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Inleiding
Start Werkgroep Solvency II Volmacht Verbond van Verzekeraars/NVGA
In oktober 2010 heeft de Stuurgroep Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA een
nieuwe werkgroep opgestart om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor Solvency
II. Deze voorbereidingen zijn noodzakelijk voor zowel verzekeraars die volmachten hebben
verstrekt, als ook voor de met deze verzekeraars samenwerkende Gevolmachtigd Agenten.
Einddoel is dat het volmachtkanaal per 1 januari 2013 voldoet aan de wettelijke eisen die
Solvency II stelt.
Doel van dit rapport
Doel van dit rapport is om binnen het volmachtkanaal de noodzakelijke voorbereidingen in
het kader van Solvency II in kaart te brengen en de opdracht van de Stuurgroep Volmacht
Verbond van Verzekeraars/NVGA uit te werken.
Dit rapport heeft betrekking op de 2e fase van de opdracht waarin de werkgroep oplossingen
heeft uitgewerkt voor een achttal geselecteerde risico’s en ‘Gaps’ waarbij de status op dit
moment is, dat niet of niet volledig wordt voldaan aan de eisen van Solvency II. De gevonden
oplossingen moeten uiteindelijk tot een situatie leiden, dat het volmachtkanaal per 1 januari
2013 voldoet aan de eisen van Solvency II.
De genoemde risico’s en ‘Gaps’ zijn afkomstig uit een eerder door de werkgroep verricht
onderzoek (1e fase van de opdracht) waarin is onderzocht welke impact de ‘3 pijlers’ van
Solvency II op het volmachtkanaal hebben en waarbij de mogelijke risico’s en ‘Gaps’ in het
kader van Solvency II in kaart zijn gebracht. De uitkomst van dit onderzoek is in het
deelrapport “Onderzoek impact Solvency II op het volmachtkanaal” op 1 april jl. aan de
Stuurgroep aangeboden. In de op 12 mei jl. gehouden vergadering van de Stuurgroep heeft
de Stuurgroep zich gecommitteerd aan de inhoud van het deelrapport Fase 1.
Samenstelling werkgroep
Dhr. Mr H.Th.Kloos (Portefeuillehouder Stuurgroep) ASR
Dhr. P.L. van der Linden RRM (voorzitter)
Mw. Drs. S.H. Bakker
Dhr. H. Palsma AAG
Dhr. Drs. M. Ruig
Dhr. R. Stevens RMIA

Allianz
Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
EUREKO
AEGON
Velten Groep

Bijeenkomsten werkgroep fase 2
De werkgroep is bijeengekomen op:
15 april 2011
20 mei 2011
17 juni 2011
Gehouden brainstormsessies
Op 20 mei jl. zijn op de kantoorlocatie van het Verbond van Verzekeraars, een tweetal
brainstormsessies gehouden waarbij in aparte groepen (12-tal vertegenwoordigers van
volmachtgevers en een 8-tal leden van de NVGA ) uitgebreid is stilgestaan bij de mogelijke
oplossingen voor de risico’s en ‘Gaps’ in het volmachtkanaal in het kader van Solvency II.
1 juli 2011,
Lourens van der Linden RRM
Voorzitter Werkgroep Solvency II Volmacht Verbond van Verzekeraars/NVGA
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Samenvatting
Opdracht Werkgroep
Om tijdig te kunnen anticiperen op de impact die Solvency II op het volmachtkanaal zal
hebben, heeft de Stuurgroep aan de Werkgroep verzocht om de opdracht in een drietal
fasen uit te werken, te weten:
• Opdracht Fase 1 november 2010 tm maart 2011
Onderzoek welke impact de ‘3 pijlers’ van Solvency II op het volmachtkanaal hebben
en breng hierbij de mogelijke risico’s en ‘Gaps’ in kaart.
• Opdracht Fase 2 april 2011 tm juni 2011
Uitwerking van oplossingen voor geselecteerde risico’s en ‘Gaps’ waarbij de
status op dit moment is, dat niet of niet volledig wordt voldaan aan de eisen van
Solvency II.
• Opdracht Fase 3 september 2011 tm november 2011
Uitwerking Plan van aanpak om de oplossingen uit Fase 2 te implementeren binnen
de organisatie van zowel de verzekeraar als Gevolmachtigd Agent.
Inhoud van het rapport
De inhoud van dit rapport heeft betrekking op Fase 2 van de opdracht, waarbij oplossingen
zijn uitgewerkt voor een achttal risico’s en ‘Gaps’ die in Fase 1 van de opdracht zijn
geselecteerd. De werkgroep plaatst kanttekeningen bij de drie grootste risico’s:
1. Aanlevering noodzakelijke data vanuit volmachttekening t.b.v. Solvency II
Voor 1 januari 2013 dienen de data in de systemen van de Gevolmachtigd agenten te
voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd in de NVGA-protocollen. De gekozen
oplossingen zijn naar verwachting haalbaar maar vergen in 1,5 jaar tijd wel volledige
medewerking van verzekeraars, Gevolmachtigd Agenten, systeemhuizen en andere
betrokken partijen. Vanuit dit kader is het van belang dat alle actoren tijdig bij het project
worden betrokken om Solvency II binnen het volmachtkanaal met succes te kunnen uitrollen.
2. Draagvlak, communicatie en toepassing van professioneel risicomanagement
In het document ‘Implementatie Solvency II’ dat op 31 maart 2010 door De Nederlandse
Bank is uitgebracht, is in artikel 4.9 (bladzijde 31) de volgende passage opgenomen:
“Risicobeheersysteem: 4.9 Risicobeheer is één van de kernbouwstenen van het Solvency II
bouwwerk. Risicobeheer – de Richtlijn duidt het aan als het risicobeheersysteem – omvat
‘strategieën, processen, en rapportageprocedures gericht op het continue kunnen
identificeren, meten, monitoren, managen van en rapporteren over de risico’s op een
geïndividualiseerd en geaggregeerd niveau – en de onderlinge afhankelijkheden tussen
risico’s, waaraan de verzekeraar bloot staat of kan worden bloot gesteld’. Het
risicobeheersysteem moet geïntegreerd zijn in de gehele organisatie van de verzekeraar.”
Uit het onderzoek dat is verricht, blijkt dat risicomanagement binnen het volmachtkanaal nog
in de kinderschoenen staat. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat:
• Het volmachtbedrijf risicomanagement als complexe en abstracte materie ervaart;
• Bij het volmachtbedrijf de kennis, ervaring en inzicht op genoemd terrein ontbreekt;
• Er weinig synergie en communicatie tussen de afdelingen Risk en Volmachten is;
• Er bij de afdeling Volmachten van verzekeraars en bij de Gevolmachtigd Agenten geen
sprake van een gestructureerde en methodische risicomanagementaanpak is.
Conclusie en actie: Gezien deze feiten en de eisen die Solvency II stelt, zal er binnen het
volmachtbedrijf van zowel de verzekeraar als de Gevolmachtigd Agent, een nieuwe
risicomanagementaanpak moeten worden uitgerold.
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Om de implementatie van risicomanagement binnen het volmachtkanaal echt goed te laten
landen, is het advies om het onderwerp risicomanagement in het 1e kwartaal 2012 op de
agenda van de Sector Schade van het Verbond van Verzekeraars en het bestuur van de
NVGA te plaatsen en het door de werkgroep in Fase 3 uit te werken ‘Risicomanagementprotocol voor het volmachtbedrijf ’ bindend te laten verklaren.
3. Gevolgen discontinuïteit (o.a. faillissement) van de volmacht voor volmachtgever
Er is op enkele punten geen consensus tussen verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten
over de voorgestelde oplossingen. Gevolmachtigd Agenten geven in een aantal situaties aan
dat bepaalde oplossingen niet of moeilijk uitvoerbaar zijn terwijl verzekeraars van mening zijn
dat deze oplossingen wel uitvoerbaar zijn.
Het grootste risico voor verzekeraars vormt een eventueel faillissement van één of meerdere
volmachten. Met name de situatie wanneer deze een premievolume van meer dan € 50
miljoen hebben, of als er sprake is van een ‘dominosteen effect’ als er meerdere
Gevolmachtigde Agenten in een relatief korte periode failliet gaan, baart verzekeraars
zorgen. Op basis van een uit te voeren scenarioanalyse, moet worden nagedacht over
mogelijke oplossingen.
Haalbaarheid oplossingen
Tijdens het zoeken naar passende oplossingen voor de acht geselecteerde risico’s, is
duidelijk geworden dat de oplossingen voor bijna alle risico’s haalbaar zijn, mits tijdig wordt
begonnen met de voorbereidingen.
Beslispunten Stuurgroep
Binnen de Werkgroep zijn de vertegenwoordigers van het Verbond en de NVGA het over
bijna alle oplossingen eens geworden. Op de volgende aandachtspunten verzoekt de
Werkgroep aan de Stuurgroep om een beslissing te nemen:
• Voorstel overgangstermijn aan te leveren data t.b.v. cumulatierisico (blz. 11 en 12)
• Voorstel overgangstermijn aan te leveren data t.b.v. cumulatierisico (blz. 11 en 12)
De werkgroep voorziet dat door systeemtechnische aanpassingen én de door de
Gevolmachtigd Agenten uit te voeren dataverrijking, niet alles volledig is gerealiseerd
voor 1-1-2013. De werkgroep stelt derhalve voor, op dit punt een overgangstermijn van 1
jaar te hanteren zodat systeemhuizen en volmachten voldoende tijd hebben.
• Actieve prolongatie bij overvoer van externe portefeuilles (blz. 15)
• Actieve prolongatie bij overvoer van externe portefeuilles (blz. 15)
In het belang van waarborging van de kwaliteit van de portefeuille zijn verzekeraars in de
Werkgroep van mening dat portefeuilles die naar de volmacht worden overgevoerd en
afkomstig zijn van een andere risicodrager, actief geprolongeerd moeten worden. De
gevolmachtigd agenten in de werkgroep geven aan dat dit moeilijk realiseerbaar is, zeker
voor de grotere gevolmachtigden.
• Maatregelen om het discontinuïteitrisico beheersbaar te maken (blz. 22)
De verzekeraars in de werkgroep stellen voor:
Eisen aan solvabiliteit & werkkapitaal van Gevolmachtigde Agenten met groot volume;
Inzage voor verzekeraars in het Businessplan volmachtbedrijf en holding;
Separeren van de Volmacht BV buiten de scope van de holding;
Jaarlijkse aanlevering Jaarverslag van de holding waaronder het bedrijf van de
Gevolmachtigd Agent valt;
Aanbevelingen
In hoofdstuk 4 zijn door de Werkgroep aanbevelingen uitgewerkt van activiteiten die op korte
termijn moeten worden opgestart om per 1 januari 2013 te kunnen voldoen aan de eisen die
Solvency II stelt. De Werkgroep zal na afstemming met de Stuurgroep in Fase 3, de
activiteiten in een Plan van aanpak uitwerken.
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Hoofdstuk 1

