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1. Methodiek en Standaardisering van risicomanagement
1.1

Noodzaak om te gaan werken vanuit een herkenbaar risicomanagementmodel
Om risicomanagement werkbaar en beheersbaar te houden, is het werken vanuit een
methodische en structurele werkwijze noodzakelijk. Het werken vanuit een
herkenbaar risicomanagementmodel vormt hierbij het vertrekpunt. Onderzoek
(vragenlijsten die zijn ingevuld door twaalf verzekeraars en een viertal praatsessies
bij verzekeraars) heeft uitgewezen dat er geen enkele afdeling Volmachten van een
verzekeraar op dit moment werkt met een risicomanagementmodel. Er zijn er enkele
verzekeraars die werken met een Control Risk Self Assessement.
Het ontbreken van een echt risicomanagementmodel bij alle vier de onderzochte
verzekeraars is zonder meer één ‘gap’. Een risicomanagementmodel dient als een
goed handvat voor veel personen die binnen het volmachtkanaal werkzaam zijn en
geen of weinig ervaring hebben met het structureel en methodisch werken op het
terrein van risicomanagement.
Een dergelijk model zorgt voor een totaaloverzicht van de verschillende activiteiten
die binnen een organisatie op het terrein van risicomanagement plaatsvinden. Door te
werken met een model wordt het proces van risicomanagement fasegewijs doorlopen
en wordt de kans sterk verkleind dat (mogelijk) aanwezige risico’s binnen de totale
organisatie over het hoofd worden gezien
Met een model beschikt een organisatie over de mogelijkheid om risicomanagement
integraal toe te passen. Een groot voordeel van deze overkoepelende aanpak is, dat
risico’s door ‘verkokering’ (elk bedrijfsonderdeel heeft alleen zicht op de risico’s die
betrekking hebben op de eigen bedrijfsactiviteiten en binnen de organisatie bestaat
geen goed totaaloverzicht van samenhangende risico’s) grotendeels kunnen worden
voorkomen. Groot voordeel van het werken vanuit integraal risicomanagement is dat
risico’s vanuit verschillende bedrijfsonderdelen die verband met elkaar hebben en
een dus een overstijgend karakter hebben, beheersbaar zijn en door goede
monitoring, beheersbaar blijven.
Voor draagvlak en het echt laten landen van risicomanagement binnen een
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 o.a.: ISO 31000 en COSO II.
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1.2

Aansluiting Volmacht Risicomanagementmodel op het ORSA van verzekeraars
Een link die ook gelegd kan worden is de link van verzekeraars naar de uitvoering
van het ‘Own Risk and Solvency II Assesment' ORSA. Bij de uitvoering van de ORSA
moet het uiteindelijke resultaat zijn dat de fijngevoelige solvabiliteitsberekening die
een verzekeraar maakt om te voldoen aan de eisen die Solvency II in de pijler 1 stelt,
worden onderbouwd door een ORSA die ook betrekking heeft op de tweede pijler van
Solvency II en betrekking heeft op Governance en risicomanagement. Dit vereist
meer een aanpak vanuit kwalitatief risicomanagement, waarbij Operationeel
risicomanagement een rol zou kunnen spelen. Uitvoering van een vereenvoudigde
uitvoering van de ORSA in de vorm van een soort Control Risk Self Assessment
(CRSA), in the second line of defence, is wellicht de sleutel naar succes.
De weg naar succesvol risicomanagement voert verder dan Solvency II
Bij een goede werking van risicomanagement binnen de organisatie zullen de actoren
de meerwaarde hiervan ervaren en zal blijken dat de noodzakelijke aanpassingen van
de Regeling Solvency II, de actoren ook een aantal voordelen in hun bedrijfsvoering
oplevert. Dit is uiteindelijk het einddoel van ‘De weg die naar succesvol
risicomanagement in het volmachtbedrijf moet leiden’.
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1.3

Te stellen eisen en verwachtingen aan een risicomodel/raamwerk
Een goed en functioneel risicomodel dient aan de volgende eisen en verwachtingen
te voldoen:
•

Duidelijke en stabiele organisatiestructuur
Een duidelijke en stabiele organisatiestructuur stelt de organisatie in staat om te
werken vanuit een situatie waarin de rollen en verantwoordelijkheden van
personen die bij een project of lijnwerkzaamheden zijn betrokken worden
weergegeven.

•

Goede communicatie tussen operationele organisatie en auditors
Een goed raamwerk stelt het management en functionarissen op de werkvloer in
staat om op een heldere en soepele wijze te communiceren met externe- en
interne auditors.

•

Standaardisatie
Als sprake is dat de gehele organisatie vanuit een gestandaardiseerde werkwijze
opereert, bevordert dit de uniformiteit en voorkomt een dergelijke aanpak veel
communicatiestoornissen. Hierdoor is de organisatie beter in staat is om haar
doelstellingen op een zo efficiënt mogelijke wijze te realiseren.

