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Inleiding
Solvency II nieuwe Europese wetgeving voor verzekeraars
Alle Europese verzekeringsmaatschappijen dienen per 1 januari 2013 te voldoen aan de
wettelijke eisen van de Richtlijn Solvency II. De kans is groot dat de operationele werking
van Solvency II wordt uitgesteld tot 1 januari 2014. De definitieve beslissing op dit punt zal in
het voorjaar van 2012 worden genomen door het Committee on Economic and Monetary Affairs
(ECON).

Doel van deze handleiding
De Werkgroep Solvency II Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA heeft in opdracht
van de Stuurgroep Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA een onderzoek verricht
naar de impact die Solvency II op het volmachtkanaal zal hebben. In deze handleiding
worden de resultaten van verricht onderzoek beschreven en wordt uiteengezet welke
stappen verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten moeten maken om de gesignaleerde
risico’s binnen het volmachtkanaal die impact hebben op Solvency II, op basis van
mitigerende maatregelen beheersbaar te maken.
De inhoud van deze handleiding biedt tevens de mogelijkheid om het management en
medewerkers die in het volmachtkanaal werkzaam zijn kennis te laten nemen wat Solvency
II inhoudt en welke consequenties deze Richtlijn voor hen heeft. Vanuit dit gegeven worden
in deze handleiding een aantal handvatten gegeven, op welke wijze de actoren binnen het
volmachtkanaal, Solvency II op adequate wijze binnen hun organisatie kunnen
implementeren, zodat tijdig aan de eisen van de genoemde Richtlijn wordt voldaan.
Synergie, draagvlak en gezamenlijke aanpak Verbond van Verzekeraars en NVGA
Tijdens het project is duidelijk gebleken dat Solvency II een omvangrijk en complex
onderwerp is en dat het niet mogelijk is om als individuele speler de Richtlijn met succes uit
te rollen. De uitrol van Solvency II vergt nauwe samenwerking tussen verzekeraars,
Gevolmachtigd Agenten, systeemhuizen, consultancybedrijven en andere organisaties die
een belangrijke bijdrage leveren aan een goed functionerend volmachtkanaal.

23 december 2011,
Lourens van der Linden RRM
Voorzitter Werkgroep Solvency II Volmacht Verbond van Verzekeraars/NVGA
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Samenvatting
1. Implementatie van Solvency II in een drietal fasen
Om de Richtlijn Solvency II op succesvolle wijze binnen het volmachtkanaal te
implementeren, is het advies om dit fasegewijs te doen. Gekozen is voor de volgende
fasen:
1.1 Oriëntatiefase
In deze fase wordt uitleg gegeven over de achtergronden van Solvency II en wordt
ingegaan op het feit waarom het voor het volmachtkanaal zo belangrijk is om Solvency II
tijdig te implementeren.
1.2 Fase 1
In deze fase wordt de impact die de ‘3 pijlers’ van Solvency II op het volmachtkanaal
hebben in kaart gebracht waarbij de focus wordt gericht op de mogelijke risico’s en ‘gaps’
in het volmachtkanaal. In de eerste fase is een achttal van in totaal 15 geselecteerde
risico’s nader onderzocht.
1.3 Fase 2
In deze fase zijn de mitigerende oplossingen voor geselecteerde risico’s en ‘gaps’
uitgewerkt, waarbij de status op dit moment is, dat niet of niet volledig wordt voldaan aan
de eisen van Solvency II.
1.4 Fase 3
In deze fase wordt uitbreid aandacht geschonken aan de wijze waarop de mitigerende
oplossingen uit Fase 2 het beste binnen de organisatie van zowel de verzekeraar als
Gevolmachtigd Agent kunnen worden geïmplementeerd.

2. Risico’s volmachttekening in het kader van Solvency
Een achttal uitgewerkte risico’s is ingedeeld in een drietal groepen, te weten:
2.1 Aanlevering noodzakelijke data vanuit volmachttekening t.b.v. Solvency II
Uit het onderzoek dat is verricht is duidelijk geworden dat de kwantiteit en kwaliteit van
door de Gevolmachtigd Agenten aangeleverde data zich nog niet op alle punten op het
vereiste niveau van Solency II bevindt. De te lopen risico’s hebben betrekking op:
• Aanlevering data komt niet overeen met de behoeften/eisen van Solvency II
• Onvoldoende inzicht in cumulatierisico
• Onvoldoende aandacht voor catastrofeschades
• Overvoer portefeuilles vanuit directe tekening naar volmachttekening
Vóór 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 2012 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. Bij dit proces is goede coördinatie een vereiste.
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Nieuwe NVGA-protocollen zijn ‘Solvency II-proof’ bij het Standaard Model (pijler 1) !
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 zijn 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’.
Voorwaarde is wel dat de data juist en compleet door de Gevolmachtigd Agenten aan de
verzekeraars worden aangeleverd. In mei 2010 heeft de Werkgroep Proces- en
Systeemoptimalisatie Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA op verzoek van de
Stuurgroep Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA onderzoek verricht of de
nieuwe NVGA-protocollen ‘Solvency II-proof’ zijn.

2.2 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 zich binnen het
volmachtkanaal nog in een beginfase bevindt. 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:
Gezien deze feiten en de eisen die Solvency II stelt is specifieke aandacht voor het
onderwerp risicomanagement binnen het volmachtbedrijf van zowel de verzekeraar als
de Gevolmachtigd Agent noodzakelijk. Onderdeel van het onderzoek dat is verricht, was
om de risicogebeurtenissen en aandachtspunten waaraan verzekeraars in het kader van
Solvency II prioriteit stellen, te vergelijken met de bestaande controlemechanismen
binnen het volmachtkanaal, te weten het ‘Self Assessment’ en de ‘Mededeling AO/IC’.
Hierbij is geconstateerd dat een groot aantal risico’s reeds onderdeel uitmaken van de
genoemde controlemechanismen. Voor een goed functionerende
risicomanagementaanpak waarmee wordt voldaan aan de eisen die Solvency II stelt,
worden de ontbrekende risicogebeurtenissen opgenomen in zowel het Self
Assessement als de Mededeling AO/IC. De data die afkomstig is uit de beide
controlemechanisme en door Gevolmachtigd Agenten aan verzekeraars wordt
aangeleverd, wordt door de verzekeraars samengevoegd. Vervolgens wordt door de
verzekeraars de centrale data uit de volmachttekening in een risicomanagementmodel
verwerkt. Conform het verzoek van de Stuurgroep (vergadering 8 september 2011) heeft
de Werkgroep het concept ‘Volmacht Risicomanagementmodel’ uitgewerkt. Het model is
met succes getest bij 3 verzekeraars.
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Van belang is dat de verzekeraar er rekening mee houdt dat het betreffende model goed
aansluit bij het Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) dat binnen de organisatie
van de verzekeraar wordt gebruikt.
Duidelijk is dat de vertegenwoordiging van zowel het Verbond van Verzekeraars als de
NVGA het belang van een goede risicomanagementaanpak erkennen.
Afgesproken is dat de Gevolmachtigd Agenten alle relevante data/items die betrekking
hebben op risicomanagement en betrekking hebben op Solvency II bij verzekeraars
zullen aanleveren. Gevolmachtigd Agenten hoeven zelf geen risicomanagementmodel te
hanteren. Deze taak ligt bij de volmachtgever.
Actie:
In deze handleiding zijn de volgende actiepunten uitgewerkt:
• Juiste formulering definitie risicomanagement voor het volmachtkanaal
• Vaststellen risicosoorten en te inventariseren gebeurtenissen in het kader van
Solvency II
• Vaststellen welke risicogebeurtenissen al zijn afgedekt door bestaande controle
mechanismen (Self Assessement en AO/IC-mededeling)
• Vaststellen ‘gaps’ die nog niet zijn belegd in de bestaande controle mechanismen
• Aanvullen van bestaande controle mechanisme met ‘gaps’ uit de vorige bullit.
• Advies aan het Verbond van Verzekeraars om haar leden te stimuleren, het door
de Werkgroep ontwikkelde ‘Volmacht risicomanagementmodel’, actief te gaan
gebruiken.
2.3 Gevolgen discontinuïteit (faillissement) van de volmacht voor volmachtgever
Bij discontinuïteit kan met name worden gedacht aan faillissement van de GA, maar
kan dit ook te maken hebben met IT of het uitvallen van bepaalde personen binnen de
organisatie.
Een belangrijk risico voor verzekeraars vormt een eventueel faillissement van één of
meerdere volmachten. Met name de situatie wanneer volmachtkantoren die een
premievolume van meer dan € 50 miljoen hebben, of als er sprake is van een
‘dominosteen effect’ als er meerdere Gevolmachtigd Agenten in een relatief korte
periode failliet gaan, baart verzekeraars zorgen.
Gevolgen van een faillissement kunnen zijn:
• Cashflow risico
Risico dat een verzekeraar een deel van premie- en schadestroom
‘kwijtraakt’,dat in ‘de pijplijn’ zit tussen verzekeraar, GA, bemiddelaar en
eindklant. Een andere risico betreft door verzekeraars aan GA’s verstrekte
leningen, die door faillissement niet meer aan de verzekeraar worden
terugbetaald;
• Operationeel risico (terugnemen van portefeuillebeheer, stalling van
volmachtportefeuille bij een andere GA);
• Imagorisico (negatieve publiciteit als gevolg van een faillissement van een
Gevolmachtigd Agent)
• Risico verhoging kosten overhead verzekeraar
Indien een flink premievolume ‘verdampt’ na een faillissement van één of
meerdere grote volmachten, beschikt de verzekeraar over minder
premievolume/aantal lopende polissen, om de totale kostenloading af te
dekken.
Binnen het platform ‘Stuurgroep Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA is
afgesproken dat verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten, afzonderlijke afspraken
maken hoe het risico van discontinuïteit binnen de risicoacceptatie-grens blijft om te
kunnen voldoen aan de eisen die Solvency II stelt.
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3. 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.