Risico’s en ‘Gaps’ volmachtkanaal in het kader van Solvency II

1.1
Inleiding:
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de uitkomst van het door de werkgroep verricht
onderzoek tijdens Fase 1.
1.2
Inventarisatie risico’s en ‘Gaps’ in het kader van artikel 4.25 DNB (uitbesteding)
Op basis van verricht onderzoek tijdens Fase 1, is er een overzicht vervaardigd van de
vijftien voornaamste risico’s voor het volmachtkanaal en mogelijke ‘Gaps’. Er is sprake van
een ‘Gap’ wanneer er een verschil is tussen de huidige situatie en de situatie zoals deze per
1 januari 2013 moet zijn, om te voldoen aan de eisen van Solvency II. In het onderstaande
overzicht is indien er sprake is van een ‘Gap’ vermeld op welke onderdelen van artikel 4.25
van DNB, het volmachtkanaal op dit moment naar verwachting tekort schiet.
Overzicht mogelijke Gaps '15 grote volmachtrisico's S olvency II'
Werkgroep Solvency II Volmacht Verbond/NVGA
15 grote risico's in volmachttekening

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3

mogelijke Gap Solvency II
1e pijler
2e pijler
3e pijler

Aanlevering van data komt niet overeen met de behoeften/eisen van
Solvency II
Onvoldoende inzicht in cumulatierisico
Onvoldoende aandacht voor catastrofe risico’s
Kwaliteitsverlies (van data) door overvoer portefeuilles naar
volmachttekening
Spanningsveld tussen belangen ‘commercie’ en
‘techniek/inhoudsdeskundigen’ bij de VG.
Sturing volmachttekening door het management van de
volmachtgever
Beperkte sturing op portefeuillemanagement en AO/IC
Draagvlak en communicatie van professioneel risicomanagement

C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2

Scenario wettelijke aanpassing regeling tekencommissie,
winstcommissie en provisie
Zorgvuldige aandacht bij een te verstrekken volmacht
Risico dat sprake is van geen onvoldoende monitoring van
uitbestede processen
Solvency II is niet concreet genoeg over het fenomeen
volmachttekening
Kwaliteit van de auditstructuur bij volmachtgever en Gevolmachtigde
Agent
Gevolgen discontinuïteit (faillissement) Gevolmachtigde Agenten
voor verzekeraars
Poolovereenkomsten conform richtlijnen ‘Nieuw Pool Protocol van
het Verbond’
Aantal mogelijke Gaps

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja
Nee

Ja
Ja

Nee
Nee

Ja

Ja

Ja

Ja
Nee

Ja
Ja

Ja
Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja
11

Ja
15

Ja
9

Formulier op 18-2-2011 samengesteld door de Werkgroep Solvency
II Volmacht
Verbond / NVGA, bestaande uit:

b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
vergroot
b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
d. Ee n conti nue e n bevre di gende
di ens tverl eni ng wordt ondermi jnd
b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
vergroot
b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
vergroot
b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
a. Materia ala fbreuk aan de kwal i te it van de
gove rnance verze keraa r
a. Materia ala fbreuk aan de kwal i te it van de
gove rnance verze keraa r
b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
a. Materia ala fbreuk aan de kwal i te it van de
gove rnance verze keraa r
a. Materia ala fbreuk aan de kwal i te it van de
gove rnance verze keraa r
c. He t de toezichthouder onmogel ijk wordt
gemaakt te moni tore n
d. Ee n conti nue e n bevre di gende
di ens tverl eni ng wordt ondermi jnd
b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
vergroot

* artikel 4.25 Wft inzake uitbesteding:
a. Materia ala fbreuk aan de kwal i te it van de
gove rnance verze keraa r
b. Het ope rati onee l ris co bovenmatig wordt
c. He t de toezichthouder onmogel ijk wordt
d. Ee n conti nue e n bevre di gende
di ens tverl eni ng wordt ondermi jnd