•

Doelgerichtheid
Een goed risicomodel dient te fungeren als een routekaart om op doelgerichte en
gestructureerde wijze in een aantal fasen de te behalen doelstellingen te
realiseren.

•

Compleetheid
Een goed en professioneel risicomode stelt een organisatie in staat om te werken
vanuit een zo compleet mogelijke risicomanagementaanpak. Deze compleetheid
stelt de organisatie in staat om vanuit een optimale risicomanagementbalans te
opereren.
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2

Het doorlopen van het risicomanagementproces in 8 fasen

2.1

Fase 1

De interne omgeving

De interne omgeving omvat de toon van een organisatie en stelt de basis voor hoe
risico s worden beschouwd en aangepakt door de mensen van een onderneming,
inclusief risicobeheer en risico-acceptatiegraad, integriteit, ethische normen en
waarden en de omgeving waarin zij opereren.

Inventarisatie status risicomanagement binnen een organisatie
De huidige status van risicomanagement binnen een organisatie moet in kaart
worden gebracht. Naast dat duidelijk wordt in welke mate de organisatie actief is op
het terrein van risicomanagement, is ook sprake van een bewustwordingsproces bij
de personen waarmee wordt gesproken.
Tijdens deze fase kunnen de volgende vragen worden gesteld:
• Op welke wijze besteed de organisatie aandacht aan risicomanagement?
•

Onderkent de top van de organisatie het belang van risicomanagement?

•

Wie zijn binnen de organisatie de belangrijkste sleutelfiguren?

•

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de organisatiecultuur?

•

Welke risico’s bedreigen de continuïteit van de organisatie?

•

Wat zijn de 10 grootste risico’s die de organisatie loopt?

•

Noem vijf risico’s die de doelstellingen die een organisatie heeft met een
pensioenregeling zou kunnen bedreigingen?

•

Wie is binnen de organisatie verantwoordelijk voor risicomanagement?

•

Wie begeleidt de ondersteuning/begeleiding van risicomanagement?

•

Wat is de planning voor risicomanagement in de < 3 jaar ?

•

Op welke wijze wordt er momenteel in risicomanagement geïnvesteerd?

•

Heeft de organisatie de niet acceptabele risico’s in kaart gebracht? (risk appetites)

•

Beschikt de organisatie over een Risicomanagement Beleidsplan?

•

Is er binnen de organisatie sprake van Risicomanagementintentieverklaring ?

•

Met welk risicomanagementmodel werkt de organisatie?

•

Hoe gaat de organisatie om met Project Risicomanagement?

•

Werkt de organisatie met Management Control Systems?

•

Is er een Calamiteitenplan binnen de organisatie aanwezig?

•

Is er een Risico Continuïteitsplan binnen de organisatie aanwezig ?
6
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2.2

Fase 2
Het formuleren van doelstellingen
Doelstellingen moeten bestaan voordat het management potentiële gebeurtenissen
die invloed hebben op het behalen van deze doelen kan erkennen. Ondernemingsrisicomanagement bewerkstelligt dat het management een proces heeft dat
doelstellingen vastlegt op basis van een gekozen missie en deze ondersteunen
vanuit een goed risicobeheer dat consistent is met de risico-acceptatiegraad.
Doelstellingen kunnen betrekking hebben op verschillende terreinen, zoals:
• Marktaandeel
• Omzet
• Rendement
• Kosten
• Klanttevredenheid
• Werknemerstevredenheid
• Aantal klachten in een bepaalde periode
• Kwaliteit (foutenpercentage)
• Ziekteverzuim binnen de organisatie
• Pensioenvoorzieningen werknemers
• Pensioenvoorzieningen DGA

2.3

Fase 3

Het identificeren van gebeurtenissen

2.3.1 Belang van een goede risico-inventarisatie
De juistheid en de betrouwbaarheid van de uiteindelijke uitkomst van het totale
risicomanagementproces is belangrijk. Veel zal afhangen van de input die in de
eerdere fases van het proces wordt aangeleverd. De fase van de risico-inventarisatie
vormt hierbij een belangrijk fundament.
2.3.2 Risico-inventarisatie op basis van risicosoorten naar aandachtsgebied
Om de risico’s goed en overzichtelijk in kaart te brengen is inventarisatie van de
risco’s op basis van een gestandaardiseerde indeling van risicosoorten per
aandachtsgebied aan te bevelen.
Een handvat voor indeling naar risicosoorten betreft de onderstaande indeling:
o

Strategische risico’s
Risico’s die betrekking hebben op de missie en globale doelen van de organisatie
en de route die fasegewijs moet worden gevolgd om de doelstellingen
daadwerkelijk te bereiken.

