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SOLVENCY II
Meer inzicht in risico, rendement en
solvabiliteit
Solvency II is een richtlijn van de Europese Unie uit 2009, die is bedoeld om het
risicomanagement van het verzekeringswezen te verbeteren. De richtlijn is geënt
op Basel II en heeft gevolgen voor Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en
het toezicht daarop door De Nederlandsche Bank. Centraal staat de doelstelling
om de risico’s van verzekeraars inzichtelijker en waar nodig beter hanteerbaar
te maken, met een betere sturing op de vereiste solvabiliteit.

Drie pilaren
Solvency II is gebouwd op drie pilaren, die alle drie essentiële bouwstenen bevatten voor

voor professionals door professionals

een betere omgang met risico’s.
• Pilaar I betreft het berekenen van de (kwantificeerbare) risico’s. Daartoe is een standaardmodel opgesteld voor het berekenen van de solvabiliteitskapitaaleis (SCR); organisaties mogen onder voorwaarden echter ook hun eigen modellen hanteren.
• Pilaar II betreft het managen van de risico’s: hoe is het risk management georganiseerd
en welke processen zijn er geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat het kapitaal in
overeenstemming is met het risico?
• Pilaar III ten slotte betreft de verslaglegging van de risico’s en bevat de eisen waaraan
de informatievoorziening en de rapportage aan de toezichthouder moeten voldoen.
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Bent u Solvency II-proof?
Het Solvency II-klaar maken van een organisatie heeft nogal wat voeten in de aarde.
U moet onder meer denken aan het volgende:
• Zijn alle risico’s op een goede manier gecalculeerd? (pilaar I)
• Weet u zeker dat opties, derivaten en andere complexe producten in uw portefeuille juist zijn gewaardeerd? (pilaar I)

• Hoe effectief is uw risicomanagement en hoe meet u dat? (pilaar II)
• Zijn uw strategie, capital management en risk management met elkaar in overeenstemming? (pilaar II)
• Is de verslaglegging conform de eisen van Solvency II en liefst ook in overeenstemming met IFRS? (pilaar III)
• Liggen de voorbereidingen op schema? Voldoet u op tijd aan alle eisen?

voor professionals door professionals

(pilaar I, II en III)

Informatiebehoefte
De grotere transparantie die met Solvency II wordt nagestreefd, leidt ertoe dat toezichthouders meer en gedetailleerdere informatie nodig hebben over de risicopositie van een verzekeringsmaatschappij. Welke assets staan er precies op de balans? Hoe zit het met het
kapitaal? Wat zijn de onderliggende risico’s? Deze informatie komt vaak niet zomaar uit
de administratie rollen: die zal dus moeten worden aangepast aan de nieuwe vereisten.
Dat is een taak waar de financiële afdelingen van de betreffende bedrijven meestal niet
voor zijn toegerust, en waar dus in veel gevallen beter externe expertise voor kan worden
ingeschakeld.

Wat wij voor u kunnen doen
Bij onder meer de volgende taken kan een externe specialist behulpzaam zijn bij het
Solvency II-proof maken van uw organisatie:
• het inzichtelijk maken van de onderliggende assets op de balans;
• het doorrekenen van de impact daarvan op de kapitaalpositie;
• het verbeteren van het (operationeel) risicomanagement;
• het verbeteren van de IT-infrastructuur en de kwaliteit van de data in de bronsystemen;
• het opzetten van nieuwe rapportage-formats.
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