Dhr. P.L. van der Linden RRM (voorzitter) Allianz
Mw. Drs. S.H. Bakker
ING Assurantiebedrijven
Dhr. J. den Boer AAG
EUREKO
Dhr. Drs. H. Palsma AAG
Mw. N. van Glabbeek MscBA
Dhr. R. Stevens RMIA

Eis Solvency II conform art. 4:25 Wft inzake
uitbesteding*

EUREKO
AGEON
Velten Groep

1.3
Focusbepaling voor Fase 2
Om eind 2012 aan de eisen van Solvency II te kunnen voldoen heeft de Werkgroep
aan de Stuurgroep het advies gegeven om in het kader van vijftien grotere risico’s in de
volmachttekening, prioriteit te geven aan de volgende acht onderwerpen in Fase 2:
A1 Aanlevering noodzakelijke data vanuit volmachttekening t.b.v. Solvency II
A2 Cumulatierisico
A3 Catastroferisico
A4 Overvoer portefeuilles naar volmachttekening
C1 Draagvlak, communicatie en toepassing van professioneel risicomanagement
C4 Risico van geen of onvoldoende monitoring van de uitbestede processen
D1 Gevolgen discontinuïteit (o.a. faillissement) van de volmacht voor volmachtgever
D2 Gewijzigde verhouding verzekeraar en Gevolmachtigd Agent door de nieuwe
poolovereenkomst conform richtlijnen ‘Pool Protocol Verbond’
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Hoofdstuk 2

Onderzoek fase 2

2.1 Opzet van het verricht onderzoek
Tijdens het onderzoek hebben de volgende handelingen plaatsgevonden:
Stap 1 Uitwerking oplossingen acht grote risico’s in volmachttekening door de Werkgroep
Bij deze stap is als volgt te werk gegaan:
a. Beschrijving van het betreffende risico en mogelijke de ‘Gaps’ die zich bij het risico
kunnen voordoen;
b. Beschrijving van het probleem;
c. Mogelijke oplossingen voor het probleem;
d. Haalbaarheid van de oplossingen
e. Aandachtspunten en kritische kanttekeningen bij de bedachte oplossingen
f. Aanbevelingen
Stap 2 Brainstormsessies Solvency II volmachtgevers en Gevolmachtigd Agenten NVGA
Op 20 mei jl. heeft de werkgroep op locatie bij het Verbond van Verzekeraars een tweetal
brainstormsessies gehouden. In twee aparte groepen (een 12-tal vertegenwoordigers van
volmachtgevers en een 8-tal leden van de NVGA) is uitgebreid aandacht besteed aan de
mogelijke oplossingen van de eerder in Fase 1 door de Werkgroep gesignaleerde risico’s.
Doel van de sessie was dat de deelnemers spontaan met mogelijke oplossingen op de
proppen kwamen en de Werkgroep de uitkomsten van de sessie achteraf konden vergelijken
met de oplossingen die de werkgroepleden zelf hadden bedacht.
Stap 3 Beoordeling haalbaarheid bedachte oplossingen door deelnemers
Na afloop van de brainstormsessie op 20 mei jl. werd op basis van het door de werkgroep
ontworpen beoordelingsformulier aan de deelnemers gevraagd om individueel per oplossing
op basis van een ‘5 puntschaal’ de uitvoerbaarheid van de oplossingen aan te geven.
Stap 4 Informatieverwerking
Na afloop van de brainstormsessies zijn de ontvangen informatie en de ingevulde
beoordelingsformulieren verwerkt in rapportagevorm.
Stap 5 Analyseren uitkomsten onderzoek
Analyse brainstormsessie:
Op basis van de vervaardigde rapportages zijn de door de werkgroepleden uitgewerkte
oplossingen vergeleken met de door de deelnemers ingebrachte oplossingen.
Analysering beoordelingformulieren:
In totaal zijn er een 22 beoordelingsformulieren ingevuld, te weten: 5 door de
werkgroepleden, 10 door volmachtgevers en 6 door gevolmachtigde agenten.
Per groep zijn de uitkomsten in een subrapportage verwerkt. Vervolgens zijn de
subrapportages samengevoegd tot een document waarin er o.a. een vergelijking van de
uitkomsten per groep is gemaakt (triangulatie).
Stap 6 Verklaring overeenkomsten en verschillen tussen verzekeraars en NVGA-leden
Op basis van de verschillen tussen de in stap 5 benoemde groepen, zijn door de werkgroep
de overeenkomsten en verschillen tussen verzekeraars en NVGA-leden in kaart gebracht.
Er is tevens onderzoek verricht of de verschillen verklaarbaar zijn en wat de mogelijke
oorzaak van de verschillen is.
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Stap 7 Uitwerking oplossingen in rapportagevorm
Bij de uitwerking in rapportagevorm is gekozen voor de structuur:
1. Probleem definiëring
2. Selectie van de beste oplossing (criteria: tijd, kosten, draagvlak)
3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’
Positieve impact van de gekozen onderzoeksaanpak:
De hierboven gekozen aanpak moet uiteindelijk leiden tot een valide en betrouwbare
uitkomst van het onderzoek. Daarnaast wordt door deze onderzoeksaanpak het draagvlak
en bewustwordingsproces voor Solvency II en risicomanagement gestimuleerd.
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Hoofdstuk 3

Oplossingen voor geselecteerde risico’s en ‘Gaps’

In dit hoofdstuk zijn de oplossingen weergegeven voor een achttal geselecteerde risico’s en
‘Gaps’ waarbij de status binnen het volmachtkanaal op dit moment is, dat niet of niet volledig
wordt voldaan aan de eisen van Solvency II. De gevonden oplossingen moeten uiteindelijk
tot een situatie leiden, dat het volmachtkanaal per 1 januari 2013 voldoet aan de eisen die
Solvency II stelt aan verzekeraars en aan organisaties die werkzaamheden verrichten die
door verzekeraars worden uitbesteed. De totstandkoming van de oplossingen is in een
gedetailleerdere versie opgenomen in de bijlagen.

Oplossingen:
A.1 Aanlevering data komt niet overeen met de behoeften/eisen van Solvency II
1. Probleemdefinitie
Wat moet er binnen het volmachtkanaal gebeuren om te kunnen vaststellen of alle
datagegevens die zijn opgenomen in de nieuwe NVGA-protocollen, volledig en correct
door de Gevolmachtigd Agenten bij verzekeraars worden aangeleverd?
2. Oplossing:
Oplossing: Completering data in systeemapplicaties conform NVGA-protocollen
Proefdraaien door de Gevolmachtigd Agent met het nieuwe NVGA-protocol.
Indien er data ontbreken of niet in een juist veld in de systeemapplicaties zijn ingeregeld,
moet dit probleem worden opgelost. Brongegevens dienen compleet, juist te zijn en op
de goede plaats (verplichte velden en standaardlabels) in de systeemapplicaties te staan.
Onderzoek een mogelijke ‘conversie labelling’ door de systeemhuizen.
ANVA kent ‘Standaard labels’ en ‘Vrije labels’. Niet altijd worden alle ‘Standaard labels’
verplicht gebruikt. Hierdoor staan de data op andere plaatsen in de applicatie. Dit kan
worden opgelost door een correctieprogramma of door het uitvoeren van een collectieve
wijziging of mutatie. Indien een ‘conversie labelling’ mogelijk is, kunnen een groot aantal
problemen binnen de huidige systeemapplicaties worden opgelost.
Proefdraaien door verzekeraars in samenwerking met Market Scan, Infonavigator en
Volmachtbeheer of de aangeleverde data voldoen aan de vereiste data die nodig zijn
voor Solvency II.
P.S. als de Gevolmachtigd Agenten de updates van de NVGA-protocollen die in de
zomer van 2011 (boekingsbestand) en in december 2011 (polis- en schadebestand) in
een release door de systeemhuizen worden uitgerold, op de juiste wijze hanteren, dan
voldoen de aangeleverde data aan de eisen van Solvency II voor schadeverzekeraars
die met ‘het standaard model’ werken. Het volmachtkanaal is in deze situatie dus
‘Solvency II-proof’.
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3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
deelnemers brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar

