Geachte mevrouw/mijnheer,

Solvency II en het volmachtkanaal
Inleiding
Waarschijnlijk wordt op uiterlijk 1 januari 2014 de Richtlijn Solvency II (hierna te
noemen Solvency II) van kracht op verzekeraars die binnen de Europese Unie actief
zijn. De eisen van Solvency II hebben betrekking op de werkzaamheden, de
inrichting van de organisatie en het risicomanagement van een verzekeraar.
Werkzaamheden die door verzekeraars aan Gevolmachtigd Agenten worden
uitbesteed vallen ook onder de reikwijdte van Solvency II. Doel van deze nieuwsbrief
is zowel de afdelingen Volmachten en Risk van verzekeraars, als Gevolmachtigd
Agenten te informeren over de impact die Solvency II op het volmachtkanaal zal
hebben. Op deze wijze weten betrokkenen tijdig wat er op genoemd terrein staat te
gebeuren en zijn zij op de hoogte van de voorbereidingen die het Verbond van
Verzekeraars en de NVGA gezamenlijk treffen, zodat zowel verzekeraars als
Gevolmachtigd Agenten in de gelegenheid worden gesteld tijdig de maatregelen
binnen hun organisaties te nemen die noodzakelijk zijn.
Achtergrondinformatie over Solvency II
Solvency II kent drie pijlers die onderling met elkaar samenhangen:
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 maatschappij
aanwezig zal moeten zijn onder de nieuwe regelgeving. Dit kapitaal wordt gebaseerd
op de daadwerkelijk gelopen risico’s die binnen de verzekeraar worden
geïdentificeerd. Bij dit proces kunnen de solvabiliteitsgevoelige berekeningen alleen
op een juiste wijze worden gemaakt als er sprake is van complete, juiste en dus
betrouwbare data. Van belang is dat ook de data van het volmachtkanaal compleet,
juist en betrouwbaar zijn. ‘Schalen’ (dit betekent dat er bij de portefeuillebeoordeling
van wordt uitgegaan dat de volmachtportefeuille exact dezelfde samenstelling en
hetzelfde risicoprofiel heeft als de provinciale tekening) met de Provinciale
portefeuille is niet toegestaan.
Pijler 2 Kwalitatieve criteria: ‘Governance’ en ‘Risicomanagement’:
Binnen het proces dat betrekking heeft op ‘Governance’ wordt de organisatie van
een verzekeraar dusdanig ingericht dat wordt 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 zowel ‘Risicomanagement’ binnen de
organisatie van de verzekeraar, als ook naar de organisatie van de met de
verzekeraar samenwerkende Gevolmachtigd Agenten een belangrijk aandachtspunt.

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 3e pijler is het bevorderen van transparantie in de financiële sector.
Transparantie is een voorname factor om het vertrouwen van meerdere stakeholders
in de verzekeringssector weer te herstellen.
Werkgroep Solvency II Volmacht Verbond van Verzekeraars/NVGA
In oktober 2010 heeft de Stuurgroep Volmachten Verbond van Verzekeraars/NVGA
een nieuwe werkgroep geïnstalleerd, waarin vertegenwoordigers van het Verbond en
de NVGA zitting hebben.
De opdracht die de werkgroep heeft meegekregen, is het in kaart brengen van de
nood-zakelijke voorbereidingen door het volmachtkanaal, om (tijdig) klaar te zijn voor
Solvency II.
De opdracht is in 3 fases opgedeeld: In de eerste fase is de impact van Solvency II
op het volmachtkanaal in kaart gebracht en zijn mogelijke risico’s en ‘Gaps’
geïdentificeerd. Er zijn vijftien grotere volmachtrisico’s in het kader van Solvency II
benoemd. Tevens is per risico gekeken of aan de eisen van ‘de drie pijlers’ wordt
voldaan en in welke situaties (dit worden de zogenaamde ‘Gaps’ genoemd) het
volmachtkanaal op dit moment zover als kan worden nagegaan, niet aan de eisen
van Solvency II voldoet. In de tweede fase zijn voor een achttal geselecteerde risico’s
mogelijke oplossingen uitgewerkt. Inmiddels heeft een tweetal sessies
plaatsgevonden, waarbij volmachtverzekeraars en Gevolmachtigd Agenten (NVGAleden) in twee afzonderlijke groepen hebben gediscussieerd over deze risico’s en
zijn er diverse oplossingen aangereikt. De bevindingen van de werkgroep en de input
die afkomstig is uit de brainstormsessies zijn verwerkt in een tweetal rapportages die
inmiddels door de Stuurgroep zijn bekrachtigd.
De risico’s die impact hebben op het volmachtkanaal hebben betrekking op: volledige en juiste aanlevering van data (polis, premie, risico-object, schade en
herverzekering) conform de NVGA-protocollen - draagvlak, communicatie en
toepassing van professioneel risicomanagement en - beperking van het
discontinuïteitrisico (b.v. faillissement) van de Gevolmachtigd Agent voor de
volmachtgever. Voor de geselecteerde risico’s zijn oplossingen uitgewerkt. Als
voorbeeld voor het oplossen van de genoemde risico’s, kan worden gedacht aan het
juist en op een correcte wijze inregelen van de systeemapplicatie door de
Gevolmachtigde Agent, zodat verzekeraars in het bezit worden gesteld van
adequate data om de kapitaalberekeningen t.b.v. de 1e pijler van Solvency II te
kunnen maken. Daarnaast kan worden gedacht aan vergroting van kennis, om op
een methodische en gestructureerde wijze met risicomanagement te kunnen werken
en zijn er oplossingen gevonden die de kans op een mogelijk faillissement van een
Gevolmachtigd Agent verkleinen en indien een dergelijke situatie zich onverhoopt
toch voordoet, er voor zorgen dat de gevolgen voor de verzekeraar binnen
acceptabele grenzen blijven.
Op basis van deze oplossingen is het de bedoeling om in het najaar van 2011 te
komen tot ‘Handvatten Solvency II voor het volmachtkanaal’. Zij dienen voor zowel

verzekeraars als voor Gevolmachtigd Agenten als een goede leidraad op welke wijze
de implementatie van Solvency II kàn worden aangepakt en zorgt er voor dat niet
elke organisatie ‘het wiel apart hoèft uit te vinden’. Tevens wordt onbekende materie
voor het volmachtkanaal toch helder en inzichtelijk, zodat de aanpassingen binnen
verschillende organisaties goed haalbaar zijn.
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