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Inleiding 
Vanaf boekjaar 2016 zijn alle verzekeraars die onder het Solvency II toezichtsregime vallen verplicht 
om een ‘Verslag over de Solvabiliteit en de Financiële toestand’ openbaar te maken.  
 
Deze rapportage heeft betrekking op de Brand N.V. Daar waar in dit rapport wordt gesproken over 
de Brand N.V. wordt bedoeld de vergunning houdende entiteit Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 
 
Het opstellen van deze rapportage is verplicht op grond van artikel 51 van Richtlijn (2009/138/EG). 
Het normenkader voor het opstellen van deze rapportage wordt gevormd door de volgende wet- 
en regelgeving, aangevuld met toelichtingen van de toezichthouder: 
 

 Solvency II Richtlijn (2009/138/EG), artikel 51 en verder; 
 Gedelegeerde Verordening Solvency II (EU 2015/35), Hoofdstuk 12 en 13; 
 Uitvoeringsverordening (EU 2015/2450); 
 Relevante richtsnoeren van EIOPA, waaronder EIOPA-BoS-15/109 – Richtsnoeren voor 

rapportage en openbaarmaking; 
 Brieven van DNB; 
 DNB Guidance bij de kwalitatieve SII Preparatory Guidelines rapportage. 

 
Dit rapport kent een voorgeschreven indeling welke is afgeleid van de bepalingen zoals deze in 
bovenstaande zijn weergegeven. Meer specifiek volgt deze indeling uit artikel 293 tot en met 297 
van de Gedelegeerde Verordening (EU 2015/35). De hoofdstukken beslaan de volgende 
onderwerpen; 
 

A. Activiteiten en prestaties 
B. Governancesysteem 
C. Risicoprofiel 
D. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden 
E. Kapitaalbeheer 

 
In hoofdstuk A. ‘Activiteiten en prestaties’ wordt een algemene beschrijving van de bedrijfsvoering 
gegeven, alsmede een toelichting op de groep waarbinnen de Brand N.V. opereert. Daarnaast wordt 
in hoofdstuk A het verzekeringstechnisch resultaat en het beleggingsresultaat over het afgelopen 
boekjaar toegelicht, in aansluiting op de jaarrekening. 
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Hoofdstuk B. ‘Governancesysteem’ voorziet in een algemene beschrijving van het 
governancesysteem van de Brand N.V. Daarnaast worden de rollen en verantwoordelijkheden van 
de sleutelfuncties toegelicht, waarbij eveneens wordt ingegaan op de vereisten ten aanzien van 
betrouwbaarheid en deskundigheid van het personeel. Tevens wordt in dit hoofdstuk het 
risicomanagement systeem, het stelsel van interne beheersing, het ‘Own Risk and Solvency 
Assessment’ (hierna: ORSA) proces en uitbesteding toegelicht. 
  
In hoofdstuk C. ‘Risicoprofiel’ wordt ingegaan op het risicoprofiel van de verzekeraar, waarbij de 
blootstelling aan en beheersing van het verzekeringstechnisch, markt-, krediet-, liquiditeits- en 
operationeel risico worden beschreven. Tevens worden in hoofdstuk C gevoeligheden en stress 
scenario’s behorende bij de verschillende materiële risico’s toegelicht. 
 
Hoofdstuk D. ‘Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden’ voorziet in een beschrijving van de basis en 
methoden voor waardering van activa, technische voorzieningen en overige schulden. Binnen dit 
hoofdstuk worden waarderingsverschillen tussen Solvency II en de jaarrekening toegelicht. In dit 
hoofdstuk wordt eveneens een beschrijving van de mate van onzekerheid bij de berekening van de 
technische voorziening gegeven. 
 
Het laatste hoofdstuk betreft E. ‘Kapitaalbeheer’. In dit hoofdstuk worden de hoogte, kwaliteit en 
structuur van het eigen vermogen, het minimumkapitaalvereiste (MKV) en het 
solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk het kapitaalbeleid van 
de Brand N.V. toegelicht. 
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Managementsamenvatting  
Dit rapport is opgesteld in het kader van de Solvency II informatie vereisten met betrekking tot Univé 
Dichtbij Brandverzekeraar N.V. (hierna: de Brand N.V.), per 1 januari 2016 met gebruikmaking van 
de richtsnoeren die door EIOPA zijn verstrekt (Solvency II Richtlijn, Gedelegeerde Verordening en 
richtsnoeren) alsmede verdere aanvullende richtsnoeren in de brief van De Nederlandse Bank 
(DNB), daterend van 20 januari 2016.  
 