Haalbaarheid oplossingen
Consensus actoren
Bijzonderheden 1*

:
:
:

onbekend

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
VG/GA

Ja*
Ja**
Technisch moet de aanlevering van complete data
volgens planning per 1 januari 2013 gereed kunnen zijn.
Oplossing is naar verwachting haalbaar maar vergt in
1,5 jaar tijd volledige medewerking van verzekeraars,
Gevolmachtigd Agenten, systeemhuizen en andere
betrokken partijen.
Vanuit dit kader is het van belang dat alle actoren tijdig
bij het project worden betrokken om Solvency II binnen
het volmachtkanaal met succes te kunnen uitrollen.
Mogelijke oorzaken van het risico dat deadlines worden
overschreden:
Uitrol release door systeemhuizen die niet volgens
planning verloopt
Gevolmachtigd met een eigen systeemapplicatie
ondervindt vertraging vanwege technische
problemen/beperkingen
Hoog uitvalpercentage doordat veel data ontbreken
Hoog foutenpercentage doordat veel data niet
stroken met de werkelijkheid
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A.2 Onvoldoende inzicht in cumulatierisico
1. Probleemdefinitie
Wat moet er binnen het volmachtkanaal gebeuren om alle relevante datagegevens volledig
en correct aan te leveren, zodat er sprake is van transparantie van cumulatierisico’s in de
volmachttekening?
2. Oplossing
•

Aanlevering data per risico-object op individueel polisniveau
Risico-object, postcode en huisnummer moeten in een apart veld in de
systeemapplicatie worden vastgelegd.

•

Verplichte objectregistratie in systeemhuispakketten
De objectregistratie is op meerdere manieren te regelen. Mogelijk opties zijn:
Een pakketpolis met daaronder de risico-objecten
Objectregistratie op 1 polis
Aparte polis per risico-object
Hierbij moet per risico-object een aparte polis in het systeempakket worden
aangemaakt. Gevolmachtigde Agenten moeten als klant bij systeemhuizen
regelen dat ‘een apart veld’ in de systeemapplicatie wordt aangemaakt.
CCS kent dit al inclusief een signalering bij invoer van nieuwe objecten. ANVA
en DIAS/Unit 4 moeten de objectregistratie nog in hun pakket inbouwen.
Indien een Gevolmachtigde Agent beschikt over een eigen systeemapplicatie,
dient hij e.e.a. zelf te regelen. (naar verwachting is dit voor de systeemhuizen
moeilijk uitvoerbaar)

3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
deelnemers brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar

onbekend

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
VG/GA

Haalbaarheid oplossingen

:

Ja*

Consensus actoren

:

Ja**

Bijzonderheden 1*

:

De werkgroep voorziet dat door systeemtechnische
aanpassingen én door de Gevolmachtigd Agenten uit te
voeren dataverrijking, dit alles niet volledig realiseerbaar
is voor 1-1-2013.

Voorstel Werkgroep
:
De werkgroep stelt derhalve voor, op dit punt een overgangstermijn van 1 jaar te hanteren
zodat systeemhuizen en volmachten voldoende tijd hebben. Uitgangspunt bij dit voorstel is
om prioriteit te stellen aan de objectregistratie en er voor te zorgen dat de Gevolmachtigd
Agenten de grootste cumulatierisico’s vóór 1 januari 2013 goed in hun systeemapplicatie
hebben ingeregeld. Hierbij is de insteek om de werkzaamheden te lten plaatsvinden in twee
tijdvakken, te weten: één tijdvak vóór 1-1-2013 en een tijdvak tussen 1-1-2013 en 1-1-2014.
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Na release systeemhuispakketwijziging moeten Gevolmachtigd Agenten
(per hoofdvervaldatum) polissen muteren en per risico-adres een polis invoeren.
Periode

:

01-07-2012 tot 01-01-2013 : > € 5.000,-- premie per risico-object

Periode

:

01-01-2013 tot 01-01-2014 : < € 5.000,-- premie per risico-object

Door wie
Door wie

:
:

Roel Stevens verricht onderzoek naar juistheid ‘meetpunten'
Selectie NVGA-leden door werkgroep Verbond/NVGA/Syst.Opt.

P.S. Voorstel overgangsperiode van 1 jaar. Actief prolongeren is arbeidsintensief.

Beslissing 2**

Stuurgroep Volmachten Verbond/NVGA neemt besluit
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A.3 Onvoldoende aandacht voor catastroferisico’s
1. Probleemdefinitie
Wat moet er binnen het volmachtkanaal gebeuren om alle relevante datagegevens van
catastrofe risico’s en catastrofe schades volledig, correct en tijdig aan te leveren?
2. Oplossing
• Werken met standaard catastrofecodes. Market Scan werkt met de volgende codes:
Neerslag
(N)
Storm
(S)
Bliksem
(B)
Catastrofe (C)
Overige
(O)
•

Combinatie van oorzaakcodes Gevolmachtigd Agent en schadedatum om een
selectie te kunnen maken van catastrofeschades.

•

Werken met een centrale / uniforme schadeoorzaakcode (112) en schadedatum
indien sprake is van catastrofeschades.
P.S.

Goede instructie en communicatie vanuit de verzekeraar is belangrijk,
ongeacht voor welke oplossing er wordt gekozen.

3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
Brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar

Haalbaarheid oplossingen
Consensus actoren
Bijzonderheden

:
:
:

onbekend

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
VG/GA

Ja
Ja
Nee
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A.4 Overvoer portefeuilles vanuit directe tekening naar volmachttekening
1. Probleemdefinitie
Wat moet er binnen het volmachtkanaal bij overvoer en conversies gebeuren om alle
relevante datagegevens volledig, correct en tijdig aan te leveren?
2. Oplossing
• Ontwikkeling kwaliteitsstandaard/protocol conversies/ portefeuille overvoer:
In dit protocol moeten rechten, plichten en uit te voeren taken (door wie) duidelijk
worden vastgelegd en moet worden omschreven welke stappen er moeten worden
genomen wil is sprake zijn van het ‘NVGA-proof’ aanleveren en inregelen van de
vereiste data. Mogelijk onderdeel van de operationele uitvoering vormt de digitale
overvoer in Excel volgens een afgesproken standaard binnen het Platform
Verbond/NVGA.
•

Communicatie verbeteren in het proces tussen zender en ontvanger, waarbij
duidelijke afspraken worden gemaakt.
Afspraken vastgelegen waarbij het duidelijk is wie welke taken/werkzaamheden
verricht. Regel afspraken overvoer Verzekeraar naar Gevolmachtigd Agent en ook
andersom;

•

Tijdige en volledige aanlevering door de verzekeraar van benodigde polisdata.

•

Het onderwerp ‘portefeuille-overvoer’ substantieel onderdeel laten uitmaken van de
door de verzekeraar te verrichten concurrentiële audit. Dit is ook mogelijk via ‘desk
research’.