4. Belang van goede en heldere communicatie
Goede en heldere communicatie over de uitrol van Solvency II (inclusief
risicomanagement) is heel belangrijk. Een geleidelijke uitrol is hierbij voornaam. Actoren
moeten fasegewijs het bewustwordingsproces doorlopen. Door deze aanpak is de kans
op een breed draagvlak het grootst. Binnen het volmachtkanaal is dit erkend door zowel
het Verbond van Verzekeraars als ook de NVGA.

5. Solvency II heeft impact op de continuïteit van het volmachtkanaal
Van belang is dat alle betrokken actoren beseffen wat de gevolgen kunnen zijn indien het
volmachtkanaal er niet of niet tijdig in slaagt om de noodzakelijke aanpassingen in het
kader van Solvency II tot stand te brengen. In het uiterste geval kan een dergelijke
situatie op langere termijn de continuïteit van het volmachtkanaal in het geding brengen.
Dit komt omdat als het volmachtkanaal niet in staat is om (tijdig) aan de eisen van
Solvency II te voldoen, de kans groot is dat verzekeraars voor de volmachtportefeuille,
extra kapitaal moeten aanhouden omdat de volmachttekening in de ogen van de
toezichthouder in een dergelijk geval een verhoogd risico betreft. Dit verzwakt de
meerwaarde en de concurrentiepositie van het volmachtkanaal.

6. Goede afstemming verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten is cruciaal
Gezien de constructieve aanpak van zowel het Verbond van Verzekeraars als de NVGA
is het te verwachten dat het besef van een goede en tijdige implementatie van Solvency
II bij de betrokken actoren aanwezig is en dat de noodzakelijk te zetten stappen op tijd
worden gezet, hetgeen uiteindelijk tot een succesvolle implementatie van Solvency II zal
leiden. Van belang is dat er tijdig met het proces wordt begonnen en dat verzekeraars
begrip hebben, dat de materie voor Gevolmachtigd Agenten nieuw is. Verzekeraars
moeten goed beseffen dat de implementatie van Solvency II binnen het volmachtkanaal
anders is dan de implementatie van de Richtlijn binnen hun eigen organisatie, waarbij het
relatief eenvoudig is om een te doorlopen traject bij eigen personeel te realiseren. Binnen
het volmachtkanaal is dit anders en is sprake van samenwerking tussen verschillende
organisaties. Binnen het volmachtkanaal worden doelstellingen bereikt door het maken
van gezamenlijke afspraken. Vanuit dit kader is ondersteuning, samenwerking en het
afspreken van een redelijke en haalbare tijdsplanning, de basis om uiteindelijk ook deze
doelstelling met elkaar te bereiken.
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Hoofdstuk 1
Oriëntatiefase: Impact Solvency II op de verzekeringssector
1.1

Achtergrond Solvency II
De Richtlijn Solvency II 1,2,3 betreft nieuwe Europese wetgeving voor verzekeraars.
Solvency II is afkomstig van het Europees Parlement en de Raad toegang tot en
uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) en
betekent een grondige herziening en herschikking van voor (her)verzekeraars
relevante Europese Richtlijnen. Het doel van Solvency II is om naast een betere
bescherming van de eindklant tot een eenduidige aanpak te komen voor alle
verzekeraars die onder Solvency II vallen. Solvency II zal de huidige Solvency I
regels vervangen met nieuwe regelgeving voor kapitaaleisen, waarderingsgrondslagen en risicobeheer.
De impact van de Richtlijn Solvency II die in de Wet op het financieel toezicht (Wft)
zal worden geïncorporeerd is zeer groot. Een van de grote veranderingen betreft de
verplichte integratie van een risicobeheersysteem binnen de gehele organisatie van
een verzekeraar. Binnen Solvency II zijn de eisen voor Governance en
risicomanagement vastgelegd in de tweede pijler.

1.2

Contouren Solvency II
De opbouw van Solvency II is geïnspireerd op Basel II. Net zoals bij Basel II is
Solvency II opgebouwd uit drie pijlers.

Overzicht van de ‘3 pijlers’ van Solvency II (Bron:EIOPA)
1,2
3

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL ,2010 (blz. 25,27)
CEIOPS Consultation Paper 33 CEIOPS ‘Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: System of
Governance’ , 2009 Uitgave van CEIOPS e.V. (blz. 57-62)
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Pijler 1 Geavanceerde kwantitatieve criteria kapitaalvereisten:
Deze criteria geven enerzijds aan wat de financiële positie van een verzekeraar is.
Anderzijds wordt vastgesteld of de kapitaalspositie toereikend is. Binnen dit
basiselement wordt dus met name bekeken hoe het binnen de verzekeraar
aanwezige kapitaal zich verhoudt tot het kapitaalbedrag dat binnen de verzekeraar
aanwezig zal moeten zijn onder de nieuwe regelgeving. De hoogte van dit kapitaal
wordt gebaseerd op de daadwerkelijk gelopen risico’s die binnen de maatschappij
worden geïdentificeerd.
Pijler 2 Kwalitatieve criteria: ‘Governance’ en ‘Risicomanagement’:
Binnen het proces dat betrekking heeft op ‘Governance’ wordt de organisatie van een
verzekeraar dusdanig ingericht dat kan worden voldaan aan de eisen van Solvency II.
Een belangrijk aspect hierbij is de verankering van ‘Risicomanagement’ binnen de
organisatie. Bij dit proces is de uitrol van ‘Risicomanagement’ binnen de organisatie
van de verzekeraar een belangrijk aandachtspunt. Voor dit proces wordt in het
vakjargon de term ‘‘Convergence’ gebruikt. Solvency II eist dat ‘Risicomanagement’
op een breed terrein binnen de organisatie wordt uitgerold.
Pijler 3 Marktdiscipline en toezichtrapportage:
Deze pijler heeft tot gevolg dat er in de toekomst op uitgebreidere en nauwkeurigere
wijze gerapporteerd zal moeten worden. Er is hierbij sprake van een dubbele
rapportage, te weten naar de toezichthouder en naar de eindklant. Een belangrijke
taak van de derde pijler is het bevorderen van transparantie in de financiële sector.
Transparantie is een belangrijke factor om het vertrouwen van meerdere stakeholders
in de verzekeringssector te herstellen. Naar verwachting zijn hiervoor meer data
nodig dan in het verleden. Deze data zal daarom in gedetailleerde vorm beschikbaar
moeten zijn. De eisen die aan de data worden gesteld hebben betrekking op
uniformering, kwaliteit en het kunnen leveren van voldoende historische data (periode
moet lang genoeg zijn).
1.3

