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Privilege Bedrijfspensioen –  

Uitkeringsovereenkomst met RendementsCorrectie Variabel 

2,5% rekenrente 

 

Geldend sinds 1 januari 2013 

 

1. Aan collectieve verzekeringen waarop deze regeling 

van toepassing is, liggen sterfte- en arbeidsongeschikt-

heidskansen ten grondslag overeenkomstig door 

Zwitserleven ontwikkelde sterfte- en arbeidsongeschikt-

heidstafels. 

 

 

2. Op de premies, successieve koopsommen en eenma-

lige koopsommen, met uitzondering van de premie voor 

arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaanden-

overbruggingspensioen wordt na toepassing van de 

kwantumkorting, RendementsCorrectie toegepast. Nadat 

de “rekenrentepremie” gecorrigeerd is met Rendements-

Correctie spreken we over “marktrentepremie”. 

  

 

3. Maatstaf voor de RendementsCorrectie is de  

marktrente ontleend aan de ECB-AAA 25 jaars spot rate. 

De ECB-AAA 25-jaars spot rate is het rentepercentage bij 

duur (maturity) 25 van de spot rate yield curve op basis van 

AAA-rated euro area central government bonds. 

 

Bij de uiteindelijke bepaling van RendementsCorrectie 

wordt rekening gehouden met een solvabiliteitsvergoeding 

en een vermogensbeheervergoeding. Deze bedragen 

respectievelijk 0,20% en 0,05% als afslag van de 

marktrentecurve.  

 

RendementsCorrectie kan ook leiden tot een marktrente-

premie die hoger is dan de rekenrentepremie.  

 

 

4. Zwitserleven hanteert de RendementsCorrectie Variabel 

voor de correctie op de inkoop van de reguliere periodieke 

pensioenpremie, de inkoop van verstreken dienstjaren bij 

aanvang van de uitvoeringsovereenkomst, de koopsom 

voor toeslagen en inkomende en uitgaande individuele 

waardeoverdrachten 

 

De toe te passen rendementsmaatstaf wordt maandelijks 

vastgesteld op basis van de gegevens van de Europese 

Centrale Bank (ECB) van de laatste werkdag van de 

voorgaande maand. 

 

5. RendementsCorrectie wordt toegepast op de rekenrente-

premie inclusief de risicopremies.  

 

RendementsCorrectie wordt niet toegepast op de : 

• premie voor nabestaanden-

overbruggingspensioen en arbeids-

ongeschiktheidspensioen. 

• premie voor administratiekosten en 

 incassokosten.  

 

6. Op collectieve afkoopwaarden, overdrachtswaarden en 

restituties (premierestituties of restitutie van uitkeringen) 

vindt verrekening niet plaats op basis van 

RendementsCorrectie Variabel.  

 

De collectieve afkoopwaarden, overdrachtswaarden en 

restituties worden gebaseerd op de contractueel 

vastgelegde grondslagen en de actuele ECB-AAA curve op 

de datum van de collectieve afkoop, overdracht of restitutie. 

De collectieve afkoopwaarden, overdrachtswaarden en 

restituties zijn maximaal gelijk aan de voorziening op basis 

van 2,5% rekenrente waarop de betreffende mutaties 

betrekking hebben. Bij de bepaling van het maximum wordt 

de bestemmingsreserve toeslagen buiten beschouwing 

gelaten.  

 

Bij de bepaling van de waarde wordt geen rekening 

gehouden met de afslag voor de solvabiliteitsvergoeding en 

een beheerkostenvergoeding.  

 

Bij de bepaling van de collectieve afkoopwaarden, 

overdrachtswaarden en restituties vindt indien nodig 

extrapolatie plaats op basis van een Constant Forward 

Rate. Zwitserleven kan de methode van extrapoleren 

wijzigen indien de aangepaste methode naar het oordeel 

van Zwitserleven een betere aansluiting bij de looptijd van 

de beleggingen geeft.  