o

Compliance en juridische risico’s
Compliancerisico (inclusief reputatie-/ integriteitrisico) betreft zowel het risico op
niet naleven van relevante wet- en regelgeving, als het risico op niet integer
handelen, wat weer een reputatierisico tot gevolg kan hebben.
Juridische risico’s zijn risico’s die nadelige effecten hebben a.g.v. mondelinge
overeenkomsten, contracten, inkoop- en leveringsvoorwaarden, regelgeving/
vergunningstelsel, gebruiksaanwijzingen, stagnatie bij herbouw (al dan niet
verstrekken van vergunningen), aansprakelijkheden (onrechtmatige daad /
wanpresatie), onvoldoende naleving van afspraken, invulling vergunningstelsels
en verordeningen.
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o

Financiële risico’s onderverdeelt in:
1. Operationele risico’s
Wordt veelal veroorzaakt door verliezen voortkomend uit inadequate
systemen, processen, falen van het management en medewerkers, fraude,
slechte controles.
2. Marktrisico’s
Deze risico’s ontstaan door prijsveranderingen van financiële bezittingen en
schulden en worde gemeten a.h.v. veranderingen in waarde van de
openstaande posities of de inkomsten.
3. Kredietrisico’s
Dit risico wordt veroorzaakt doordat tegenpartijen contractuele verplichtingen
niet willen of kunnen nakomen. De vervangende kasstromen bepalen de
omvang van het kredietrisico.
4. Liquiditeitsrisico’s
Dit ontstaat indien het niet mogelijk is te voldoen aan kasstroomverplichtingen.
5. Verzekeringsrisico’s
Het verzekeringstechnisch risico betreft alle risico’s verbonden aan
verplichtingen uit hoofde van verzekeringsactiviteiten met uitzondering van
componenten die onder marktrisicofactoren vallen (zoals bijvoorbeeld de
rentevoeten) of die onder operationele risicofactoren vallen (zoals
kostenrisico’s en afkooprisico’s).

o

Economische risico’s
Hierbij valt te denken aan nadelige en schadelijke effecten a.g.v. onvoldoende
afgewogen investeringen, rente-, koers- en valutaschommelingen, begrotingsverschillen, debiteurenproblematiek, niet gedekte schade, diefstal van bijv.
geldswaardige papieren en/of producten, aantasting kredietwaardigheid, verlies
van zekerheidstellingen, veranderingen m.b.t. subsidies.

o

Organisatorische risico’s
Hierbij kan worden gedacht aan nadelige effecten als de gevolgen van het niet
goed afstemmen van afspraken, onduidelijkheden t.a.v. verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, het onvoldoende vastleggen van procedures en afspraken,
onvoldoende naleving van afspraken.

o

Uitbestedingsrisico’s
Betreft de risico’s die samenhangen met de uitbesteding van bedrijfsprocessen.
Formeel is dit geen separate risicocategorie (valt onder operationele risico’s)
aangezien de organisatie die processen en werkzaamheden uitbesteed, de
volledige verantwoordelijkheid voor de beheersing van de risico’s in deze
processen blijft dragen. Aangezien de hoeveelheid uitbestede processen en
werkzaamheden de afgelopen jaren sterk is toegenomen en in de toekomst nog
verder zal toenemen, is het uitbestedingsrisico als aparte risicosoort opgenomen.
(gevaar is dat als deze risico’s onder de operationele risico’s blijven vallen, dit
type risico onvoldoende aandacht krijgt)
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o

Personele risico’s
Onder de personele risico’s kan worden verstaan: nadelige effecten a.g.v. bijv.
arbeidsomstandigheden met a.g.v. ziekte en/of dood, spanning in de organsiatie
(welzijnsgevoel), ongevallen, verkeerd uitvoeren van werkzaamheden,
communicatiestoringen, uitval van sleutelfiguren en pandemie.

o

ICT & Technische risico’s
Onder de categorie technische risico’s kunnen een grote verscheidenheid aan
zaken worden gerangschikt, zoals uitval/verlies van essentiële gebouwen,
installaties en voorzieningen bijv. ICT-systemen, computers, hulpmiddelen, bijv.
verlies van essentiële bedrijfsinformatie/tekeningen, storing van communicatiesystemen, vervangbaarheid / herstelbaarheid van andere essentiële
bedrijfscomponenten.

o

Risico’s organisatiecultuur
Risico van organisatiecultuur betreft het risico dat samen hangt met een systeem
van gedeelde betekenisgeving door de leden dat de ene organisatie van andere
organisaties onderscheidt.

o

Reputatierisico’s
Het risico van een negatieve publieke opinie door acties, geleverde diensten of
uitingen in de media.

o

Integriteitrisico’s
Het risico dat een organisatie of mensen die binnen een organisatie werkzaam
zijn, niet eerlijk, betrouwbaar en oprecht zijn.

o

Maatschappelijke risico’s
Hierbij valt te denken aan nadelige gevolgen voortvloeiend uit producten/diensten
met als gevolg aantasting naam en faam, sabotage, inbraak, brandstichting,
kidnapping, milieuaantasting.

o

Natuurrisico’s
Ook wel de “acts of god” genoemd zoals: overstroming, aardbeving, hagel, storm,
bliksem (overspanning en brand), overvloedige regenval.