3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
Brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar

onbekend

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
VG/GA

Haalbaarheid oplossingen

:

Ja*

Consensus actoren

:

Ja**

Bijzonderheden 1*

:

De vraag moet worden onderzocht of tijdige en volledige
aanlevering door de verzekeraar van alle data die
voorkomen in het NVGA-protocol mogelijk is en zo ja
hoeveel tijd de voorbereidingen zullen vergen.
Aangetekend moet worden dat als de overvoer niet goed
is geregeld en niet goed wordt uitgevoerd, de kans
toeneemt op een ‘Gap’ in de risicogroepen A1 en A2.
Het kan niet de bedoeling zijn dat er ‘schoon schip wordt
gemaakt’ aan de voorkant, maar dat er opnieuw
incomplete en/of onjuiste data worden aangeleverd
omdat de ‘achterkant niet goed is dichtgezet’.
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Bijzonderheden 2**

:

Er resteert één discussiepunt over het onderwerp
‘Actieve prolongatie’. Verzekeraars zijn van mening dat
ter waarborging van een kwalitatief goede volmachtportefeuille, ‘een actieve prolongatie’ moet plaatsvinden
indien een Gevolmachtigd Agent een portefeuille
overvoert naar een volmacht van een bepaalde
verzekeraar of pool en de betreffende portefeuille
afkomstig is van een andere risicodrager. De
gevolmachtigden bestempelen dit als moeilijk
uitvoerbaar. Tijdsinvestering, personeelsbezetting,
kostenaspect, twijfel of haalbaarheid opweegt
tegen het nut er van, vormen hier waarschijnlijk de
achterliggende redenen.
Technisch is deze exercitie wel mogelijk.

Beslissing 2**

Stuurgroep Volmachten Verbond/NVGA neemt besluit
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C.1 Draagvlak en communicatie van ‘Professioneel Risicomanagement’
1. Probleemdefinitie
Wat moet er binnen het volmachtkanaal gebeuren om te zorgen dat er sprake is van
voldoende draagvlak en communicatie op het terrein van ‘Professioneel
Risicomanagement’, om aan de eisen van Solvency II (artikel 4.9 document DNB) te
voldoen?
2. Oplossingen
Aangezien risicomanagement een nieuw fenomeen is binnen het volmachtbedrijf van
zowel de verzekeraar als de Gevolmachtigde Agent moet er een complete nieuwe
aanpak worden uitgerold. Advies is om binnen het volmachtbedrijf zoveel mogelijk
zaken te standaardiseren. Voordeel van een dergelijke werkwijze is dat het dan voor
iedereen duidelijk is wat er wordt bedoeld en de kans het grootst is dat
risicomanagement ook daadwerkelijk ‘zal gaan landen’ binnen het volmachtbedrijf.
Deze doelstelling moet tot stand worden gebracht door de volgende oplossingen:
2.1 Draagvlak risicomanagement voor het volmachtbedrijf begint bij de top
a. De Stuurgroep dient een standpunt te bepalen hoe het volmachtbedrijf moet
omgaan met risicomanagement en dient te formuleren welke voorbereidingen er
in het kader van Solvency II moeten worden getroffen;
b. De Stuurgroep laat de strategische-, tactische- en operationele aanpak uitwerken
in Fase 3 door de Werkgroep. De totale aanpak wordt door de Stuurgroep in een
‘Risicomanagementprotocol voor het volmachtbedrijf’ vastgelegd;
c. Verzoek van de Werkgroep aan de Stuurgroep Volmachten Verbond/NVGA is om
het onderwerp risicomanagement binnen het volmachtbedrijf in het 1e kwartaal
2012 op de agenda van de vergaderingen van de Sector Schade van het Verbond
van Verzekeraars en het bestuur van de NVGA te plaatsen, met het verzoek om
het in Fase 3 opgestelde ‘Risicomanagementprotocol voor het volmachtbedrijf ’
bindend te verklaren.
2.2 Synergie en communicatie tussen afdelingen Risk en Volmachten
Het is van belang dat het aantal bedrijfsonderdelen die op een professionele wijze
risicomanagement gaan hanteren wordt uitgebreid. De uitrol naar de
‘First Line of defense’ (‘de business’) is hier een fundamenteel onderdeel van.
‘The Second Line of defense (de afdeling Risk) dient bij dit proces een begeleidende
en ondersteunde rol te spelen. In Fase 1 van dit onderzoek is aangetoond dat er een
groot verschil is in achtergrond, belangen, cultuur en gedrag tussen de afdelingen
Risk en Volmachten. Aanbeveling is om in Fase 3 in het belang van een succesvolle
uitrol van zowel Solvency II als Risicomanagement, uitgebreid aandacht aan dit punt
te besteden.
2.3 Ondersteuning door de afdeling Risk/Risk Management
Bieden van meer ondersteuning door de afdeling Risk/Risicomanagement aan de
afdeling Volmachten. Bieden van ondersteuning door de verzekeraar aan de
Gevolmachtigd Agenten. De ondersteuning kan bestaan uit de inrichting van een
structurele aanpak op het terrein van risicomanagement, het leren werken met
modellen, dienen als klankbord, etc. Professioneel risicomanagement staat bij de
Gevolmachtigd Agenten nog meer in de kinderschoenen dan dat dit bij verzekeraars
het geval is. Gevolmachtigd Agenten zien een vorm van ondersteuning en
begeleiding van gestructureerd en methodisch risicomanagement vanuit de
verzekeraar als een meer dan welkome vorm van ondersteuning.
Ondersteuning betekent ook frequenter en beter communiceren en periodiek overleg
tussen de afdeling Risk/Risicomanagement en de afdeling Volmachten.
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2.4 Standaardisering aanpak risicomanagement binnen het volmachtkanaal:
•

Vergroting kennis en vaardigheden risicomanagement
Uit de brainstormsessie komt duidelijk naar voren dat er relatief weinig kennis is bij de
deelnemers over het structureel en methodisch toepassen van risicomanagement.
Algehele conclusie bij zowel de afdeling Volmachten van verzekeraars als
Gevolmachtigd Agenten is dat er een duidelijke behoefte is om meer kennis te
vergaren van het gestructureerd en methodisch werken op het terrein van
risicomanagement. Onderzocht moet worden of het Platform Risicomanagement van
het Verbond van Verzekeraars hier een rol in kan spelen.

•

Gestructureerde en methodische aanpak risicomanagement
Om risicomanagement beheersbaar en werkbaar te houden is het werken vanuit een
methodische en structurele werkwijze noodzakelijk. Voor draagvlak en het echt laten
landen van risicomanagement binnen de organisatie moet worden gekozen voor een
eenvoudig en gemakkelijk te hanteren model/werkwijze. Deze werkwijze vormt de
basis van goede en duidelijke communicatie. Je praat over hetzelfde en kunt risicomanagement gemakkelijker tijdens de vergadering op de agenda zetten. Modellen
die bruikbaar en werkbaar zijn mits goed begeleid zijn: ISO 31000 en COSO II