 

 

7. Indien de werkgever de eerste betaling niet binnen 1 

maand na de premie vervaldatum betaalt, behoudt 

Zwitserleven zich het recht voor om RendementsCorrectie 

aan te passen aan de meest recent vastgestelde markt-

rente. 
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Tabel RendementsCorrectie Variabel

 

ECB-AAA Rendements- ECB-AAA Rendements- ECB-AAA Rendements- 

25-jaarspunt Correctie 25-jaarspunt Correctie 25-jaarspunt Correctie 

 -/- 1,00%  125,44%  2,70%  -0,52%  6,40%  -57,82% 

 -/- 0,90%  122,08%  2,80%  -3,03%  6,50%  -58,69% 

 -/- 0,80%  118,76%  2,90%  -5,46%  6,60%  -59,54% 

 -/- 0,70%  115,50%  3,00%  -7,82%  6,70%  -60,37% 

 -/- 0,60%  112,28%  3,10%  -10,11%  6,80%  -61,17% 

 -/- 0,50%  109,12%  3,20%  -12,33%  6,90%  -61,96% 

 -/- 0,40%  106,00%  3,30%  -14,48%  7,00%  -62,72% 

 -/- 0,30%  102,92%  3,40%  -16,57%  7,10%  -63,46% 

 -/- 0,20%  99,90%  3,50%  -18,60%  7,20%  -64,19% 

 -/- 0,10%  96,91%  3,60%  -20,56%  7,30%  -64,90% 

 0,00%  93,98%  3,70%  -22,47%  7,40%  -65,59% 

 0,10%  91,08%  3,80%  -24,33%  7,50%  -66,26% 

 0,20%  88,23%  3,90%  -26,13%  7,60%  -66,91% 

 0,30%  85,42%  4,00%  -27,87%  7,70%  -67,55% 

 0,40%  82,66%  4,10%  -29,57%  7,80%  -68,18% 

 0,50%  79,93%  4,20%  -31,22%  7,90%  -68,78% 

 0,60%  75,48%  4,30%  -32,82%  8,00%  -69,38% 

 0,70%  70,63%  4,40%  -34,37%  8,10%  -69,96% 

 0,80%  65,91%  4,50%  -35,88%  8,20%  -70,52% 

 0,90%  61,32%  4,60%  -37,35%  8,30%  -71,07% 

 1,00%  56,87%  4,70%  -38,78%  8,40%  -71,61% 

 1,10%  52,56%  4,80%  -40,17%  8,50%  -72,14% 

 1,20%  48,39%  4,90%  -41,51%  8,60%  -72,65% 

 1,30%  44,35%  5,00%  -42,82%  8,70%  -73,15% 

 1,40%  40,43%  5,10%  -44,10%  8,80%  -73,64% 

 1,50%  36,65%  5,20%  -45,34%  8,90%  -74,11% 

 1,60%  32,98%  5,30%  -46,54%  9,00%  -74,58% 

 1,70%  29,42%  5,40%  -47,71%  9,10%  -75,04% 

 1,80%  25,98%  5,50%  -48,85%  9,20%  -75,48% 

 1,90%  22,65%  5,60%  -49,96%  9,30%  -75,92% 

 2,00%  19,43%  5,70%  -51,04%  9,40%  -76,34% 

 2,10%  16,30%  5,80%  -52,09%  9,50%  -76,75% 

 2,20%  13,27%  5,90%  -53,11%  9,60%  -77,16% 

 2,30%  10,34%  6,00%  -54,10%  9,70%  -77,56% 

 2,40%  7,50%  6,10%  -55,07%  9,80%  -77,94% 

 2,50%  4,74%  6,20%  -56,01%  9,90%  -78,32% 

 2,60%  2,07%  6,30%  -56,93%  10,00%  -78,69% 

 

De percentages RendementsCorrectie Variabel zijn alleen geldig indien de gemiddelde leeftijd van het 

deelnemersbestand bij aanvang van de overeenkomst niet hoger is dan 50 jaar. 