Bron soorten risico’s : Model COSO II, De Nederlandse Bank, opleiding Register
Risicomanagement Haagse Hogeschool
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2.3.3. Risico-inventarisatie met hantering van een risico-inventarisatiematrix
Risico-inventarisatie vanuit een breder spectrum
Advies is om binnen een afdeling personen die verschillende soorten functies
uitvoeren, te vragen om de risico-inventarisatie te verrichten. De risico-inventarisatie
vindt op deze wijze plaats vanuit een breder spectrum. Op deze wijze neemt de
juistheid en de betrouwbaarheid van de uiteindelijke uitkomst van het totale
risicomanagementproces toe.
Werking risico-inventariatiematrix
Voor een complete risico-inventarisatie kan per risicosoort worden gewerkt met een
risicomatrix waarbij op de horizontale as de verschillende risico’s worden
weergegeven en op de verticale as de verschillende onderdelen van de organisatie.
Bij het inventariseren kan degene die de risicomatrix invult, aankruizen welke risico’s
op zijn/haar organisatie of onderdeel hierop van toepassing is. Groot voordeel van
deze werkwijze is dat personen die de risico-inventarisatie verrichten een goed hulp
middel hebben welke risico’s zich per risicosoort kunnen voordoen en niet zelf ‘ het
wiel hoeven uit te vinden’ en dat er geen risico’s over het hoofd worden gezien.
In tabel 1 op pagina 10 wordt een voorbeeld gegeven van een risico inventarisatiematrix die betrekking heeft op de risicosoort ‘Compliance en Juidische risico’s’.
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Tabel 1
Aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers

Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten

Aansprakelijkheid voor ondergeschikten

Aansprakelijkheid uit overeenkomst

Persoonlijke aansprakelijkheid

Stagnatie bij herbouw (vergunningen)

Gebruiksaanwijzingen

Garantie- en exoneratieregelingen

Leveringsvoorwaarden

Onderdeel risicosoort:

Inkoopvoorwaarden

Mondelinge overeenkomsten

Geen beschikking wettelijke vergunningen

Niet voldoen aan wet- en regelgeving

Risico's

Inventarisatie risico's ingedeeld naar aandachtsgebied
Compliance en juridische risico's

Bedrijfsonderdeel

Risico inventarisatiematix: risicosoort ‘Compliance en Juridische risico’s.
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2.4

Fase 4

Risicobeoordeling

2.4.1

Inleiding
Risico’ s worden geanalyseerd, rekening houdend met hun waarschijnlijkheid en
impact, als basis voor het vaststellen hoe deze zouden moeten worden beheerst. De
inherente en restrisico’s worden geschat. Om tot een goede weging te komen van
een risico is het raadzaam de beoordeling multidisciplinair te laten plaatsvinden. Het
geniet de voorkeur om de risicobeoordeling door dezelfde personen te laten
verrichten die ook de risico-inventarisatie hebben uitgevoerd.

2.4.2 Risk Self Assessment (RSA)
Door gebruik te maken van een ‘Risk Self Assessment’ kunnen risico’s goed worden
beoordeeld.
Processtappen bij de uitvoering van een RSA:
Stap 1
Benoem de personen die RSA gaan uitvoeren
Bij voorkeur moet dit multidisciplinair plaatsvinden.
Stap 2

Beoordeling risico’s op basis van een ‘5 puntsschaal’(Likertshaal)
Elke deelnemer beoordeelt de risico’s. Op basis van
‘een 5 puntsschaal’ wordt de waarschijnlijkheid dat een risico zich zal
voordoen beoordeeld en tevens wordt aangegeven dat als het
evenement zich voordoet, wat naar verwachting de impact zal zijn.
Importantie van het risico wordt bepaald uit de factoren ‘kans’ ofwel de
waarschijnlijkheid van optreden, ofwel kan het wel of niet plaatsvinden
(en zo ja met welke frequentie) en ‘effect’. (Wat is het aantal en de
omvang van de gevolgen bij optreden?) Het risico wordt rekenkundig
uitgedrukt in een natuurlijk getal dat als waarde de uitkomst van de
volgende vermenigvuldiging heeft:
Risico = Kans x Effect (R = K x E).

