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Inleiding
Deze beknopte handleiding is geschreven voor gevolmachtigden om de eisen van Solvency
II te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfsvoering. Deze handleiding is te gebruiken als een
quick start.
Gedetailleerde informatie is terug te vinden in de volgende documenten:
Bijlage 4 Handleiding Implementatie van de Richtlijn Solvency II voor Verzekeraars
Bijlage 4.1 Toelichting ’15 grote volmachtrisico’s in het kader van Solvency II
Bijlage 4.2 Verricht Risk Self Assessement
Bijlage 4.3 Solvency II-risico’s in Self Assessment en OA/IC-mededeling

Achtergrond Solvency II
Alle Europese verzekeringsmaatschappijen dienen per 1 januari 2013 te voldoen aan de
wettelijke eisen van de Richtlijn Solvency II. Gevolmachtigden hebben direct met Solvency II
van doen om dat ‘uitbesteding’ ook onder Solvency II valt. 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).
De Richtlijn Solvency II 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.
‘Europa’ stelt nieuwe eisen aan kapitaalvereisten, risicomanagement en transparantie bij
verzekeraars en daarmee gevolmachtigden (uitbesteding van werkzaamheden).

De 3 pijlers van Solvency II
De nieuwe regelgeving, gegroepeerd in drie clusters (pijlers), omvat;
• Geavanceerde kwantitatieve criteria kapitaalvereisten (Pijler 1)
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.
•

Kwalitatieve criteria: ‘Governance’ en ‘Risicomanagement’ (Pijler 2)
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.

•

Marktdiscipline en toezichtrapportage (Pijler 3)
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.
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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.

Overzicht van de ‘3 pijlers’ van Solvency II (Bron: EIOPA)
Gevolgen voor gevolmachtigden
Gevolmachtigden dienen te voldoen aan richtlijnen. Dit is het gevolg van uitbesteding van
werkzaamheden door verzekeraars.
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”.
Het uitbesteden van werkzaamheden door een verzekeraar aan Gevolmachtigd
Agenten maakt ook onderdeel uit van de inhoud van bovengenoemd artikel.
Solvency II is volledig van toepassing op gevolmachtigden.
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Vanuit een samenwerking tussen Verbond van Verzekeraars en NVGA is de impact van
Solvency II in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot het detecteren van 15 mogelijke
volmachtrisico’s die in het kader van Solvency II moeten worden beheerst. Van deze 15
volmachtrisico’s zijn er 8 die onmiddellijke aandacht verdienen. Bij deze 8 volmachtrisico’s is
vastgesteld dat er een gap (‘gat’) zit tussen wat er moet zijn (op grond van Solvency II) en
wat is vastgesteld in de praktijk.
Deze risico’s moeten beheersbaar worden gemaakt. In onderstaand overzicht zijn in de
eerste twee kolommen de belangrijkste risico’s binnen het volmachtkanaal in kaart gebracht.
In kolom drie worden de oplossingen vermeld die het volmachtkanaal kan hanteren om de
risico’s binnen het volmachtkanaal dusdanig beheersbaar te maken dat wordt voldaan aan
de eisen van Solvency II.
Concrete praktijk met de risico’s en oplossingen in het kader van Solvency II
Afgesproken is dat de Gevolmachtigd Agenten alle relevante data/items die betrekking
hebben op risicomanagement en betrekking hebben op Solvency II bij verzekeraars
periodiek zullen aanleveren. De betreffende data/items zijn of worden opgenomen in het
Self Assessment en de AO/IC-mededeling, die de Gevolmachtigden naar de verzekeraars
sturen of op Volmachtbeheer plaatsen. (zie bijlage 4.3 Risico’s Solvency II in het Self
Assessment en de AO/IC-mededeling Gevolmachtigd Agenten hoeven zelf geen
risicomanagementmodel te hanteren. Deze taak ligt bij de volmachtgever.
Bewustzijn van de impact van Solvency II bij alle betrokkenen
Van belang is dat alle 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. Indien verzekeraars worden verplicht om extra kapitaal voor
de volmachttekening aan te houden zal dit zeker de meerwaarde en de concurrentiepositie
van het volmachtkanaal verzwakken.

#
A

A1

Risico’s volmachtkanaal Solvency
II
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

Oplossingen

•
•

•

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.
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#

A2

Risico’s volmachtkanaal Solvency
II

Onvoldoende inzicht in
cumulatierisico

Oplossingen

•

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.

•

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:
o Een pakketpolis met daaronder de risico-objecten
o Objectregistratie op 1 polis
o 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.

•

A3

Onvoldoende inzicht in
catastrofeschades

•

•
•

Werken met standaard catastrofecodes. Market Scan werkt
met de volgende codes:
o Neerslag (N)
o Storm (S)
o Bliksem (B)
o Catastrofe (C)
o 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.
A4

Kwaliteitsverlies (van data) door
overvoer portefeuilles naar
volmachttekening

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 ‘NVGAproof’ 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.
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#

Risico’s volmachtkanaal Solvency
II

Oplossingen
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’.

C4

Risico dat sprake is van
onvoldoende monitoring van
uitbestede processen

•

•

D

D1

Risico’s door aangegane
contractuele verplichtingen, die
volmachtgevers niet kunnen
nakomen, of waardoor
doelstellingen niet kunnen
worden behaald:
Gevolgen van discontinuïteit (o.a.
faillissement) van de volmacht voor
de
volmachtgever

•

•

•

Herziening auditstructuur bij volmachtgever en
Gevolmachtigd Agent.
o 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;
o Uitbreiding/ aanpassing auditactiviteiten
Uitvoering van een jaarlijkse Risicoanalyse door de afdeling
Volmachten van de verzekeraars.

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.

6
Bijlage 5 Concept Eindrapport ‘Voorbereiding volmachtkanaal op Solvency II’ (23 december 2011)

#

D2

Risico’s volmachtkanaal Solvency
II

Poolovereenkomst conform
richtlijnen ‘Nieuw Pool Protocol
van het Verbond’

Oplossingen
Beide bedrijfsonderdelen gaan financiële verplichtingen aan,
waarbij veelal ook de volmachtportefeuille in onderpand
wordt gegeven. Om de belangen van de volmachtgever zo
goed mogelijk te waarborgen en tevens een voorschot te
nemen op de inhoud van ‘De Position Paper’ waarbij een
strikte scheiding van taakgebied tussen de Gevolmachtigd
Agent en het bemiddelingsbedrijf staat beschreven, is deze
oplossing aan te bevelen.
• In de SOV vastleggen dat de rekening-courant maandelijks
i.p.v. eenmaal per kwartaal wordt verrekend. Impact en
pijplijneffect met verlies van premie- en schadestroom voor
verzekeraars in geval van faillissement wordt hierdoor
minder ingrijpend.
• Indien het 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.
Voldoen aan de gemaakte afspraken in het ‘Protocol
Intermediaire Pools’.

Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
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4 Handleiding Implementatie van de Richtlijn Solvency II voor Verzekeraars
4.1 Toelichting ’15 grote volmachtrisico’s in het kader van Solvency II’
4.2 Verricht Risk Self Assessement
4.3 Risico’s Solvency II in het Self Assessment en de AO/IC-mededeling
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