Alle bedragen die in dit rapport vermeld zijn, zijn opgesteld in Euro's en alle waarden zijn afgerond 
op hele Euro’s, tenzij anders aangegeven.  
 
De Brand N.V. maakt onderdeel uit van de Coöperatie Univé Dichtbij. De Coöperatie Univé Dichtbij 
(hierna: Univé Dichtbij) is als Regionale Univé onderdeel van de Univé Formule. 
 
Ontwikkelingen tijdens de rapportageperiode:                               
 
Strategie 
 
De kracht van de Univé Formule 
Als coöperatieve verzekeraar organiseert Univé solidariteit. Zo is Univé begonnen, en zo werken we 
vandaag nog steeds. Iedereen die lid is, legt premie in. Daarmee bouwt Univé een reserve op. Als 
een van onze leden iets overkomt, wordt de schade hersteld vanuit die reserve. Maar solidariteit 
gaat verder dan dat. We willen elkaar ook helpen risico’s te voorkomen en te beperken. Dat is in 
ieders belang: de premies kunnen we zo laag houden, en de leden voelen zich veiliger en zekerder. 
Om onze leden zo goed mogelijk te helpen, stelden we in 2016 een strategie vast voor de komende 
jaren: ‘De kracht van Univé’. Die strategie hebben we verder tot uitvoering gebracht in 2018. 
 
Wij organiseren zekerheid samen met onze leden. Dat doen wij door nieuwe diensten en producten 
aan te bieden die ongewenste risico’s voorkomen en gevolgen beperken. En door het vernieuwen 
en efficiënter maken van ons verzekerings- en bemiddelingsbedrijf. Wij sluiten niemand uit, maar 
richten onze producten en diensten op gezinnen, MKB en agrarische bedrijven. Wij zijn persoonlijk 
en dichtbij. Naast lokaal met winkels ook digitaal en mobiel. Altijd voor het gemak van de klant. Als 
coöperatie zonder winstoogmerk, met twee benen in de samenleving, zijn wij wendbaar en altijd op 
zoek naar de juiste oplossing voor onze leden. 
 
De kracht van Univé: risico’s voorkomen, gevolgen beperken en wat er overblijft gewoon goed 
verzekeren. 
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In de jaren 2017 en 2018 stond de implementatie van de in 2016 geformuleerde strategie (‘De Kracht 
van Univé’) centraal. Univé Dichtbij heeft hierin een betekenisvolle bijdrage geleverd. Univé Dichtbij 
heeft geparticipeerd in diverse innovatieve trajecten. Ook heeft Univé Dichtbij in 2018 intensief 
ingezet op de doorleving van de strategische uitgangspunten van de Univé Formule bij de 
medewerkers. Dit door samen met de medewerkers deze strategische uitgangspunten door te 
vertalen naar concrete doelen voor Univé Dichtbij. Een voorbeeld hiervan is dat in 2018 diverse 
thema-avonden zijn georganiseerd door de lokale vestigingen. Dit rondom de thema’s: EHBO, 
cybercrime, uitvaart en preventie. Ook is Univé Dichtbij in 2018 gestart met de voorbereiding van 
‘Veilig Ondernemen’, een innovatief concept dat ondernemers inzicht biedt in de risico’s die zij 
lopen en hen hulpmiddelen biedt om deze risico’s te voorkomen en zo nodig te beperken. Univé 
Dichtbij heeft in 2018 belangrijke stappen gezet om zich definitief te positioneren als een 
zekerheidsmerk. Kortom: meer focus op de risico’s en het voorkomen van schade. Voorkomen, 
beperken, verzekeren. 
 
Vanuit haar coöperatieve waarden is Univé Dichtbij bij uitstek een organisatie, waar het belang van 
de klant voorop staat. De klanttevredenheid en contacttevredenheid (CTO) zijn hiervoor belangrijke 
graadmeters voor Univé Dichtbij. Univé Dichtbij scoort hoog op klant- en contacttevredenheid 
dankzij haar betrokken en tevreden medewerkers.  
 
Lokaal geworteld, altijd dichtbij 
Univé Dichtbij heeft vertrouwen in het winkelconcept van Univé: dichtbij de klant. Daarom heeft 
Univé Dichtbij in 2018 het besluit genomen en de voorbereidingen getroffen om in 2019 twee 
nieuwe vestigingen te openen.  
 