Impact Solvency II binnen de organisatie van verzekeraars
De impact van de richtlijn Solvency II die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zal
worden geïncorporeerd is zeer groot. Dit komt omdat verzekeraars naast het
aanpassen van actuariële rekenprogramma’s ook te maken krijgen met een nieuwe
economische- en risicogebaseerde benadering van het gehele business model. Dit
betekent dat de gehele organisatie van verzekeraars op een andere meer
geïntegreerde manier moet gaan werken, zowel aan de asset- als aan de liabilities
kant. Een van de grote veranderingen betreft de verplichte integratie van een
risicobeheersysteem binnen de gehele organisatie van een verzekeraar. Binnen
Solvency II zijn de eisen voor ‘Governance’ en ‘Risicomanagement’ vastgelegd in de
tweede pijler. Alle afdelingen binnen een verzekeraar krijgen er mee te maken.

1.4

Solvency II en het volmachtkanaal
Op 31 maart 2010 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een document uitgebracht
met de titel ‘Implementatie Solvency II’ (nr.01B/NL). In artikel 4.25 van dit document
wordt aandacht besteed aan het onderwerp ‘Uitbesteding’. In genoemd artikel is de
volgende tekst vastgelegd: ”De Richtlijn gaat ervan uit dat een verzekeraar bij
uitbesteding volledig verantwoordelijk blijft voor de uitbestede taken als ook voor het
voldoen aan voorschriften van de Richtlijn die relevant zijn voor uitbestede taken”.
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Het uitbesteden van werkzaamheden door een verzekeraar aan Gevolmachtigd
Agenten maakt ook onderdeel uit van de inhoud van bovengenoemd artikel.
De term Gevolmachtigd Agent of Underwriting Agent komt op geen enkele wijze voor
in de documenten van zowel CEIOPS (vanaf 1 januari 2011 is EIOPA de opvolger)
als De Nederlandsche Bank (DNB). Dit is wel te verklaren aangezien het werken met
een volmachtconstructie binnen de financiële dienstverlening een fenomeen is dat
nagenoeg alleen in Nederland voorkomt. Gezien het ontbreken van de term
Gevolmachtigd Agent in het document van De Nederlandsche Bank, heeft de
werkgroep de inhoud van artikel 4.25 uit het document van De Nederlandse Bank als
uitgangspunt genomen bij de eisen die Solvency II aan het volmachtkanaal stelt.
1.5

Impact Solvency II op de volmachttekening van verzekeraars
Zowel de Wft als de Richtlijn Solvency II stelt de eis dat verzekeraars processen die
worden uitbesteed onder controle hebben en dat verzekeraars transparant zijn.
Aangezien de Gevolmachtigd Agenten werkzaamheden uitvoeren die door
verzekeraars worden uitbesteed, dienen ook Gevolmachtigd Agenten vanaf
1 januari 2013 aan de eisen van Solvency II te voldoen.
Solvency II kan daarom ook binnen het volmachtkanaal op veel belangstelling
rekenen, te meer omdat er tot begin 2011 bij zowel de afdeling Volmachten van
verzekeraars alsook Gevolmachtigd Agenten relatief weinig over de Richtlijn bekend
was. Naar verwachting zal de implementatie van Solvency II ook grote impact hebben
op de organisatie van Gevolmachtigd Agenten. Verricht onderzoek door de
Werkgroep heeft aangetoond dat verzekeraars intern al enkele jaren bezig zijn met
de voorbereidingen van Solvency II en dat dit bij vrijwel alle Gevolmachtigd Agenten
anno 2011 nog niet het geval is. Dit impliceert dat de Gevolmachtigd Agenten zo snel
mogelijk moeten starten met de voorbereidingen om bij de start van de operationele
werking van Solvency II aan de gestelde eisen van de Richtlijn te kunnen voldoen.
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Hoofdstuk 2
Fase 1

Risico-inventarisatie volmachtkanaal Solvency II

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden een 15-tal grote risico’s binnen het volmachtkanaal
beschreven. Vervolgens wordt uitgebreid stil gestaan bij de uitkomsten van het door
de Werkgroep uitgevoerde Risk Self Assessment en wordt in kaart gebracht welke
onderdelen binnen het volmachtkanaal op dit moment nog niet voldoen aan de eisen
die Solvency II aan verzekeraars stelt.
2.2 15 grote risico’s in volmachttekening:
In onderstaand overzicht zijn 15 grote risico’s opgenomen die binnen het
volmachtkanaal aanwezig zijn en impact hebben op de naleving van Solvency II.
De risico’s zijn onderverdeeld in de volgende vier groepen:

A1
A2
A3
A4

A. Risico dat data niet of beperkt beschikbaar is waardoor er onvoldoende
waarborging is van betrouwbare en kwalitatief goede data voor te maken
solvabiliteitsberekeningen en rapportage aan DNB:
Aanlevering van data komt niet overeen met de behoeften / eisen van Solvency II
Onvoldoende inzicht in cumulatierisico
Onvoldoende inzicht in catastrofeschades
Kwaliteitsverlies (van data) door overvoer portefeuilles naar volmachttekening

B. Risico’s voor de volmachtgever door gebrek aan goede sturing waardoor
mogelijk sprake is van onvoldoende control over het uitbestedingproces en
doelstellingen niet worden behaald:
B1 Spanning tussen commercie en verzekeringstechniek
B2 Sturing volmachttekening door het management van de volmachtgever
B3 Beperkte sturing op portefeuillemanagement en Administratieve Organisatie /
Interne Controle (AO/IC)

C1
C2
C3
C4
C5
C6

C. Risico van het niet voldoen aan wet- en regelgeving:
Draagvlak, communicatie en toepassing van professioneel risicomanagement
Scenario wettelijke aanpassing regeling tekencommissie, winstcommissie en
provisie (aanpassing compliance)
Zorgvuldige aandacht bij het verstrekken van een volmacht
Risico dat sprake is van onvoldoende monitoring van uitbestede processen
Solvency II is niet concreet genoeg voor het fenomeen volmachttekening
Kwaliteit van de auditstructuur bij volmachtgever en Gevolmachtigd Agent