Figuur 1 voorbeeld risicomatrix:

Kans x Gevolg = Risico
12
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Stap 3

Selecteer de 15 grootste risico’s
Deze selectie wordt gemaakt op basis van de score per
risicogebeurtenis die is vastgelegd in stap 2.

Stap 4

Invullen ‘5 puntsschaal’ van het ‘RSA-stemformulier’

Stap 5

Samenvoegen resultaten ‘RSA-stemformulieren’

Stap 6

Vervaardiging ‘Risicoanalysematrix’
De gegevens van de risicoanalyse worden vervolgens in een
risicoanalysematrix verwerkt. Dit gebeurt door de uitkomsten uit stap 5
‘te plotten’ in een riskmap/risicoanalysematrix.
De uitkomsten van deze overzichten/modellen maken duidelijk op
welke terreinen risico’s onacceptabel zijn en er dus actie moet worden
genomen.

Stap 7

Beoordeling ‘Risicoanalysematrix’
Tijdens een te beleggen ‘risicoanalysesessie’ waarbij alle deelnemers
van het RSA aanwezig zijn, wordt de ‘risicoanalysematrix’ geëvalueerd
en indien noodzakelijk bijgesteld.

Risico analysematrix (Risk Map)
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1

4,0
Waarschijkheid
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4

14 3 15

12

3,0

11

2

5
9

13
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1,0

2,0
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Figuur 2 voorbeeld ‘Risico analysematrix’
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2.5

Fase 5

Bepaling ‘Risico Mitigerende maatregelen’

Het management selecteert de reacties op - vermijden, - accepteren, - verminderen of
–delen/overdragen van risico’s waarbij een set acties wordt ontwikkeld om risico s af
te stemmen op de risicotolerantie en risico-acceptatiegraad.
Voorbeelden van ‘Risico Mitigerende maatregelen’ zijn:
A) Vermijden van risico’s
o Activiteiten stoppen
o Activiteiten elders onderbrengen
o Activiteiten anders inrichten
o Beschrijving procedures
B) Risico’s verminderen
o Tijdstip maatregelen
o Preventief
(vooraf)
o Repressief
(achteraf)
o Correctief
(tijdens)
o Soort maatregelen
o Financiële maatregelen
o Technische maatregelen
o Organisatorische maatregelen
o Juridische maatregelen
C) Risico’s overdragen
Verzekeren
o Uitgangspunt(voortgang, continuïteit)
o Samenstellen evenwichtig pakket
o Risk appetite
o Eigen middelen opvang risico’s
o Goed advies en ondersteuning
Juridische overdracht
o Contracten
o In- en verkoopvoorwaarden
o Algemene voorwaarden
o Leveringsvoorwaarden
o Arbeidsovereenkomsten
o Garantiebepaling
o Lease-overeenkomsten
o Factoring
D) Risico’s zelf dragen
Afhankelijk van onder anderen:
o Risico-overdracht is niet mogelijk
o Risk appetite (risico is acceptabel)
o Schadeomvang gerelateerd naar draagkracht
o Schadefrequentie gerelateerd naar draagkracht
o Eigen middelen opvang risico’s
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2.6

Fase 6
Beheersingsactiviteiten
Bij het bepalen van aanvullende beheersingsmaatregelen worden richtlijnen en
procedures geformuleerd en geïmplementeerd om te waarborgen dat de reacties op
de risico’s effectief worden uitgevoerd. Voor een goed overzicht, coördinatie en
controle is het van belang dat er een actieplan wordt opgesteld.

2.7

Fase 7
Informatie en Communicatie
Relevante informatie wordt geïdentificeerd, verzameld en gecommuniceerd in een
vorm en tijdsbestek die mensen in staat stellen hun verantwoordelijkheden uit te
voeren. Effectieve communicatie vindt ook in ruimere zin plaats. (horizontaal, verticaal
en bilateraal binnen een onderneming)
Bij de uitrol van een risicomanagementproces is goede ondersteuning en begeleiding
van de afdeling die verantwoordelijk is voor risicomanagement van belang.

2.8

Fase 8
Monitoring / Procesbewaking
Het COSO II-model wordt in fases uitgevoerd en betreft een continueproces waarbij
de fases met een vooraf bepaalde frequentie opnieuw doorlopen moeten worden.
Goed ondernemingsrisicomanagement wordt bewaakt en wijzigingen worden waar
nodig aangebracht. Bewaking wordt mogelijk gemaakt door voortdurende
managementactiviteiten, afzonderlijke evaluaties of beiden.
Een Management Control Systeem een prima tool bij monitoring.
Een goed middel om control van het risicomanagementproces te waarborgen betreft
het werken met een Management Control Systeem. Er zijn veel Management Control
Systemen voor handen
De definitie van een Management Control Systeem (MCS):
Een MCS is een systeem dat een organisatie in staat stelt om activiteiten en
operationele processen op een adequate wijze te beheersen.
Balans ‘key controls’ is een voorwaarde voor een goed functionerend MCS.