De hieronder vermelde resultaten en ontwikkelingen betreffen de Brandverzekeraar N.V.   
 
Solvabiliteit 
De Solvency II ratio van de Brand N.V. bedraagt per ultimo 2018 235% tegenover 206% per ultimo 
2017. De stijging is met name te danken aan:  
 

 De positieve resultaatontwikkeling over 2018. Dit heeft geleid tot een toename van de 
marktwaarde van het eigen vermogen.  

 Daling van de solvabiliteitskapitaalvereiste met € 2,2 mln. voornamelijk door de daling van 
de solvabiliteitskapitaalseis voor het verzekeringstechnisch risico als gevolg van: 
o Het per 1-1-2019 beëindigen van de verzekeringsportefeuille in Duitsland; 
o Het gewijzigde eigen behoud in het herverzekeringscontract 2019 in combinatie met de 

inkoop van een second event dekking voor storm. Inzet van herverzekering is een risico 
mitigerende maatregel. Verzekeraars moeten eigen vermogen aanhouden om 99,5% 
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zekerheid te bieden dat het bedrijf ten minste nog een jaar solvabel kan blijven. Bij de 
berekening van de solvabiliteitsratio per 31 december 2018 wordt daarom gerekend 
met de contracten voor 2019.  

 
In november 2018 is € 5 mln. gedoteerd aan de beleggingsportefeuille. Deze gelden zijn onttrokken 
aan de voorraad liquide middelen en voornamelijk belegd in zakelijke waarden (aandelen). Het 
aandelenrisico is als gevolg hiervan met € 1,3 mln. gestegen. Het marktconcentratie risico is 
toegenomen met € 0,6 mln. Voornaamste oorzaak is de afname van de kredietwaardigheid van 
enkele tegenpartijen als gevolg van de aankoop van aandelen in deze tegenpartijen, waar voorheen 
alleen sprake was van een obligatie exposure. Het valutarisico is gedaald met € 1,0 mln. als gevolg 
van een daling van het in vreemde valuta belegde vermogen.  
 
Activiteiten en prestaties  
De nettowinst van de Brand N.V. bedroeg € 1,1 mln. na belasting (2017: € 1,5 mln. na aftrek van € 1 
mln. aan premierestitutie).  
De netto schadelast is € 1,1 mln. hoger dan over 2017. Dit is veroorzaakt door een aantal grote 
branden beneden eigen behoud en een groot aantal stormschades in januari, verdeeld over twee 
evenementen.  
 
In 2018 heeft de portefeuille van de Brand N.V.  een gezonde premiegroei doorgemaakt, iets onder 
het niveau van 2017. De particuliere portefeuille groeide met 2,3% en de zakelijke portefeuille met 
3,2%. Het gewogen gemiddelde kwam daarmee op 2,5%. Deze groei is gerealiseerd door indexering 
van de verzekerde bedragen voor gebouwen, woonhuizen en inboedels, een geringe verhoging van 
de premies in het zakelijke segment en autonome groei.  
 
De bedrijfskosten bedragen € 15,3 en zijn daarmee € 0,8 mln. hoger dan over 2017. 
Het verzekeringstechnisch resultaat over 2018 bedraagt € 2,5 mln. (2017: € 1,6 mln. na aftrek van € 
1 mln. premierestitutie).  De opbrengsten uit beleggingen bedragen -/- € 1,0 mln. en zijn daarmee € 
1,3 mln. lager dan in 2017 (€ 0,3 mln.) 
 
Duitsland-portefeuille 
Univé Dichtbij heeft in 2017 het besluit genomen te stoppen met haar verzekeringsactiviteiten in 
Duitsland. In afstemming met onze Duitse partner Ostfriesische Versicherungsbörse Gmbh is Univé 
Dichtbij in 2018 op zoek gegaan naar een geschikte partner voor het overnemen van de bestaande 
verzekeringsovereenkomsten. In 2018 heeft zich een kandidaat gemeld voor overname van het 
risicodragerschap van de Duitsland-portefeuille. Dit heeft ertoe geleid dat Univé Dichtbij met ingang 
van 1 januari 2019 de desbetreffende verzekeringsovereenkomsten heeft overgedragen aan een 
solide Duitse verzekeraar. 
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Governancesysteem  
De Solvency II sleutelfuncties actuariële functie, risicomanagement, compliance en Internal Audit, 
zijn onderdeel van het governancesysteem van de Brand N.V. De Brand N.V. hanteert het Three 
Lines of Defence model voor de indeling van de verantwoordelijkheden binnen de organisatie.   
 