D. Risico’s door aangegane contractuele verplichtingen, die volmachtgevers niet
kunnen nakomen, of waardoor doelstellingen niet kunnen worden behaald:
D1 Gevolgen van discontinuïteit (o.a. faillissement) van de volmacht voor de
volmachtgever
D2 Poolovereenkomst conform richtlijnen ‘Nieuw Pool Protocol van het Verbond’
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Toelichting risico’s naar aanleiding van verricht onderzoek:
Naar aanleiding van de 15 grote risico’s in bovenstaand overzicht volgt onderstaand
een toelichting op deze risico’s.
Groep A
Risico dat data niet of beperkt beschikbaar is:
Risico is dat er sprake is van onvoldoende kwaliteit en kwantiteit van aangeleverde
data. Hierdoor is sprake van onvoldoende waarborg van betrouwbaarheid van de
kwaliteit van aangeleverde data, doordat een verzekeraar niet de juiste informatie
ontvangt die nodig is om zijn ‘Solvency II-model’ in te vullen en daardoor geen
risicogevoelige stabiliteit kan berekenen. De verzekeraar loopt een grote kans een
‘Capital Add on’ te krijgen, omdat de volmachtgever niet aan de eisen van
‘Governance’ (2 pijler) en ‘Rapportage’ (3e pijler) voldoet.
Groep B
Risico door gebrek aan sturing van de volmachttekening
Risico is dat commercie binnen verzekeraars de overhand krijgt waarbij sprake is van
korte termijnbelangen qua premievolume/marktaandeel en er onvoldoende aandacht
wordt besteed aan de kwaliteit van de volmachtportefeuille en de belangen op
langere termijn. Gevolg van deze situatie is dat op een bepaald moment ‘de wal het
schip onherroepelijk zal doen keren’. Dit komt doordat enerzijds aandeelhouders en
herverzekeraars structureel verliesgevende portefeuilles niet zullen accepteren en
anderzijds omdat verzekeraars die een relatief grote volmachttekening hebben een
grote kans lopen, bij de te maken kapitaalberekening in pijler 1 van Solvency II, een
‘Capital Add on’ te krijgen en extra kapitaal moeten aanhouden voor de volmachttekening.
Groep C
Risico van het niet voldoen aan wet- en regelgeving
Risico is dat als er niet wordt voldaan aan compliance-eisen DNB als toezichthouder
zal ingrijpen. Dit kan resulteren in het voorschrijven van ‘een Capital Add on’ voor de
activiteiten die binnen de volmachttekening plaatsvinden. Andere maatregelen zijn
een mogelijke intrekking van een vergunning of het overgaan tot wettelijke
aanpassingen waardoor het werken met een volmachtconstructie wordt beperkt of in
een worst case scenario zelfs wordt verboden.
Groep D
Risico van niet nakomen van contractuele verplichtingen
Risico is dat verzekeraars onvoldoende waarborg kunnen bieden dat aangegane
verplichtingen ook daadwerkelijk worden nagekomen. Dit is voor het imago van de
financiële dienstverlening een onacceptabele situatie. Als voorbeeld moet worden
gedacht aan een scenario van faillissement van meerdere (grotere) Gevolmachtigd
Agenten in eenzelfde periode. Een ander voorbeeld is dat er sprake is van een
structureel te lage reservering van schades. Als er twijfels zijn of een verzekeraar met
een grote volmachttekening de vereiste solvabiliteit wel kan garanderen, is de kans
groot dat DNB zal ingrijpen door een ‘Capital Add on’ voor te schrijven, strakker
toezicht te houden of het ministerie van Financiën te verzoeken om wettelijke
aanpassingen door te voeren.
Conclusie:
De conclusie is dat het volmachtkanaal net zoals dit voor verzekeraars geldt, moet
voldoen aan de eisen die Solvency II stelt en voldoende waarborg moet bieden dat
verplichtingen worden nagekomen en het volmachtkanaal onderdeel uitmaakt van
een gedegen en stabiel stelsel van financiële dienstverlening. Dit is van groot belang
om de continuïteit van het volmachtkanaal op langere termijn te kunnen waarborgen.
P.S. In bijlage 5.1 ‘Toelichting 15 grote volmachtrisico’s in het kader van Solvency II’,
zijn de 15 risico’s gedetailleerd beschreven.
13
Bijlage 4 Concept Eindrapport ‘Voorbereiding volmachtkanaal op Solvency II’ (23 december 2011)

2.3 Inventarisatie ‘gaps’ in het kader van artikel 4.25 DNB (uitbesteding)
Op basis van de uitkomsten het onderzoek dat is verricht, is er een overzicht vervaardigd
waarin de mogelijk ‘gaps’ van een 15-tal grote volmachtrisico’s in kaart zijn gebracht.
In het onderstaande overzicht is per ‘gap’ aangegeven op welke onderdelen van
artikel 4.25 van De Nederlandse Bank 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

Overzicht ‘Gaps’ van 15 grote volmachtrisico’s’

2.4 Verricht Risk Self Assessment
Op basis van 15 grote risico’s binnen het volmachtkanaal, heeft de werkgroep een Risk Self
Assessment uitgevoerd. In bijlage 5.2 is gedetailleerde informatie over het onderzoek dat is
verricht terug te vinden.
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Hoofdstuk 3
Fase 2 Mitigerende oplossingen beheersbaarheid risico’s en ‘gaps’
3.1

Inleiding
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.

3.2

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 door de Gevolmachtigd Agent worden opgelost. Brongegevens dienen
compleet en juist te zijn en op de goede plaats (verplichte velden en standaardlabels) in
de systeemapplicaties te staan.
Onderzoek naar 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.
Nieuwe NVGA-protocollen zijn ‘Solvency II-proof’ bij het Standaard Model (pijler 1) !
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 zijn 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’.
In mei 2010 heeft de Werkgroep Proces- en Systeemoptimalisatie Volmachten Verbond
van Verzekeraars/NVGA op verzoek van de Stuurgroep Volmachten Verbond van
Verzekeraars/NVGA onderzoek verricht of de nieuwe NVGA-protocollen ‘Solvency IIproof’ zijn. Uitkomst van het onderzoek was dat de nieuwe protocollen Solvency II-proof’
zijn in de situatie dat verzekeraars met ‘het Standaard Model werken bij de berekeningen
van het beschikbaar kapitaal (pijler 1). Voorwaarde is wel dat de data juist en compleet
door de Gevolmachtigd Agenten aan de verzekeraars worden aangeleverd.
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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 in 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. Gevolmachtigd 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 Gevolmachtigd Agent beschikt over een eigen systeemapplicatie,
dient hij e.e.a. zelf te regelen.
Actie op basis van prioriteit:
Uitgangspunt 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 laten
plaatsvinden in twee tijdvakken, te weten: één tijdvak vóór 1 januari 2013 en een tijdvak
tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014.
Na de release van 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

P.S. Indien sprake is dat de operationele start van Solvency II wordt uitgesteld tot 1 januari
2014, dan zal geen sprake zijn van een overgangsjaar. Het volmachtkanaal dient de data ten
behoeve van de te berekenen cumulatierisico’s per 1 januari 2014 compleet en juist aan te
leveren.
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A.3 Onvoldoende aandacht voor catastrofeschades
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.

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 voor risico’s bij portefeuilleovervoer betreffen:
a. 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 van Verzekeraars/NVGA.
b. Communicatie verbeteren in het proces tussen zender en ontvanger.
Een belangrijk onderdeel van een goed communciatieproces vormt het
vastleggen van afspraken. waarbij het duidelijk is wie welke taken/
werkzaamheden verricht. De afspraken hebben betrekking op overvoer van
verzekeraar naar Gevolmachtigd Agent en ook andersom.
c. Tijdige en volledige aanlevering door de verzekeraar van benodigde polisdata.
d. 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’
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 Gevolmachtigd Agent moet er een compleet 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. 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.
c. De Stuurgroep laat in 2012 een voorstel van een strategische-, tactische- en
operationele aanpak door de Werkgroep uitwerken.
d. De aanpak van risicomanagement voor het volmachtbedrijf is vastgelegd in de
handleiding (zie bijlage 5) waarin de implementatie van Solvency II binnen het
volmachtkanaal wordt beschreven.
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 het onderzoek dat is bericht is
aangetoond dat er een groot verschil bestaat in achtergrond, belangen, cultuur en
gedrag tussen de afdelingen Risk en Volmachten. Aanbeveling is om in 2012 in het
belang van een succesvolle uitrol van zowel Solvency II als Risicomanagement,
uitgebreid aandacht aan dit punt te besteden.
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2.3 Ondersteuning door de afdeling Risk/Risk Management
Bieden van meer ondersteuning door de afdeling Risk/Risicomanagement aan de
afdeling Volmachten is van belang. Ook is ondersteuning vanuit de afdeling
Volmachten naar de organisatie van Gevolmachtigd Agenten toe noodzakelijk
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 bevindt zich bij de Gevolmachtigd
Agenten nog meer in een beginstadium 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.
2.4 Standaardisering aanpak risicomanagement binnen het volmachtkanaal
•

Juiste formulering definitie risicomanagement voor het volmachtkanaal:
Zie paragraaf 4.3.