2.9

Plaats van de verzekeringsoplossing binnen het model
Het beheersbaar maken van risico’s die een organisatie loopt door risico’s over te
dragen aan een verzekeraar vormt een onderdeel van de 5e fase van het model,
‘Bepaling Risico Mitigerende maatregelen’. Binnen de distributieketen van de
verzekeringssector was duidelijk sprake van een tendens om relatief weinig aandacht
aan de verschillende fasen van het model te besteden en werd direct gekozen voor
de verzekeringsoplossing. Dit hield in dat een aantal fasen in veel gevallen deels of
geheel werden overgeslagen.
Oorzaken van het geheel of gedeeltelijk overslaan fasen van het COSO II-model zijn:
o Onbekendheid Risicomanagementtheorie bij groot deel van de financiële
dienstverleners (met uitzondering van verzekeraars en grote makelaars in
corporate segment)
o Minder noodzaak (risico’s waren in het verleden minder complex)
o Beloningssyteem is/was veelal gebaseerd op basis van no cure no pay
(aanbieder betaalt provisie %)
Door verandering van wet- en regelgeving (beloning en zorgplicht in de Wft) en
verandering van consumentengedrag, kunnen financiële dienstverleners door
toepassing van risicomanagement duidelijk hun meerwaarde profileren. De aanpak
van risicomanagement conform het model COSO II fungeert hierbij als een prima
basis.
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3.

Operationele werking Volmacht Risicomanagementmodel
3.1 Inleiding
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.

3.2 Uitgangspunt Platform Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA
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 met dit vervaardigde model 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.

3.3 De te doorlopen fasen van het ‘Volmacht Risicomanagementmodel’
Bij het model dat is vervaardigd is voor een eenvoudige en transparante werkwijze
gekozen, waarbij een 5-tal fasen doorlopen moeten worden. De fasen betreffen:
Fase 1
Risico-inventarisatie
In deze fase zijn het soort risico, de (risico) mogelijke gebeurtenis en de omschrijving
de (risico) mogelijke gebeurtenis beschreven.
Fase 2
Risico-analyse
In deze fase vindt de beoordeling van de mogelijke (risico) gebeurtenis plaats.
Bij deze beoordeling wordt er per een totaal score berekend, door op basis van ‘een
5-puntschaal’* (Likertschaal) de waarschijnlijkheid dat een evenement zich zal
voordoen te vermenigvuldigen met de impact die het evenement naar verwachting zal
hebben.
De gehanteerde formule betreft: Waarschijnlijkheid(kans) x Impact = Risico
* De werking van de ‘5 puntschaal’:
Bij de werking van deze schaal wordt gebruik gemaakt van een stemformulier.
Binnen het onderzoek dat door de Werkgroep is verricht, is het formulier uitgezet
bij meerdere organisaties.
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Bij het invullen moet een score van minimaal 1 punt tot maximaal 5 punten worden
toegekend aan de ‘waarschijnlijkheid’ en ‘impact’. Zie onderstaand schema.
Per risicogebeurtenis moet bij de ‘waarschijnlijkheid’ worden aangegeven hoe groot
de kans is dat een dergelijk evenement zich in de komende 3 jaar zal voordoen. Bij
‘impact’ wordt aangegeven hoe groot de financiële schade voor de organisatie in
totaal zal zijn als de risicogebeurtenis/een betreffend evenement zich daadwerkelijk
voordoet.

Bepaling waarschijnlijkheid en impact
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Stemformulier
Hoe groot is de
impact dat de
gebeurtenis
zich voordoet?

Hoe waarschijnlijk is het dat de
gebeurtenis zich
voordoet?
Waarschijnlijkheid
1 2 3 4 5

1

Impact
2 3 4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

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

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

Onvoldoende aandacht voor catastrofe risico

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

Overvoer

5

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
Spanning tussen commercie en verzekeringstechniek

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

Sturing volmachttekening door het management van de
volmachtgever
Zorgvuldige aandacht bij het verstrekken van een volmacht

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8

Beperkte sturing door volmachtafdeling en accountmanagement

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9

Risico van het niet voldoen aan wet- en regelgeving
Draagvlak en communicatie van professioneel risicomanagement

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10 Compliance

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11 Solvency II is niet concreet genoeg voor het fenomeen van de

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

volmachttekening
12 Kwaliteit van de auditstructuur

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

6

Risico’s door aangegane contractuele verplichtingen, die
volmachtgevers niet kunnen nakomen, of waardoor
doelstellingen niet kunnen worden behaald
13 Gevolgen van faillissement van de volmacht voor de
volmachtgever
14 Uitbesteding van de processen

15 Poolovereenkomst conform richtlijnen

Uitkomst onderzoek ‘5-puntschaal’ dat door de Werkgroep is verricht:
Op basis van ingevulde stemformulieren binnen meerdere organisaties is een gemiddelde
score berekend. Deze score is in het volgende overzicht weergegeven:
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15 volmachtrisico’s met impact op Solvency II
Score
impact

A

Score
waars.