De Raad van Bestuur van de Brand N.V. is eindverantwoordelijk voor de realisatie van een effectief 
risicomanagement systeem. Als eerste lijn hebben de Raad van Bestuur en het management binnen 
de Brand N.V. de verantwoordelijkheid aan de stakeholders zekerheid te geven dat de organisatie 
‘in control’ is, waarbij de organisatie beschikt over een goed functionerend risicobeheersing- en 
controlesysteem. Als tweede lijn van defence zijn de risicomanagement-, compliance- en actuariële 
functie verantwoordelijk voor een effectieve kaderstelling voor de beheersing van risico’s en 
controlesystemen. De Internal Auditfunctie fungeert als derde lijn en verschaft aanvullende 
zekerheid over de mate waarin de eerste en tweede lijn de risico’s beheersen die het realiseren van 
de organisatiedoelstellingen bedreigen. 
 
Ultimo 2017 waren drie bestuurders in functie: de heer drs. H. Bonestroo, de heer A.F. Echten en de 
heer E. Knorren. Tot 7 juni 2018 maakte de heer A.F. Echten deel uit van de Raad van Bestuur. De 
heer A.F. Echten heeft per 31 augustus 2018 de organisatie verlaten. Door hem werd een nieuwe 
uitdaging buiten Univé Dichtbij gevonden. Naar aanleiding van het vertrek van de heer Echten is de 
samenstelling van de Raad van Bestuur heroverwogen en is er gekozen voor een tweehoofdige Raad 
van Bestuur. Dit besluit leidde ertoe dat de taakinvulling en de werkwijze van en met het 
managementteam ook is aangepast. De taken op zowel het bestuursniveau als op het 
managementniveau werden opnieuw verdeeld. De organisatiewijzigingen naar aanleiding van het 
vertrek van de heer Echten zijn besproken met De Nederlandsche Bank (DNB). DNB is akkoord 
gegaan met deze verandering. Met DNB is afgesproken om de nieuwe inrichting van de bestuurs- 
en managementlaag na een periode van een half jaar te evalueren. Deze evaluatie staat 
geagendeerd voor medio 2019. 
 
Minimaal één keer per jaar voert de Brand N.V. het Own Risk Self Assessment (ORSA) uit. In de ORSA 
neemt de Raad van Bestuurde verantwoordelijkheid om risico, kapitaal en rendement gezamenlijk 
te beschouwen in de context van de strategie. Het proces doorloopt diverse stappen. Rekening 
houdend met de risicobereidheid dient de ORSA een redelijke mate van zekerheid te bieden dat de 
strategie kan worden gerealiseerd. In de ORSA wordt gebruik gemaakt van scenario analyses om de 
robuustheid van de strategie te beoordelen bij het zich voordoen van één of meerdere risico’s over 
de strategische tijdshorizon. De resultaten van de ORSA worden besproken en goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur en gecommuniceerd met het Management Team. De resultaten van de ORSA 
worden eveneens besproken in de Audit en Risk Committee ter advisering aan de Raad van 
Commissarissen. De resultaten van de ORSA zijn mede input voor de strategie, voor de evaluatie 
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van de risicobereidheid en voor het planproces. In een afzonderlijk beleidsdocument ORSA zijn 
onder andere de uitgangspunten, taken en verantwoordelijkheden en rapportage uitgewerkt. 
 
Risicoprofiel         
De risico’s die de Brand N.V. loopt zijn in belangrijke mate afhankelijk van de samenstelling van de 
verzekeringsportefeuille, de mate van herverzekering en de samenstelling van de 
beleggingsportefeuille. Ook zijn ontwikkelingen in de externe omgeving van invloed op het 
risicoprofiel alsmede de effectiviteit van de inrichting van de eigen organisatie. 
De belangrijkste graadmeter aan de hand waarvan de Brand N.V. haar risico´s monitort, is de 
solvabiliteitsratio. Deze ratio is de uitkomst van het eigen vermogen gedeeld door het 
solvabiliteitskapitaalvereiste (hierna: SKV) onder Solvency II. Het SKV is opgebouwd uit 
kapitaalvereisten voor verschillende risicocategorieën. Deze kapitaalvereisten borgen dat de Brand 
N.V. onverwachte verliezen kan opvangen, die veroorzaakt kunnen worden door de verschillende 
risico’s. Conform de Gedelegeerde Verordening is het uitgangspunt bij de berekening van het SKV 
dat het in aanmerking komend vermogen zo hoog is dat met 99,5 % kans alle onverwachte verliezen 
binnen een jaar kunnen worden opgevangen. Op basis van het strategisch plan onderkent de Brand 
N.V. de belangrijkste (financiële) risico’s die de realisatie van de doelstellingen bedreigen. Door 
middel van de Plan, Do, Check, Act cyclus (hierna: PDCA-cyclus) wordt de risicobereidheid periodiek 
getoetst en bijgesteld.  
Het verzekeringstechnisch risico is in termen van vereist kapitaal het grootste risico voor de Brand 
N.V. De Brand N.V. monitort het verzekeringstechnisch risico in het kader van de monitoring op haar 
solvabiliteitsratio. Het kapitaalvereiste voor het verzekeringstechnisch risico van de Brand N.V. 
bedraagt ultimo 2018 € 17,9 mln. na diversificatie. 
               
Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden        
Onder Solvency II worden activa op marktwaarde gewaardeerd. Om de marktwaarde te bepalen 
maakt de Brand N.V., in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening, gebruik van de 
volgende waarderingshiërarchie; marktwaarde op basis beschikbare marktnoteringen in actieve 
markten, marktwaarde op basis van openbare marktgegevens en marktwaarde op basis van 
alternatieve waarderingsmethoden. 
De marktwaarde van de technische voorziening van de Brand N.V. bedraagt € 12,8 mln. (2017: € 
15,5 mln.). Deze technische voorziening onder Solvency II is opgebouwd uit een beste schatting van 
€ 11,5 mln. (2017: € 13,9 mln.) en een risicomarge van € 1,3 mln. (2017: € 1,6 mln.). De beste 
schatting bestaat uit de voorziening voor premies en de voorziening schades. 
Ter mitigering van de door haar lopende verzekeringstechnische risico's heeft de Brand N.V. een 
herverzekeringscontract afgesloten met Univé Her met voor 2019 de volgende eigen behouden: 

 Voor brandschade per gebeurtenis € 2,0 mln. (2018: € 2,0 mln.); 
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 Voor stormschade per evenement € 6,0 mln. voor de eerste stom (2018: € 5,0 mln.). 
Daarnaast is vanaf 2019 een zogenaamde second event layer afgesloten, waarbij voor de 
tweede storm een eigen behoud geldt van € 3,0 mln.               

 
Kapitaalbeheer 
De Brand N.V. heeft een sterke kapitaalspositie en een laag risicoprofiel. De Raad van Bestuur wil 
de volgende doelstellingen behalen; 
 

 Geïdentificeerde risico’s, zoals nader uitgewerkt in het risicoprofiel, op te kunnen vangen. 
 Te voldoen aan de verplichting vanuit de Univé formule om te beschikken over een 

solvabiliteitspositie van minimaal 150 % op grond van Solvency II grondslagen.  
 Niet onder druk te komen van toezichthouders of marktpartijen om schaalvergroting te 

zoeken. 
 
Om te kunnen voldoen aan deze doelstelling heeft de Raad van Bestuur een interne 
normsolvabiliteit bepaald. Deze normsolvabiliteit is de reflectie van de solvabiliteit die het bestuur 
minimaal noodzakelijk acht.  Voor de bepaling van de interne norm wordt aansluiting gezocht bij de 
aangepaste vereiste vanuit de Univé Formule van 150%. De kapitaalbeheerprocessen van de Brand 
N.V. zijn ingericht om te borgen dat de solvabiliteitsratio boven de interne normsolvabiliteit van 
150 % blijft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 13

A. Activiteiten en prestaties 
A.1  Activiteiten 
 
De Brand N.V. is een naamloze vennootschap onder Nederlands recht en staat onder toezicht van 
De Nederlandsche Bank (DNB)1.  DNB is eveneens de groepstoezichthouder van de Coöperatie Univé 
Dichtbij U.A.2 De externe accountant van de Brand N.V. is PricewaterhouseCoopers (PwC)3.  
 
De Brand N.V. is een 100% dochteronderneming van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A., waarin de 
leden van de Brand N.V. verenigd zijn (zie figuur A.1). 
 