•

Aanlevering data (risico) aandachtsgebieden door Gevolmachtigd Agenten:
Gezien de eisen die Solvency II stelt is specifieke aandacht voor het onderwerp
risicomanagement binnen het volmachtbedrijf van zowel de verzekeraar als de
Gevolmachtigd Agent noodzakelijk. Dit belang wordt ook onderkent door de
vertegenwoordiging van zowel het Verbond van Verzekeraars als de NVGA.
Afgesproken is dat de Gevolmachtigd Agenten alle relevante data/items die
betrekking hebben op risicomanagement bij verzekeraars zullen aanleveren.
De betreffende data maken onderdeel uit of gaan onderdeel uitmaken van de
bestaande controlemechanismen waarmee Gevolmachtigd Agenten al werken, te
weten: - het Self Assessment en – de Mededeling AO/IC.
De werkgroep heeft op basis van een verricht onderzoek bij een vijftal
verzekeraars de risicosoorten en risicogebeurtenissen in kaart gebracht die een
Gevolmachtigd Agent bij een te hanteren risicomanagementproces moet
beoordelen. De werkgroep heeft de uitkomst van dit onderzoek vergeleken met de
bestaande controlemechanismen binnen het volmachtkanaal, te weten het Self
Assessment en de Mededeling AO/IC en heeft hierbij geconstateerd dat een groot
aantal risico’s reeds onderdeel uitmaken van de genoemde
controlemechanismen. Voor een goed functionerende risicomanagementaanpak
waarmee wordt voldaan aan de eisen die Solvency II stelt, moeten de
ontbrekende risicogebeurtenissen (gaps) worden opgenomen in zowel het Self
Assessement als de Mededeling AO/IC. Dit punt van aandacht is inmiddels
opgepakt door de Stuurgroep Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA.

•

Hantering risicomanagementmodel afdeling Volmachten van verzekeraars:
Om een goede risicoselectie te kunnen maken is het van belang dat er binnen het
volmachtkanaal een eenvoudig en gemakkelijk te hanteren risicomanagementmodel wordt ontwikkeld. Met een dergelijk model zijn de afdeling Volmachten van
verzekeraars goed in staat om zelfstandig te kunnen werken. Voordeel van dit
model is dat het een eenvoudig en goed te begrijpen model is dat laagdrempelig
is en voor de afdeling Volmachten beter hanteerbaar is dan de veelal complexe
risicomanagementmodellen waarmee de afdelingen Risk van verzekeraars
werken.
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Het belang op dit punt is tijdens de Stuurgroepvergadering van 8 september 2011
onderkend. Tijdens deze vergadering is besloten om binnen het volmachtkanaal
een ‘volmacht risicomanagementmodel’ (light versie) te ontwikkelen. Deze
werkwijze vormt de basis van goede en duidelijke communicatie. Je praat over
hetzelfde en kunt risico-management gemakkelijker tijdens de vergadering op de
agenda zetten.
Binnen platformoverleg tussen het Verbond van Verzekeraars en de NVGA is
afgesproken dat Gevolmachtigd Agenten zelf geen risicomanagementmodel
hoeven te hanteren. Deze taak ligt bij de volmachtgever.
In paragraaf 4.3 wordt nadere uitleg gegeven over dit inhoud van deze bullit.
De Werkgroep heeft in bijlage 5.3 een voorstel voor een dergelijk model
uitgewerkt en dit model binnen diverse verzekeraars uitgetest met als resultaat
dat het model goed bruikbaar is voor de afdeling Volmachten van verzekeraars.
Met het model beschikt de afdeling Volmachten van een verzekeraar over de
mogelijkheid om de centrale data uit de volmachttekening in het model te
verwerken. Door deze aanpak krijgt de verzekeraar een goed inzicht in het
risicoprofiel van de totale volmacht- portefeuille. Belangrijk is dat de verzekeraar
vooraf met de afdeling Risk afstemt wat nodig is om het ‘volmacht
risicomanagementmodel’ te laten aansluiten op het Own Risk and Solvency
Assessment (ORSA) dat binnen de organisatie van de verzekeraar wordt
gehanteerd.
De werkgroep geeft het advies aan het Verbond van Verzekeraars om aan haar
leden de aanbeveling te doen om met een door de Werkgroep uitgetest en
werkbaar bevonden Standaard Risicomanagementmodel ‘light versie’ te gaan
werken.
•

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.

.
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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

Uitvoering van een jaarlijkse Risicoanalyse door de afdeling Volmachten van de
verzekeraars.

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’. Het operationele 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
Gevolmachtigd Agenten in een relatief korte periode failliet gaan. Op basis van een uit
te voeren scenarioanalyse, moet worden nagedacht over 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.
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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 volmachtkantoor onderdeel uitmaakt van een holding, dient jaarlijks het
Jaarverslag te worden opgevraagd van de holding waaronder het volmachtkantoor valt
i.p.v. alleen het opvragen van het jaarverslag van het volmachtkantoor. 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 volmachtkantoor als de
holding waaronder het volmachtkantoor valt;
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.

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’.
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B: Risico’s voor de volmachtgever door gebrek aan goede sturing
Probleemdefinitie
Wat moet er binnen het volmachtkanaal gebeuren om te zorgen dat er sprake is van
voldoende sturing?
Oplossingen
.1 Belang van goede en heldere communicatie:
Goede en heldere communicatie over de uitrol van Solvency II (inclusief
risicomanagement) is heel belangrijk. Een geleidelijke uitrol is hierbij voornaam. Actoren
moeten fasegewijs het bewustwordingsproces doorlopen. Door deze aanpak is de kans
op een breed draagvlak het grootst. Binnen het volmachtkanaal is dit erkend door zowel
het Verbond van Verzekeraars als ook de NVGA.

o

o

o
o
o

De volgende initiatieven zijn opgestart of zijn aanbevolen:
Verzending een Nieuwsbrief op oktober 2011 over de achtergrond van Solvency II die
naar alle volmachtverzekeraars en naar alle Gevolmachtigd Agenten in Nederland is
gezonden. Voor veel mensen die binnen het volmachtkanaal werkzaam zijn is het de
eerste echte kennismaking met de impact die de nieuwe Richtlijn Solvency II op het
volmachtkanaal zal hebben.
Een te houden enquête onder alle NVGA-leden over Solvency II. Doelstelling van de
enquête is deels bewustwording van de grote groep kleine huisvolmachten + kijken
wat de beleving is rondom Solvency II bij alle NVGA-leden. Daarnaast is het een
check om te kijken of de uitkomsten nog afwijken van het onderzoek dat tot nu is
verricht.
Redactionele artikelen in de vakmedia.
Op 25 november 2011 zijn twee leden van de Werkgroep geïnterviewd voor een
redactioneel artikel in het NVGA Magazine.
Begin 2012 vindt overleg met het Verbond van Verzekeraars om te kijken in welk
medium er een redactioneel artikel kan worden geschreven om ook de leden van het
Verbond over de initiatieven te informeren die door Werkgroep Solvency II Volmacht
Verbond van Verzekeraars zijn genomen.

.2 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.