•

Ontwikkelen standaard ‘Risk Self Assessment format’ voor het volmachtbedrijf
Om een goede risicoselectie in kaart te brengen is het aan te bevelen om een
eenvoudig en gemakkelijk te hanteren ‘Risk Self Assessment format’ te ontwikkelen,
waarmee zowel medewerkers van de afdeling Volmachten van verzekeraars als
Gevolmachtigd Agenten zelfstandig kunnen werken. Het Risk Self Assessment zou
onderdeel kunnen uitmaken van het jaarlijks uit te voeren Self Assessment door de
Gevolmachtigd Agenten en een uit te voeren periodiek te bepalen audit door de
verzekeraar. Het beoordelen van de risico’s zou kunnen plaatsvinden op basis van
een ‘5-puntsschaal’ en de uitkomsten ‘te plotten’ in een riskmap/risicomatrix.
Onderzocht moet worden of en zo ja op welke wijze het Risk Self Assessment format’
kan aansluiten op de ORSA van de verzekeraar die aan de basis staat voor de te
maken ingewikkelde Solvency II-berekeningen voor het bepalen van het benodigde
beschikbaar kapitaal dat moet worden aangehouden.
2.5 Segmentatie Risk Managementaanpak op basis premieomzet of type kantoor
Gedachte is om per type volmachtkantoor verschillende eisen te stellen waarop
risicomanagement zou moeten worden ingevuld.
Gedacht wordt aan een gesplitst pakket, waarbij ‘een light versie’ bijvoorbeeld van
toepassing is voor kantoren met een premievolume: < € 5 miljoen en ‘een
mediumversie’ van toepassing is voor kantoren met een premievolume:
> € 5 miljoen en < € 50 miljoen en ‘een large versie’ te hanteren voor kantoren met
een premievolume:> € 50 miljoen.
Te stellen eisen aan volmachten met een premievolume van meer dan € 50 miljoen
zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
- Aanwezigheid van een Risk Manager of een externe Risk Consultant
- Aanwezigheid van een Risk Management Beleidsplan
- Jaarlijks uitvoeren van een ORSA
In de ‘light versie’ is het opnemen van risicomanagement als onderdeel van het uit te
voeren Risk Self Assessment’ een goede optie.
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3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
Brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar
GA

onbekend

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
VG

Haalbaarheid oplossingen

:

Ja*

Consensus actoren

:

Ja

Bijzonderheden 1*

:

Uit verricht onderzoek blijkt dat er sprake is van een
groot verschil in beleving tussen verzekeraars en
Gevolmachtigd Agenten op het punt van
risicomanagement in de beleving.
Mogelijk komt dit ook met name door de onbekendheid
bij Gevolmachtigd Agenten over het onderwerp.

Actie 1*

Verzoek aan de Stuurgroep Volmachten Verbond/NVGA
is om het onderwerp ‘implementatie risicomanagement
in het kader van Solvency II’ binnen het volmachtkanaal,
in het 1e kwartaal 2012 op de agenda van de Sector
Schade van het Verbond van Verzekeraars en het
bestuur van de NVGA te plaatsen en het door de
werkgroep in Fase 3 uit te werken ‘Risicomanagementprotocol voor het volmachtbedrijf ’ bindend te verklaren.
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C.2

Scenario wettelijke aanpassing regeling tekencommissie,
winstcommissie en provisie

1. Probleemdefinitie
Hoe kan ondanks de veranderingen van het beloningsmodel de stabiliteit binnen het
volmachtkanaal zo goed mogelijk worden gewaarborgd met het oog op Solvency II?
2. Oplossingen
Geen taak voor deze werkgroep. Afwachten welke beslissing ‘het Bestuurlijk
Volmachtoverleg’ neemt op basis van ‘De Position Paper’.
3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
Brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar

onbekend
VG

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
GA

Haalbaarheid oplossingen
Consensus actoren
Bijzonderheden

:
:
:

Ja
Ja
Ja*

Bijzonderheden 1*

:

Het risico C2 heeft veel invloed op het risico D1
‘het discontinuïteitrisico’. Op het moment dat de
Gevolmachtigd Agent minder beloning ontvangt, neemt
de kans op faillissement toe.
De Werkgroep onderneemt op dit punt geen actie en
volgt de uitkomst van afspraken die in het najaar van
2011 voortkomen uit ‘De Position Paper’.
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C.4. Risico dat sprake is van geen of onvoldoende monitoring van de uitbestede
processen

1. Probleemdefinitie
Wat moet er binnen het volmachtkanaal gebeuren om te zorgen dat er sprake is van
voldoende control en monitoring over de uitbestede processen?
2. Oplossingen
•

Herziening auditstructuur bij volmachtgever en Gevolmachtigd Agent.
Bij het auditproces aandacht te schenken of de operationele uitvoering van de
werkzaamheden binnen de organisatie van de Gevolmachtigd Agent overeenkomt met
inhoud van de SOV of de Poolovereenkomst;
Uitbreiding/ aanpassing auditactiviteiten

Periode :
Vanaf 01-08-2011 tot 01-11-2011
Geen taak voor deze Werkgroep.
•

Uitvoering van een jaarlijkse Risicoanalyse door de Gevolmachtigde Agent.

Periode :
Vanaf 01-08-2011 tot 01-11-2011
Geen taak voor deze Werkgroep.
3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
Brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar

Haalbaarheid oplossingen
Consensus actoren
Bijzonderheden

:
:
:

onbekend

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
VG/GA

Ja
Ja
Nee
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D.1 Gevolgen discontinuïteit Gevolmachtigd Agenten voor verzekeraars
1. Probleemdefinitie
Hoe kan het discontinuïteitsrisico (b.v. risico van faillissement van een Gevolmachtigde
Agent ) binnen het volmachtkanaal zoveel mogelijk worden beperkt ?
2. Oplossingen
Het bepalen van een normenkader en het bedenken van (preventieve) oplossingen
waarmee verzekeraars in staat zijn om op adequate wijze een ‘back-up scenario’ toe
te passen en de noodzakelijke maatregelen te treffen om de gevolgen op te vangen
als één of zelfs meer dan één van de 10 grootste volmachtbedrijven in Nederland
‘omvalt’. Onderdeel van dit proces is het bedenken van operationele oplossingen om
de workload op korte termijn te kunnen opvangen, als één of meerdere grote
Gevolmachtigde Agenten zouden ‘omvallen’. Operationeel risico kan worden beperkt
door een panklaar draaiboek te ontwerpen indien er zich een faillissement voordoet.
(terugnemen van portefeuillebeheer, stalling van volmachtportefeuille bij een andere
Gevolmachtigd Agenten).
Het volmachtkanaal heeft naar verwachting op dit moment nog geen adequate
oplossing als er sprake is van een ‘dominosteen effect’ en er meerdere GA’s in een
relatief korte periode failliet gaan. Op basis van een uit te voeren scenarioanalyse,
moet worden nagedacht aan mogelijke oplossingen.
Separeer de Volmacht BV buiten de scope van de holding
Door de aandelen-B.V. van het bemiddelingsbedrijf en het volmachtbedrijf te splitsen
en er sprake is van twee juridische gescheiden concerns die niet onder dezelfde
holding vallen, wordt het risico van de volmachtgever aanzienlijk verminderd.
Veelal hangt de Volmacht BV onder dezelfde holding als het bemiddelingsbedrijf.
Beide bedrijfsonderdelen gaan financiële verplichtingen aan, waarbij veelal ook de
volmachtportefeuille in onderpand wordt gegeven. Om de belangen van de
volmachtgever zo goed mogelijk te waarborgen en tevens een voorschot te nemen
op de inhoud van ‘De Position Paper’ waarbij een strikte scheiding van taakgebied
tussen de Gevolmachtigd Agent en het bemiddelingsbedrijf staat beschreven, is deze
oplossing aan te bevelen.
In de SOV vastleggen dat de rekening-courant maandelijks i.p.v. eenmaal per
kwartaal wordt verrekend. Impact en pijplijneffect met verlies van premie- en
schadestroom voor verzekeraars in geval van faillissement wordt hierdoor minder
ingrijpend.
Indien het GA-bedrijf onderdeel uitmaakt van een holding, dient jaarlijks het
Jaarverslag te worden opgevraagd van de holding waaronder het GA-bedrijf valt i.p.v.
alleen het opvragen van het jaarverslag van het GA-bedrijf. Advies is om deze
afspraak in de SOV vast te leggen;
Het stellen van solvabiliteitseisen en eisen aan het werkkapitaal van Gevolmachtigd
Agenten met een premievolume dat zich boven een nog nader te bepalen grens
bevindt.
Inzage voor verzekeraars in het Businessplan van zowel het GA-bedrijf als de holding
waaronder het GA-bedrijf valt;
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Uitvoering van een ORSA door Gevolmachtigd Agenten die zijn ingedeeld in een
afgekaderde (nog nader te bepalen) segmentatiegroep op basis van premievolume,
type volmachtkantoor, specialisme etc. , waarbij de aanpak van risicomanagement
goed moet aansluiten op de bedrijfsvoering en AO/IC’.
De Gevolmachtigd Agent stelt samen met verzekeraars een ‘Business Continuïteit
Managementplan’ op om de belangen op langere termijn te waarborgen;
Conform de SOV ontvangen verzekeraars de verklaring van de financiële rapportage
en de AO/IC-mededeling van Gevolmachtigd Agenten. Beiden worden verstrekt door
een accountant en bevatten voor verzekeraars bruikbare informatie.
3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
Brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar
GA
Haalbaarheid oplossingen
Consensus actoren

