operationeel
Markt
Leven

1e 1/1 2e Solvency 2e 2/2 2e 3e 3/3 2e Solvency
0/0
0/0
II (No0/0
II (Fullhedging)
hedged)
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5.4

Conclusie

De onderzoeksvraag van deze scriptie is
Hoe verhouden de risicomarges onder Solvency II voor levensverzekeringsproducten zich met
de risicomarges onder Solvency I?
Bij dit onderzoek is voor vier verzekeringsproducten nagegaan wat de verhoudingen zijn
tussen risicomarges onder Solvency I en Solvency II. Volgens beide methodes is de
risicomarge echter niet eenduidige te bepalen. Onder Solvency I kan de gehanteerde
leeftijdscorrectie per contract verschillen, en onder Solvency II zijn aannames over het
beleggingsbeleid en met name het hedgen van groot belang.
Voor het eerste product geldt dat de laagst mogelijke risicomarge onder Solvency II hoger is
dan de veel toegepaste leeftijdscorrecte -1/-2 (man/vrouw) dit betekent dat voor een aantal
verzekeraars de risicomarge bij dit product omhoog zal gaan. In het geval de verzekeraar het
marktrisico volledig heeft gehedged en de leeftijdscorrectie was inderdaad -1/-2 (man/vrouw)
kan de overgang naar Solvency II een toename rond 2,9% betekenen. Indien een verzekeraar
een leeftijdscorrectie toepast van -2/-3 (man/vrouw) is het met hedging wel mogelijk om de
risicomarge niet toe te laten nemen.
Voor de overige drie producten geldt dat de minimale risicomarge onder Solvency II wel
onder de gebruikelijke risicomarge onder Solvency I ligt (+3 jaar). De minimale Solvency II
risicomarge ligt namelijk tussen de risicomarges volgens de Solvency I methode met 1 en 2
jaar leeftijdsverhoging. De risicomarge onder Solvency II zonder hedging is wel groter dan de
gebruikelijke Solvency I risicomarge. Dit betekent dat de risicomarge onder Solvency II in
vergelijking met de gebruikelijke risicomarge onder Solvency I afhankelijk van de door de
verzekeraar afgedekte marktrisico’s hoger of lager kan uitvallen.
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