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?
Oplossingen
Geen taak voor deze werkgroep. Afwachten welke beslissing ‘het Bestuurlijk
Volmachtoverleg’ neemt op basis van ‘De Position Paper’.
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Hoofdstuk 4
Fase 3
4.1

Implementatie mitigerende oplossingen volmachtkanaal

Overdracht aandachtspunten aan andere werkgroepen
De Werkgroep Solvency II Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA heeft
enkele aandachtspunten die moeten worden opgelost en die betrekking hebben op
het taakgebied van andere werkgroepen die actief zijn ander auspiciën van de
Stuurgroep Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA overgedragen aan de
desbetreffende werkgroepen. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor een tijdige
operationele uitvoering van de genoemde punten. Het betreft de volgende
onderwerpen:
• Onvoldoende inzicht in cumulatierisico en cumulatiebewaking
• Risico’s overvoer portefeuilles vanuit directe tekening naar volmachttekening

4.2 Kwantiteit en kwaliteit data van Gevolmachtigd Agenten
De oplossingen worden beschreven in paragraaf 3.2.
Kern bij de aanlevering van volledigheid en juistheid van de aangeleverde data
betreft een juiste aanlevering van de data conform de nieuwe digitale NVGAprotocollen die in 2011 zijn uitgerold. De activiteiten die de werkgroep in het kader
van het implementatieproces in fase 3 op dit punt heeft verricht zijn de overdracht van
de twee onderwerpen die onder 4.1 zijn beschreven.
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4.3

Risicomanagement

4.3.1 Juiste formulering definitie risicomanagement voor het volmachtkanaal
Definitie risicomanagement binnen het volmachtkanaal:
Risicomanagement binnen het volmachtkanaal heeft betrekking op alle activiteiten
die moeten plaatsvinden om de risico’s die verband houden met uitbestede
werkzaamheden door de verzekeraar aan de Gevolmachtigd Agent, op een
dusdanige wijze te analyseren en beheersen, zodat volmachtverstrekkende
verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten voldoen aan de eisen van Solvency II.
4.3.2 Aan te leveren data t.b.v. risicomanagement door Gevolmachtigd Agenten
De risicosoorten en gebeurtenissen die betrekking hebben op het volmachtkanaal
en van invloed zijn op Solvency II zijn als volgt vastgesteld:
• Inventarisatie risicosoorten en gebeurtenissen door de Werkgroep
• Dialoog over risicosoorten en gebeurtenissen tussen de Werkgroep en
deelnemers (vertegenwoordigers van volmachtverzekeraars en
Gevolmachtigd Agenten) tijdens de evaluatiebijeenkomsten op
30 september 2011
• Onderzoek in oktober en november 2011 door de voorzitter van de
Werkgroep bij een vijftal verzekeraars waarbij aan de verzekeraars is
gevraagd welke risicosoorten en gebeurtenissen noodzakelijk zijn voor
Solvency II en door Gevolmachtigd Agenten moeten worden opgeleverd.
• Gezien de eisen die Solvency II stelt is specifieke aandacht voor het
onderwerp risicomanagement binnen het volmachtbedrijf van zowel de
verzekeraar als de Gevolmachtigd Agent noodzakelijk. Dit belang wordt ook
onderkent door de vertegenwoordiging van zowel het Verbond van
Verzekeraars als de NVGA. Afgesproken is dat de Gevolmachtigd Agenten
alle relevante data/items die betrekking hebben op risicomanagement bij
verzekeraars zullen aanleveren.
• De betreffende data maken onderdeel uit of gaan onderdeel uitmaken van de
bestaande controlemechanismen waarmee Gevolmachtigd Agenten al
werken, te weten: - het Self Assessment en – de Mededeling AO/IC.
4.3.3 Aanvullen Risk Self Assessement en AO/IC-mededeling
De Stuurgroep draagt zorg dat de in het onderzoek gesignaleerde
risicogebeurtenissen (‘gaps’) die nog niet worden afgedekt door de bestaande
controlemechanisme, worden opgenomen in de twee controle mechanismen.
Voor de AO/IC-mededeling moet een zelfde soort exercitie nog in 2012
plaatsvinden.
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4.3.4 Uitwerking en formalisering ‘volmacht risicomanagementmodel’ verzekeraars
Om een goede risicoselectie te kunnen maken is het van belang dat er binnen het
volmachtkanaal een eenvoudig en gemakkelijk te hanteren risicomanagementmodel wordt ontwikkeld. Met een dergelijk model zijn de afdeling Volmachten van
verzekeraars goed in staat om zelfstandig te kunnen werken. Voordeel van dit
model is dat het een eenvoudig en goed te begrijpen model is dat laagdrempelig is
en voor de afdeling Volmachten beter hanteerbaar is dan de veelal complexe
risicomanagementmodellen waarmee de afdelingen Risk van verzekeraars
werken.
Het belang op dit punt is tijdens de Stuurgroepvergadering van 8 september 2011
onderkend. Tijdens deze vergadering is besloten om binnen het volmachtkanaal
een ‘Volmacht risicomanagementmodel’ (light versie) te ontwikkelen. 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.
Binnen platformoverleg tussen het Verbond van Verzekeraars en de NVGA is
afgesproken dat Gevolmachtigd Agenten zelf geen risicomanagementmodel
hoeven te hanteren. Deze taak ligt bij de volmachtgever.
De Werkgroep heeft in bijlage 5.3 een voorstel voor een dergelijk model uitgewerkt
en dit model binnen diverse verzekeraars uitgetest met als resultaat dat het model
goed bruikbaar is voor de afdeling Volmachten van verzekeraars. Met het model
beschikt de afdeling Volmachten van een verzekeraar over de mogelijkheid om de
centrale data uit de volmachttekening in het model te verwerken. Door deze
aanpak krijgt de verzekeraar een goed inzicht in het risicoprofiel van de totale
volmachtportefeuille. Belangrijk is dat de verzekeraar vooraf met de afdeling Risk
afstemt wat nodig is om het ‘Volmacht risicomanagementmodel’ te laten aansluiten
op het Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) dat binnen de organisatie van
de verzekeraar wordt gehanteerd.

4.4

Discontinuïteitrisico
4.4.1 Implementatie oplossingen
De mogelijke oplossingen zijn beschreven in paragraaf 3.2.

4.4.2 Implementatie op basis van individuele afspraken
Er is binnen zowel de Stuurgroep Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA als
de Werkgroep Solvency II Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA geen
sprake van consensus tussen verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten op alle
punten die betrekking hebben op het discontinuïteitrisico. Gevolmachtigd 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. Een ander belangrijk punt betreft de uitwisseling van vertrouwelijke informatie
wat met name gevoelig ligt bij de Gevolmachtigd Agenten.
Tijdens de Stuurgroepvergadering van 8 september 2011 is besloten dat
verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten op punt D1 binnen het Platform verleg niet
zullen overgaan tot het maken van standaard afspraken waaraan alle leden van
zowel het Verbond van Verzekeraars als van de NVGA zich zullen houden. Reden is
dat de standpunten, belangen en achtergrond van de betrokken partijen te ver uit
elkaar liggen. De status is dat elke individuele volmachtverstrekkende verzekeraar,
één op één met elke individuele Gevolmachtigd Agent afspraken zal moeten maken.
Hierbij zijn partijen in de mogelijkheid om van de bovenstaande oplossingen gebruik
te maken.
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4.5

Communicatie

4.5.1 Actoren met een verschillende achtergrond en belangen
Om Solvency II op een succesvolle wijze binnen het volmachtkanaal te
implementeren is van belang dat de betrokken actoren goed met elkaar
communiceren en samenwerken. Hierbij is het van belang dat de actoren de
verschillen in elkaars achtergrond (belevingswereld en werkzaamheden)
onderkennen en hier ook rekening mee houden.
Bij de implementatie spelen van Solvency II spelen o.a. de volgende actoren een rol:
• Verzekeraars die volmachten hebben verstrekt
• Het Verbond van Verzekeraars
• Gevolmachtigd Agenten
• De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)
• Systeemhuizen (zoals ANVA, CCS, Unit 4 Agresso)
• Overige organisaties die nauw contact met het volmachtkanaal hebben, zoals:
SVC, Market Scan, Abz, Infonavigator, Volmachtbeheer, etc.
4.5.2 Vormen van communicatie vanuit het platformoverleg Verbond/NVGA
Binnen het platformoverleg zijn de volgende initiatieven opgepakt die erop gericht zijn
om de samenwerking en communicatie tussen de verschillende actoren te
bevorderen:
•

Schriftelijke informeren volmachtkanaal:
Op 6 oktober 2011 is een door de werkgroep opgestelde brief via Volmachtbeheer
verstuurd naar alle volmachtverstrekkende verzekeraars en alle Gevolmachtigd
Agenten in de Nederlandse financiële dienstverlenende sector. De brief had een
informatief karakter waarin de basisuitgangspunten van solvency II en de
uitgevoerde opdracht door de werkgroep werden toegelicht.