Score
totaal

Gap
SII
pijler

Gap SII
2e pijler

Gap SII
3e pijler

X
X

X
X

X

X

X

X

Risico dat data niet of beperkt beschik-baar is
waardoor er onvoldoende waar-borging is van
betrouwbare en kwalitatief goede data voor te
maken solvabiliteits-berekeningen en
rapportage aan DNB:

Aanlevering van data komt niet overeen met

A1 de behoeften / eisen van Solvency II
A2 Onvoldoende inzicht in cumulatierisico

3,0

4,3

13,0

3,7

4,5

16,5

X
X

2,7

3,8

10,2

X

2,3

3,7

8,6

3,0

3,7

11,0

X

X

3,0

3,2

9,6

X

X

1,8

3,5

6,4

3,0

3,5

10,5

X

X

X

4,5

3,2

14,3

X

X

X

2,5

2,7

6,7

2,5

3,8

9,6

X

X

X

1,3

2,8

3,8

X

X

X

1,8

3,2

5,8

4,3

3,5

15,2

X

X

2,8

3,8

10,9

X

X

A3 Onvoldoende inzicht in catastroferisico’s
Kwaliteitsverlies (van data) door overvoer
A4 portefeuilles naar volmachttekening
B Risico’s voor de volmachtgever door gebrek
aan goede sturing waardoor mogelijk sprake
is van onvoldoende control over het
uitbestedingsproces en doelstellingen niet
worden behaald:

Spanning tussen commercie en
B1 verzekeringstechniek
Sturing volmachttekening door het
B2 management van de volmachtgever
Beperkte sturing portefeuillemanagement en
B3 AO/IC

C

X

Risico van het niet voldoen aan wet- en
regelgeving:

C1 Draagvlak, communicatie en toepassing van
C2
C3
C4
C5
C6

professioneel risicomanagement
Scenario wettelijke aanpassing regeling
tekencommissie, winstcommissie en provisie
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 van de volmachttekening
Kwaliteit van de auditstructuur bij
volmachtgever en Gevolmachtigde Agent

X

X

D Risico’s door aangegane contractuele
verplichtingen, die volmachtgevers niet
kunnen nakomen, of waardoor doel-stellingen
niet kunnen worden behaald

14 Gevolgen van discontinuïteit van de
volmacht voor de volmachtgever
15 Poolovereenkomst conform richtlijnen ‘Pool
Protocol Verbond’
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X

Verwerking uitkomst risicoanalyse:
Van belang is dat de risico-inventarisatie (fase 1) en risico-analyse (fase 2) door meerdere
personen binnen één of meerdere afdelingen van een organisatie wordt uitgevoerd.
De uitkomsten van alle ingevulde risicoanalyseformulieren worden verwerkt in één
cijferoverzicht. De scores worden opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers.

Fase 3

Risicobeoordeling

De centrale uitkomst van de risicoanalyse wordt verwerkt in een Risicomatrix (zie
onderstaand overzicht). In deze matrix is duidelijk zichtbaar welke risico’s hoger zijn dan de
risicoacceptatie- grens (‘risk appetite’). Onderstaand is een voorbeeld opgenomen van de
verschillende groepscores. De (risico) gebeurtenissen in scoregroep ‘hoog risico’ staan
rechts bovenin de Risicomatrix. In veel gevallen zal deze score hoger uitvallen dan de
risicoacceptatiedrempel (‘risk appetite’) van een organisatie toestaat. Er is dan sprake van
een zogenaamde ‘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.
Binnen de organisatie zal het niveau van een desbetreffende (risico) gebeurtenis door
risicomitigerende maatregelen te treffen, moeten worden teruggebracht, tot een voor de
organisatie acceptabel niveau. (we spreken hier dan over een situatie van risicotolerantie)
legenda
hoog risico
gemiddeld risico
laag risico

