November 2013,
Nieuwsflits 3:

Solvency II en het volmachtkanaal

Inleiding
Voor u ligt alweer de 3e nieuwsflits over de invoering van Solvency II. In 2011 en 2012 heeft u over dit
onderwerp ook een nieuwsbrief ontvangen. De werkgroep Solvency II, die namens de NVGA en het
Verbond van Verzekeraars de invoering van Solvency II binnen het volmachtkanaal begeleidt, heeft
intussen niet stil gezeten. Het onderwerp Solvency II krijgt in de (vak-) media ook voldoende
aandacht. In deze nieuwsflits informeren wij u graag over de actuele situatie en over de stappen die
zijn gezet.

Operationele werking Solvency II wordt uitgesteld
Oorspronkelijk zou de Solvency II richtlijn op 1 januari 2014 van kracht worden. Inmiddels is wel
duidelijk dat deze invoeringsdatum niet meer aan de orde is. Een nieuwe datum is nog niet
vastgesteld door de EIOPA, de betrokken Europese instantie. Nationale toezichthouders alsmede de
verzekeraars sturen nu aan op invoering per 1 januari 2016. Tot 1 januari 2016 zijn er een aantal
concrete tussenstappen afgesproken op nationaal niveau die in feite een geleidelijke invoering van de
Solvency II richtlijn betekenen. Dit betekent dus niet dat we rustig achterover kunnen leunen. Er is nog
veel te doen.

Wat is er gerealiseerd na de vorige nieuwsflits
Zoals gezegd zitten de partijen binnen het Volmachtkanaal ook niet stil. In verschillende werkgroepen
wordt hard gewerkt om alle veranderingen van wet- en regelgeving te begeleiden en implementeren.
Zo komt er een nieuwe standaard volmachtsamenwerkingsovereenkomst. Een ander belangrijk
dossier waar partijen veel tijd en aandacht aan schenken is de implementatie van nieuwe
beloningsmodellen.

Stappen in het Solvency II dossier
In een eerder stadium heeft de werkgroep Solvency II geïnventariseerd wat de belangrijkste
Solvency II gerelateerde risico’s zijn voor het volmachtkanaal. Vervolgens zijn oplossingen voor deze
risico’s uitgewerkt en is er gekeken naar de wijze van implementatie van die oplossingen. Hieronder
gaan wij kort in op de voortgang hiervan. De risico’s zijn geclassificeerd in drie belangrijke clusters, te
weten data, risicomanagement en discontinuïteit.
Data kwaliteit en aanlevering
De NVGA-protocollen financieel, polis en schade worden inmiddels op grote schaal toegepast.
De protocollen zijn recentelijk aangepast en worden door de systeemhuizen in de programmatuur
verwerkt. Gevolmachtigden moeten zelf zorgen dat de data ook klopt. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de juiste registratie van risico-adressen per polis. Dit hebben verzekeraars nodig om het
cumulatierisico accuraat te kunnen bepalen.
De verzekeraars moeten de gevolmachtigden vervolgens een terugkoppeling geven over de kwaliteit
van de data.

Risicomanagement
De Werkgroep Solvency II heeft een “Checklist Solvency II” opgeleverd waarin het onderdeel
risicomanagement bij gevolmachtigden aan de orde komt. Deze checklist moeten gevolmachtigden
jaarlijks vóór 1 januari invullen. De antwoorden door gevolmachtigden gebruiken verzekeraars
vervolgens om hun eigen risicomodellen te vullen, zodat zij aan de rapportageverplichtingen voor
toezichthouders kunnen voldoen.
De 1e keer dat de checklist moet worden ingevuld is vóór 1 januari 2015. Het jaarlijks aanleveren van
de checklist zal in de toekomst in de VSV worden opgenomen. Het Self Assessment Gevolmachtigd
Agent (SAGA) en de AO/IC verklaring zullen worden uitgebreid met de controletaak op deze
verplichting.
In de bijlage is de complete Checklist Solvency II met uitleg opgenomen.
Discontinuïteitsrisico
De werkgroep Solvency II dringt er bij verzekeraars en gevolmachtigden op aan om duidelijke
afspraken te maken om dit risico te beheersen. De continuïteit van dienstverlening voor de klanten
staat hierbij voorop.

Tenslotte, heeft u vragen of opmerkingen over Solvency II en het volmachtkanaal,
neemt u dan gerust contact met ons op.
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