•

Opstellen enquête:
Binnen het platformoverleg Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA wordt
overwogen om begin 2012 een enquête onder alle Gevolmachtigd Agenten te
houden. Naast waardevolle informatie die met een dergelijke vorm van onderzoek
wordt verkregen, is het creëren van bewustwording om als sector tijdig aan de
eisen van Solvency II te voldoen, een belangrijke redenen voor een te houden
enquête.

•

Interview in het NVGA-Magazin:
In de decembereditie 2011 van de NVGA-Magazine wordt op basis van een
gehouden interview aandacht besteed aan de ondernomen stappen van de
Werkgroep binnen het platform Volmachten Verbond/Verbond die actief is om het
volmachtkanaal op tijd klaar te stomen voor de komst van Solvency II.

•

Redactioneel artikel aan leden van het Verbond van der Verzekeraars
De Werkgroep neemt begin 2012 contact op met het Verbond van Verzekeraars
om te onderzoeken in welk medium dat door het Verbond van der Verzekeraars
wordt uitgebracht, een artikel kan worden geplaatst over de wijze waarop het
volmachtkanaal zich voorbereidt op Solvency II.
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Hoofdstuk 5
Aandachtspunten voor het volmachtkanaal
Tot slot zijn in dit hoofdstuk enkele belangrijke conclusies en aanbevelingen opgenomen:
5.1

Goede afstemming tussen verzekeraars en Gevolmachtigd Agenten is cruciaal
Gezien de constructieve aanpak van zowel het Verbond van Verzekeraars als de
NVGA is het te verwachten dat het besef van een goede en tijdige implementatie van
Solvency II bij de betrokken actoren aanwezig is en dat de noodzakelijk te zetten
stappen op tijd worden gezet, hetgeen uiteindelijk tot een succesvolle implementatie
van Solvency II zal leiden. Van belang is dat er tijdig met het proces wordt begonnen
en dat verzekeraars begrip hebben, dat de materie voor Gevolmachtigd Agenten
nieuw is. Verzekeraars moeten goed beseffen dat de implementatie van Solvency II
binnen het volmachtkanaal anders is dan de implementatie van de Richtlijn binnen
hun eigen organisatie, waarbij het relatief eenvoudig is om een te doorlopen traject bij
eigen personeel te realiseren. Binnen het volmachtkanaal is dit anders en is sprake
van samenwerking tussen verschillende organisaties. Binnen het volmachtkanaal
worden doelstellingen bereikt door het maken van gezamenlijke afspraken.
Ondersteuning, samenwerking, afspreken van een redelijke en haalbare tijdsplanning
vormen de basis om uiteindelijk de boogde doelstellingen met elkaar te bereiken.

5.2

Verbinding tussen de verschillende actoren is noodzakelijk
De wettelijke eisen die Solvency II stelt aan de implementatie van Solvency II aan
zowel verzekeraars als Gevolmachtigd Agenten, maakt het noodzakelijk dat de
actoren nauwgezet contact met elkaar gaan onderhouden over de implementatie van
Solvency II binnen het volmachtkanaal. Concreet betekent dit dat de afdeling die
binnen een verzekeraar verantwoordelijk is voor de uitrol van Solvency II (veelal is dit
d afdeling Risk, het initiatief neemt en de afdeling Volmachten structureel gaat
informeren en ondersteunen bij de genoemde implementatie. De afdeling Volmachten
zal op haar beurt moeten investeren om kennis en ervaring op het gebied van
Solvency II op te doen, zodat de genoemde afdeling op haar beurt de Gevolmachtigd
Agenten kan informeren en ondersteunen bij de implementatie van Solvency II.

5.3

Verantwoordelijkheid bij alle actoren binnen het volmachtkanaal
Duidelijk is dat het volmachtkanaal in de afgelopen jaren een serieuze
professionaliseringsslag heeft gemaakt en dat de implementatie van Solvency II een
vervolgfase is. De beleving die de afdeling Volmachten van verzekeraars en
Gevolmachtigd Agenten bij professioneel risicomanagement en Solvency II hebben,
is lang nog niet op het niveau waarop het moet zijn. Het belang om te voldoen aan de
eisen die Solvency II stelt is zeker bij het bestuur van de NVGA aanwezig.
Verzekeraars zijn bezorgd of het bewust zijn van de impact die Solvency II op het
volmachtkanaal heeft, wel voldoende bij Gevolmachtigd Agenten aanwezig is.

5.4

Solvency II heeft impact op de continuïteit van het volmachtkanaal
Van belang is dat alle betrokken actoren beseffen wat de gevolgen kunnen zijn indien
het volmachtkanaal er niet of niet tijdig in slaagt om de noodzakelijke aanpassingen in
het kader van Solvency II tot stand te brengen. In het uiterste geval kan een
dergelijke situatie op langere termijn de continuïteit van het volmachtkanaal in het
geding brengen. Wanneer het volmachtkanaal niet in staat is om (tijdig) aan de eisen
van Solvency II te voldoen, is de kans groot is dat verzekeraars voor de
volmachtportefeuille, extra kapitaal moeten aanhouden omdat de volmachttekening in
de ogen van de toezichthouder in een dergelijk geval een verhoogd risico betreft. Dit
verzwakt de meerwaarde en de concurrentiepositie van het volmachtkanaal.
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Begrippenlijst
Actor

Een stakeholder die een wederzijdse afhankelijkheid met de
onderneming of organisatie kent.

Asset & Liability

Term die wordt gebruikt in de beleggerswereld waarmee het
proces wordt bedoeld van het verkrijgen van inzicht in de
onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van rechten en
verplichtingen van een organisatie.

Basel II

Betreft het tweede akkoord van Basel en bevat aanbevelingen
over de bancaire wet- en regelgeving uitgevaardigd door het
Baselse Comité voor bankentoezicht.
Doel van invoering is:
1. Het creëren van een internationale standaard dat bancaire
toezichthouders gebruik kunnen maken van regels hoeveel
kapitaal banken opzij moeten zetten om te waken voor de
types van financiële en operationele risico’s die banken
lopen
2. Het bieden van bescherming van solvabiliteit en
economische stabiliteit

Basel III

Opvolger van Basel II met nieuwe kapitaaleisen voor banken.

Bedreiging

Een onzekere gebeurtenis die een negatieve impact zou
kunnen hebben op doelstellingen of benefits.

Business

Bedrijfsonderdelen van verzekeraars:
Zoals: Sales, Marketing, Distributie, Volmachten, Affinity
Groepen, Online verzekeringen, Productmanagement
(acceptatie, beheer en productontwikkeling), etc.

CEIOPS

Betreft het Comité voor Europese toezichthouders op
verzekeraars en pensioenfondsen. (operationeel tot 1-1-2011)
Het comité is verantwoordelijk voor de implementatie van
Solvency II, CEIOPS staat voor Committee of European
Insurance and Occupational Pensions Supervisors

Compliant

Voldoen aan wet- en regelgeving

Corporate
governance

Corporate governance is ondernemingsbestuur en bevat de
doorlopende activiteit van het in stand houden van een degelijk
systeem van interne controle waarmee de leidinggevenden en
stafleden van een organisatie waarborgen dat effectieve
beheerssystemen, waaronder financiële bewakings- en
controlesystemen, zijn ingesteld om de bedrijfsmiddelen,
verdiencapaciteit en reputatie van de organisatie te
beschermen.

DNB

De Nederlandsche Bank
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EIOPA

European Insurance and Occupational Pension Authority.
Europese toezichthouder per 1 januari 2011 operationeel als
Europese autoriteit met een eigen rechtspersoonlijkheid

ESFS

European System of Financial Supervisors
Colleges of supervisors (toezichtcolleges) die per 1 januari
2011 zijn opgericht voor alle grensoverschrijdende financiële
instellingen in de Europese Unie.

ESRB

European Systemic Risk Board
De ESRB is per 1 januari 2011 binnen de EU verantwoordelijk
voor macro-prudentieel toezicht.