16-25
9-15
0-8
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Risk Map
5,0

1
4,0
Waarschijkheid

8

4

14 3 15

12

3,0

11

2

5
9

13

6

10

7

2,0

1,0
1,0

2,0

3,0

Impact

4,0

5,0

Gebeurtenis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aanlevering van data komt niet overeen met de behoeften / eisen van solvency II
Onvoldoende inzicht in cumulatierisico
Onvoldoende aandacht voor catastrophe risico
Overvoer
Spanning tussen commercie en verzekeringstechniek
Sturing volmachttekening door het management van de volmachtgever
Zorgvuldige aandacht bij het verstrekken van een volmacht
Beperkte sturing door volmachtafdeling en accountmanagement
Draagvlak en communicatie van professioneel risicomanagement
Compliance
Solvency II is niet concreet genoeg voor het fenomeen van de volmachttekening
Kwaliteit van de auditstructuur
Gevolgen van faillissement van de volmacht voor de volmachtgever
Uitbestding van de processen
Poolovereenkomst conform richtlijnen
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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. (zie voor nadere informatie bijlage 1)
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
Formulier op 18-2-2011 samengesteld door de Werkgroep Solvency
II Volmacht
Verbond / NVGA, bestaande uit:
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

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

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

EUREKO
AGEON
Velten Groep

Overzicht ‘gaps’ van 15 grote volmachtrisico’s’
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Fase 4

Het doorvoeren van risicomitigerende maatregelen

De centrale uitkomst van de risicoanalyse is verwerkt in een Risicomatrix. (zie bovenstaand
overzicht). In deze matrix is duidelijk zichtbaar welke risico’s hoger zijn dan de risicoacceptatie- grens (‘risk appetite’). De (risico) gebeurtenissen in de scoregroep ‘hoog risico’
staan rechts bovenin de Risicomatrix. In veel gevallen zal deze score hoger uitvallen dan de
risicoacceptatiedrempel (‘risk appetite’) van een organisatie toestaat. In dat geval zal het
niveau van desbetreffende (risico) gebeurtenis door risicomitigerende maatregelen te treffen,
moeten worden teruggebracht tot een voor de organisatie acceptabel niveau. (we spreken
hier dan over een situatie van risicotolerantie). Vaak wordt er ook een ‘eigenaar’ van de uit te
voeren maatregelen benoemd en in wordt de naam van de betrokken persoon vastgelegd.
De ‘risicomitigerende maatregelen’ waaruit een organisatie kan kiezen zijn:
1.
o
o
o
o

Vermijden van risico’s
Activiteiten stoppen
Activiteiten elders onderbrengen
Activiteiten anders inrichten
Beschrijving procedures

2.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Risico’s verminderen
Tijdstip maatregelen
Preventief
(vooraf)
Repressief
(achteraf)
Correctief
(tijdens)
Soort maatregelen
Financiële maatregelen
Technische maatregelen
Organisatorische maatregelen
Juridische maatregelen

3. Risico’s overdragen
Verzekeren:
o Uitgangspunt(voortgang, continuïteit)
o Samenstellen evenwichtig pakket
o Risk appetite
o Eigen middelen opvang risico’s
o Goed advies en ondersteuning
Juridische overdracht:
o Contracten
o In- en verkoopvoorwaarden
o Algemene voorwaarden
o Leveringsvoorwaarden
o Arbeidsovereenkomsten
o Garantiebepaling
o Lease-overeenkomsten
o Factoring
4. Risico’s zelf dragen
Afhankelijk van onder anderen:
o Risico-overdracht is niet mogelijk
o De risicoacceptatiegrens (‘Risk appetite’) laat dit toe(risico is acceptabel)
o Schadeomvang gerelateerd naar draagkracht
o Schadefrequentie gerelateerd naar draagkracht
o Eigen middelen opvang risico’s
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Fase 5

Monitoringsfase

Borging van de continuïteit van het risicomanagementproces binnen de organisatie:
Het model wordt in fases uitgevoerd en betreft een continueproces waarbij de fases met een
vooraf bepaalde frequentie (eens per jaar, kwartaal, maand, week) opnieuw doorlopen
moeten worden. Andere meetpunten hebben betrekking op bijvoorbeeld het vermelden van
de datum van het laatst uitgevoerde Risk Self Assessment, of een deadline wanneer het
eerstvolgende Risk Self Assessement moet zijn verricht.
Goed ondernemingsrisicomanagement wordt bewaakt en wijzigingen worden waar nodig
aangebracht. Bewaking wordt mogelijk gemaakt door voortdurende managementactiviteiten,
afzonderlijke evaluaties of beiden.
Een Management Control Systeem een prima tool bij monitoring.
Een goed middel om control van het risicomanagementproces te waarborgen betreft het
werken met een Management Control Systeem. Er zijn veel Management Control Systemen
voor handen.
De definitie van een Management Control Systeem (MCS):
Een MCS is een systeem dat een organisatie in staat stelt om activiteiten en operationele
processen op een adequate wijze te beheersen.
Balans ‘key controls’ is een voorwaarde voor een goed functionerend MCS.
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