:
:

onbekend

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
VG

Deels
Nee

Bijzonderheden 1*
:
Er is geen volledige consensus tussen verzekeraars en Gevolmachtigde Agenten op alle
punten. Gevolmachtigde Agenten geven in een aantal situaties aan dat bepaalde
oplossingen niet of moeilijk uitvoerbaar zijn terwijl verzekeraars van mening zijn dat
oplossingen wel uitvoerbaar zijn. Transparantie is hier het key word. Gezien de gevoeligheid
en het verschil in belangen verzoekt de Werkgroep aan de Stuurgroep een beslissing te
nemen of de volgende oplossingen geschikt zijn voor de implementatie van Solvency II
binnen het volmachtbedrijf:
Het stellen van solvabiliteitseisen en eisen aan het werkkapitaal van Gevolmachtigde
Agenten met een premievolume dat zich boven een nog nader te bepalen grens
bevindt;
Inzage voor verzekeraars in het Businessplan van zowel het GA-bedrijf als de holding
waaronder het GA-bedrijf valt;
Separeren van de Volmacht BV buiten de scope van de holding;
Jaarlijkse aanlevering Jaarverslag van de holding waaronder het GA-bedrijf valt i.p.v.
alleen het opvragen van het jaarverslag van het GA-bedrijf;
Indien het GA-bedrijf onderdeel uitmaakt van een holding dient in de SOV de
verplichting voor GA te worden opgenomen, dat het jaarverslag van de totale holding
door de GA naar de verzekeraar wordt gezonden;
Beslissing 1*
Stuurgroep Volmachten Verbond/NVGA neemt besluit over de bovengenoemde
punten.
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D.2 Poolovereenkomsten conform richtlijnen ‘Protocol Intermediaire Pools’
1. Probleemdefinitie
Hoe kan ondanks de wettelijke veranderingen in pooltekening, de stabiliteit binnen het
volmachtkanaal zo goed mogelijk worden gewaarborgd met het oog op Solvency II?
2. Oplossingen
Voldoen aan de gemaakte afspraken in het ‘Protocol Intermediaire Pools’.
3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
Brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar

Haalbaarheid oplossingen
Consensus actoren
Bijzonderheden

:
:
:

onbekend
VG/GA

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar

Ja
Ja
Nee

Behandeling risico’s Groep B:
Risico’s voor de volmachtgever door gebrek aan goede sturing
1. Probleemdefinitie
Wat moet er binnen het volmachtkanaal gebeuren om te zorgen dat er sprake is van
voldoende sturing?
2. Oplossingen
Hantering van ‘Management Control Systems’ binnen het volmachtkanaal
werken vanuit Professioneel Risicomanagement waarbij gebruik wordt gemaakt
van goede ‘Management Control Systems’ is van groot belang om het spanningsveld
tussen de commercie en techniek/volmachtbeheer in een goede balans te houden.
3. Haalbaarheid van de oplossing op basis van een ‘5 puntschaal’:

Uitkomst groepsbeoordeling
Brainstormsessie
niet uitvoerbaar moeilijk uitvoerbaar

Haalbaarheid oplossingen
Consensus actoren
Bijzonderheden

:
:
:

onbekend
GA

uitvoerbaar gemakkelijk uitvoerbaar
VG

Ja
Ja
Nee
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Hoofdstuk 4

Conclusies en aanbevelingen

4.1
Inleiding
Om eind 2012 aan de eisen van Solvency II te kunnen voldoen, heeft de Werkgroep
aan de Stuurgroep het advies gegeven in het kader van vijftien grotere risico’s in
volmachttekening, prioriteit te geven aan een achttal risico’s. In dit hoofdstuk wordt stil
gestaan bij de conclusies die de werkgroep heeft getrokken na afronding van Fase 2.
4.2
Status Solvency II binnen het volmachtbedrijf
Conclusie die kan worden getrokken naar aanleiding van het onderzoek dat is verricht, is dat
Volmachtafdelingen van verzekeraars over het algemeen beschikken over weinig kennis
over Solvency II, laat staan dat ze beschikken over een helder overzicht/inzicht wat de
impact van Solvency II op het volmachtbedrijf is. Een mogelijke oorzaak is dat verzekeraars
weleens waar allemaal intensief bezig zijn om voorbereidingen te treffen die nodig zijn om
aan de eisen van Solvency II te voldoen, maar dat dit beperkt blijft tot een relatief kleine
groep personen die met name de specifieke functies bekleden die in Solvency II en door
DNB worden vereist. Veelal is de afdeling Risk leidend in het voorbereiden van Solvency II
en worden afdelingen zoals Internal Auditing, Actuariaat, Finance & Control en Compliance
bij het proces betrokken. Uit de reacties van de personen die de vragenlijsten hebben
ingevuld, personen waarbij interviews zijn afgenomen en tijdens de gehouden
brainstormsessies op 20 mei 2011, komt heel duidelijk naar voren dat de afdeling die
verantwoordelijk is voor de voorbereidingen van Solvency II nog niet of slechts in beperkte
mate is gestart om Solvency II uit te rollen naar ‘de business’ van het volmachtbedrijf. Bij de
meeste verzekeraars wordt bij de planning van de implementatie Solvency II, de eigen
organisatie (directe tekening) als uitgangspunt genomen en wordt er onvoldoende rekening
gehouden met het feit dat de planning binnen het volmachtkanaal anders kan zijn.
Aangezien Solvency II en het werken vanuit gestructureerd en methodisch
risicomanagement nagenoeg geheel nieuw zijn binnen het volmachtbedrijf van zowel de
verzekeraar als de Gevolmachtigde Agent, moet er een complete nieuwe aanpak worden
uitgerold. Advies is om binnen het volmachtbedrijf zoveel mogelijk zaken te standaardiseren.
Voordeel van een dergelijke werkwijze is dat het dan voor iedereen duidelijk is wat er wordt
bedoeld en de kans het grootst is dat zowel Solvency II als risicomanagement daadwerkelijk
‘zullen gaan landen’ binnen het volmachtbedrijf.
4.3
Focus voornaamste risicogebieden binnen de volmachttekening
De inhoud van dit rapport heeft betrekking op Fase 2 van de opdracht, waarbij oplossingen
zijn uitgewerkt voor een achttal risico’s en ‘Gaps’ die in Fase 1 van de opdracht zijn
geselecteerd. Aanbeveling is om primaire aandacht te schenken aan de drie grootste risico’s:
• Aanlevering noodzakelijke data vanuit volmachttekening t.b.v. Solvency II
• Draagvlak, communicatie en toepassing van professioneel risicomanagement
• Gevolgen discontinuïteit (o.a. faillissement) van de volmacht voor volmachtgever
4.4
Haalbaarheid oplossingen
Tijdens het zoeken naar passende oplossingen voor de acht geselecteerde risico’s, is
duidelijk geworden dat de oplossingen voor bijna alle risico’s haalbaar zijn, mits tijdig wordt
begonnen met de voorbereidingen
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4.5
Aanbevelingen
In deze paragraaf zijn door de Werkgroep aanbevelingen uitgewerkt van activiteiten die op
korte termijn moeten worden opgestart om per 1 januari 2013 te kunnen voldoen aan de
eisen die Solvency II stelt. De Werkgroep zal na afstemming met de Stuurgroep in Fase 3,
de activiteiten in een Plan van aanpak uitwerken. Details van de activiteiten, uitvoering en
periodisering en actoren zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 en bijlage 1.
Samenvatting oplossingen Fase 2 voor risico’s en ‘Gaps’ afkomstig uit Fase 1:

A.1 Aanlevering data komt niet overeen met de behoeften/eisen van Solvency II
Oplossing:
• Completering data in systeemapplicaties conform NVGA-protocollen

A.2 Onvoldoende inzicht in cumulatierisico
Oplossing:
• Aanlevering data per risico-object op individueel polisniveau
•

Verplichte objectregistratie in systeemhuispakketten

A.3 Onvoldoende aandacht voor catastroferisico’s
Oplossing:
• Werken met standaard catastrofecodes. Market Scan werkt met een vijftal codes.
•

Combinatie van oorzaakcodes Gevolmachtigd Agenten en schadedatum om een
selectie te kunnen maken van catastrofeschades.

•

Werken met een centrale / uniforme schadeoorzaakcode (112) indien sprake is van
catastrofeschades. Goede instructie en communicatie is hierbij belangrijk. Op basis
van schadedatum kunnen er gemakkelijk selecties per branche worden gedraaid;

A.4 Overvoer portefeuilles vanuit directe tekening naar volmachttekening
Oplossing:
• Ontwikkeling kwaliteitsstandaard/protocol conversies/ portefeuille overvoer:
•

Communicatie verbeteren in het proces tussen zender en ontvanger, waarbij
duidelijke afspraken worden gemaakt die worden vastgelegd.
Duidelijk vastleggen wie welke taken/werkzaamheden verricht; Regel afspraken
overvoer Verzekeraar naar Gevolmachtigd Agent en ook andersom;

•

Tijdige en volledige aanlevering door de verzekeraar van benodigde polisdata. Het
onderwerp ‘portefeuille-overvoer’ substantieel onderdeel laten uitmaken van de door
de verzekeraar te verrichten concurrentiële audit. Dit is ook mogelijk via ‘desk
research’.
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C.1 Draagvlak en communicatie van ‘Professioneel Risicomanagement’
Oplossing:
• Onderkenning draagvlak risicomanagement volmachtbedrijf vanuit de top
•

Verbetering synergie en communicatie tussen afdelingen ‘Risk’ en ‘Volmacht’

•

Ondersteuning door de afdeling Risk/Risk Management

•

Gestructureerde en methodische aanpak risicomanagement

•

Vergroting kennis en vaardigheden van risicomanagement

•

Hantering eenvoudige en transparante modellen

•

Hantering standaard ‘Risk Self Assessment format’ voor het volmachtbedrijf

•

Segmentatie risicomanagementaanpak op basis premieomzet en/of type kantoor

C.2

Scenario wettelijke aanpassing regeling tekencommissie,
winstcommissie en provisie
Oplossing:
Geen taak voor deze werkgroep. Afwachten welke beslissing het Bestuurlijk
Volmachtoverleg neemt op basis van ‘De Position Paper’.

C.4.

•
•

Risico dat sprake is van geen of onvoldoende monitoring van de
uitbestede processen
Oplossing:
Herziening auditstructuur bij volmachtgever en Gevolmachtigde Agent.
Uitvoering van een jaarlijkse Risicoanalyse door de Gevolmachtigde Agent.
(zie het onderdeel C1: Risk Self Assessment’)
P.S. Geen taak voor deze Werkgroep.
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D.1 Gevolgen discontinuïteit Gevolmachtigde Agenten voor verzekeraars
Oplossing:
Het bepalen van een normenkader en het bedenken van (preventieve) oplossingen
waarmee verzekeraars in staat zijn om op adequate wijze een ‘back-up scenario’ toe
te passen en de noodzakelijke maatregelen te treffen om de gevolgen op te vangen
als één of zelfs meer dan één van de 10 grootste volmachtbedrijven in Nederland
‘omvalt’.
Operationeel risico beperken door een panklaar draaiboek te ontwerpen indien er zich
een faillissement voordoet.
Separeer de Volmacht BV buiten de scope van de holding
(hierover moet de Stuurgroep nog een standpunt innemen)
In de SOV vastleggen dat de rekening-courant maandelijks i.p.v. eenmaal per
kwartaal wordt verrekend. Impact en pijplijneffect met verlies van premie- en
schadestroom voor verzekeraars in geval van faillissement wordt hierdoor minder
ingrijpend.
Indien het GA-bedrijf onderdeel uitmaakt van een holding, dient jaarlijks het
Jaarverslag te worden opgevraagd van de holding waaronder het GA-bedrijf valt i.p.v.
alleen het opvragen van het jaarverslag van het GA-bedrijf. Advies is om deze
afspraak in de SOV vast te leggen;
(hierover moet de Stuurgroep nog een standpunt innemen)
Het stellen van solvabiliteitseisen en eisen aan het werkkapitaal van Gevolmachtigd
Agenten met een premievolume dat zich boven een nog nader te bepalen grens
bevindt;
(hierover moet de Stuurgroep nog een standpunt innemen)
Inzage voor verzekeraars in het Businessplan van zowel het GA-bedrijf als de holding
waaronder het GA-bedrijf valt;
(hierover moet de Stuurgroep nog een standpunt innemen)
Uitvoering van een ORSA door Gevolmachtigde Agenten die zijn ingedeeld in een
(nog nader) afgekaderde segmentatiegroep op basis van premievolume
(> € 50 miljoen), type volmachtkantoor, specialisme etc. , waarbij de aanpak van
risicomanagement goed moet aansluiten op de bedrijfsvoering en AO/IC’.
GA stelt samen met verzekeraars een ‘Business Continuïteit Managementplan’ op om
de belangen op langere termijn te waarborgen;
Conform de SOV ontvangen verzekeraars de verklaring van de financiële rapportage
en de AO/IC-mededeling van Gevolmachtigd Agenten. Beiden worden verstrekt door
een accountant en bevatten voor verzekeraars bruikbare informatie.
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