‘Gap’

De definitie van het begrip ‘gap’ binnen het kader van dit
eindrapport is het verschil tussen de eisen die de 3 pijlers van
Solvency II binnen het volmachtbedrijf aan een verzekeraar en
Gevolmachtigd Agenten per ingang van 1 januari 2013 stellen,
en de situatie waarin het volmachtkanaal zich op het gebied
van de 3 pijlers anno 2011 bevindt.

Gestructureerde en
methodische
risicomanagementaanpak

Risicomanagement waarbij wordt gewerkt vanuit een
professioneel aangestuurd risicomanagementbeleid en de
operationele werking van risicomanagement plaatsvindt op
basis van een erkend risicomanagementmodel.

Governance

Beheer en inrichting van de organisatie.

Kans

Een onzekere gebeurtenis die een gunstige impact zou kunnen
hebben op doelstellingen of benefits.

Kwalitatief
Bij kwalitatief risicomanagement wordt gewerkt met
risicomanagement methoden waarbij verbaal, beoordelend en opiniërend
onderzoek plaatsvindt. Bij de gebruikte analysemethoden
worden teksten en video- of audiomateriaal geanalyseerd.
Doel van het onderzoek is om in een bepaalde situatie de
belevingswereld van de onderzochten beter te kunnen
begrijpen. Kwalitatief risicomanagement geeft o.a. een beter
inzicht in het gedrag en de cultuur van mensen en organisaties
en heeft betrekking op ‘de zachte kant’ van risicomanagement.
Inzicht in de ‘zachte kant’ van risicomanagement is noodzakelijk
om risicomanagement met succes binnen een organisatie te
kunnen implementeren.
Kwantitatief
Bij kwantitatief risicomanagement’ worden methoden en
risicomanagement strategieën gehanteerd die zijn gebaseerd op theoretische
modellen. Bij kwantitatieve analysemethoden worden
cijfermatige (of tot getal gereduceerde) gegevens gebruikt en
worden de risico's waar mogelijk gekwantificeerd in meetbare
criteria, meestal uitgedrukt in de financiële gevolgen.
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OndernemingsIs een proces dat bewerkstelligd wordt door het bestuur van de
risicomanagement onderneming, het management en ander personeel en wordt
toegepast bij het formuleren van de strategie binnen de gehele
onderneming. Hierbij wordt stilgestaan bij potentiële
gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de onderneming.
Daarnaast worden risico’s dusdanig beheerd zodat deze binnen
de risico-acceptatiegraad vallen. Op deze manier neemt de
kans toe dat de ondernemingsdoelstellingen daadwerkelijk
worden behaald.
Operationeel
risico

Niet slagen in het realiseren van de bedrijfs- /organisatiedoelstellingen als gevolg van - menselijke fouten, systeemstoringen en - inadequate procedures en beheer.

Professioneel
Hantering van een gestructureerde en methodische
risicomanagement risicomanagementaanpak
Risico

Een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die als die
zou plaatsvinden effect zou hebben op het bereiken van
doelstellingen.

Risicobereidheid

De unieke houding van een organisatie tegenover het nemen
van risico’s die bepaalt welke hoeveelheid risico zij als
aanvaardbaar beschouwt. Er kunnen verschillende
risicodrempels worden gedefinieerd.

Risico
Convergence

Is de integratie en de classificatie van verzuilde
management informatie van risico’s binnen een organisatie in
een uniform risicomanagementmodel.

Risico-eigenaar

Een rol of individu verantwoordelijk voor het beheren en
beheersen van alle aspecten van afzonderlijke risico's
waaronder de implementatie van de maatregelen die voor het
risico genomen zijn.

Risicogevolg

De impact dat een risico op een organisatie heeft als het risico
zich openbaard.

Risicomanagement Risicomanagement is een systematisch en regelmatig
onderzoek naar de risico’s die mensen, materiële en
immateriële vermogensbestanddelen en activiteiten bedreigen
en de formulering en implementatie van een beleid, waarmee
deze risico’s tegemoet worden getreden.
Risicomanagement Beleid waaruit blijkt op welke wijze de organisatie activiteiten
beleid
die betrekking hebben op beheersen van risico’s, planning en
integrale vormgeving op elkaar af te stemmen (synergie).
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Risicomanagement Beschrijft de doelen van het toepassen van
strategie
risicomanagement op de activiteit, het proces dat wordt
gekozen, de rollen en verantwoordelijkheden,
risicodrempels, de timing van risicomanagement
interventies, de deliverables, de tools en technieken die
worden gebruikt en rapportage-eisen. Het document kan
ook beschrijven hoe het proces wordt gecoördineerd met
andere beheersactiviteiten.
Risicomanagement Risicomanagement binnen het volmachtkanaal heeft betrekking
volmachtkanaal
op alle activiteiten die moeten plaatsvinden om de risico’s die
verband houden met uitbestede werkzaamheden door de
verzekeraar aan de Gevolmachtigd Agent, zodanig te
beheersen dat de volmacht verstrekkende verzekeraar en
Gevolmachtigd Agent voldoen aan de Richtlijn Solvency II.
Risicometing

Een risico wordt gemeten door een combinatie van de
waarschijnlijkheid dat een waargenomen bedreiging of kans
plaatsvindt en de omvang van de impact ervan op de
doelstellingen.

Risico-oorzaak

Gebeurtenis waarbij een risico zich openbaard.

Risicoperceptie

De manier waarop een stakeholder een risico ervaart,
gebaseerd op een verzameling waarden of belangen.

Risicoprofiel

Beschrijft de soorten risico’s waar een organisatie mee
te maken heeft en de mate waarin ze daaraan is blootgesteld.

Risicosoorten

Onderverdeling van risico’s in groepen waarbij risico’s worden
ingedeeld naar aandachtsgebied.

Risicotolerantie

De drempelniveaus van blootstelling aan risico’s die met de
passende goedkeuring kunnen worden overschreden, maar die
als dat gebeurt, een of andere reactie teweegbrengen (bijv. het
rapporteren van de situatie aan het senior management om
actie te ondernemen).

Risk appetite

De unieke houding van een organisatie tegenover het nemen
van risico’s, die bepaalt welke hoeveelheid risico zij als
aanvaardbaar beschouwt. Er kunnen verschillende
risicodrempels worden gedefinieerd

Risk
convergence

Is de integratie en de classificatie van verzuilde
managementinformatie van risico’s binnen een organisatie in
een uniform risicomanagementmodel.

Solvency II

Een geactualiseerde reeks wettelijke eisen voor verzekeraars
die actief zijn binnen de Europese Unie.
Doel van de invoering per 1 januari 2013 is:
Faciliteren van de ontwikkeling van een interne markt voor
verzekeringen in Europa; Het creëren van een adequaat
beveiligingsniveau van bescherming van de consument.
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SOx

SOx is de veelgebruikte afkorting voor Sarbanes Oxley Act en
betreft vanuit de Amerikaanse regering opgestelde regelgeving
op het gebied van (financiële) transparantie van het
bedrijfsbeleid en handelswijze.

Statement of
Internal Control
(SIC)

Een verhalende verklaring door de Raad van Bestuur van een
bedrijf waaruit duidelijk wordt dat er een doorlopend proces is
van identificatie en beheer van belangrijke risico’s die het bedrijf
loopt. De verklaring maakt duidelijk hoe de organisatie denkt
om haar voortbestaan te waarborgen.

Statische risico’s

Dit zijn de zuivere risico’s die uitsluitend verlies met zich
meebrengen of tot een neutraal resultaat leiden. Het zijn risico’s
zoals: brand, explosie, storm, machinebreuk, autoschade en in
de persoonlijke sfeer: van ongeval, ziekte, overlijden, etc.

Strategisch risico

Risico dat betrekking heeft op de missie en globale doelen van
de organisatie en de route die fasegewijs moet worden gevolgd
om de doelstellingen daadwerkelijk te bereiken.

Triangulatie

Vergelijken van verschillende soorten van gegevens of
gegevensbronnen (afkomstig uit onderzoeken of metingen) om
de betrouwbaarheid en validiteit van een onderzoek aan te
tonen.
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