Figuur A.1 - Organogram 
 

 
Binnen de Coöperatie zijn naast het verzekeringsbedrijf een adviesbedrijf en een organisatiebedrijf 
gepositioneerd. Zowel het verzekeringsbedrijf als het adviesbedrijf worden geëxploiteerd met 

                                                           
 

1 DNB is gevestigd aan Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam 
2 De Coöperatie is gevestigd aan de Abe Lenstra Boulevard 2, 8448 JB Heerenveen 
3 PricewaterhouseCoopers is gevestigd aan de Burgemeester Roelenweg 13, 8021 EV Zwolle 
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behulp van het personeel dat wordt ingeleend via het organisatiebedrijf. Door het adviesbedrijf 
wordt zowel bemiddeld in de producten van de Brand N.V., in de producten van N.V. Univé Schade, 
als in producten van overige aanbieders. 
 
Via haar dochteronderneming, de besloten vennootschap Univé Dichtbij Participatiemaatschappij 
B.V., hield de Coöperatie ook een belang in een in Duitsland gevestigde ‘Makler- und 
Mehrfachvermittler’. De Coöperatie maakte van deze partij gebruik voor het aanbieden van 
schadeverzekeringen. Per 1 januari 2019 is Univé Dichtbij gestopt met haar verzekeringsactiviteiten 
in Duitsland.  
De ondernemingen binnen de groep worden aangeduid als verbonden ondernemingen, zoals 
weergegeven in tabel A.1.  
 
Tabel A.1 – Verbonden ondernemingen 

 
 

A.1.1 Trends en factoren van invloed op het bedrijf 
 
Concurrentie 
De concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt is één van de omgevingsrisico’s van Univé 
Dichtbij. De concurrentie resulteert in dunne marges, terwijl daarnaast de rentabiliteit van de sector 
onder druk staat als gevolg van dalende technische resultaten. De belangrijkste indicator die in de 
verzekeringsbranche gebruikt wordt voor rentabiliteit, is de combined ratio. De ratio is het totaal 
van de verhouding tussen de schadelast en de verdiende premies en de verhouding tussen de kosten 
en premies. De Brand N.V. streeft naar een gezonde combined ratio.  

Naam Rechtsvorm Land Percentage van 
eigendomsbelang 

Univé Dichtbij Advies B.V. Besloten 

vennootschap 

Nederland 100% 

Univé Dichtbij Organisatie B.V. Besloten 

vennootschap 

Nederland 100% 

UD Participatiemaatschappij B.V. Besloten 

vennootschap 

Nederland 100% 

Ostfriesische Versicherungsbörse 

GmbH 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

Duitsland 64% 

Ländliche Versicherungs-dienst 

GmbH 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

Duitsland 64% 
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De ontwikkelingen in de concurrentiepositie worden door Univé Dichtbij nauw gevolgd om tijdig te 
kunnen reageren op mogelijke kansen en bedreigingen. Wij zien waar de echte behoeften van onze 
leden liggen, en we passen onze diensten en producten hierop aan. Van alleen verzekeren naar 
zekerheid bieden. Een nieuw zekerheidsproduct is bijvoorbeeld Veilig Wonen. Dit helpt leden zich 
veiliger te voelen in hun eigen huis, straat en buurt. Inbraak, lekkage, brand, verstopte leidingen – 
het Veilig Wonen-abonnement helpt dit te voorkomen en de vervelende gevolgen zoveel mogelijk 
te beperken.  
 
Om onze leden zo goed mogelijk te helpen, stelden we in 2016 een strategie vast voor de komende 
jaren: ‘De kracht van Univé’. Die strategie hebben we verder tot uitvoering gebracht in 2018. 
Centraal hierbij staat dat Univé gelooft in voorkomen, beperken en –wat overblijft- verzekeren.  
De belangrijkste factor voor het realiseren van onze doelstellingen is ons personeel: de juiste 
klantbeleving en het realiseren van de strategie begint en eindigt bij de medewerkers van Univé 
Dichtbij. Univé Dichtbij zet in 2019 in op het voeren van totaalgesprekken waarbij de kernwaarden 
(voorkomen, beperken en verzekeren) centraal staan. Zekerheid betekent ook dat het voor de klant 
duidelijk is wat hij van ons kan verwachten. Een totaalgesprek moet onder andere leiden tot een 
heldere afspraak over de momenten waarop de klant een actieve rol van Univé Dichtbij mag 
verwachten en ook over de momenten waarop de klant zelf proactief dient handelen. Om dit 
totaalgesprek mogelijk te maken investeert Univé Dichtbij in een breed opleidingsprogramma voor 
haar medewerkers. 
 
Beleggingen  
De Brand N.V. belegt in aandelen en obligaties, waarbij de kennis en ervaring die aanwezig is binnen 
de organisatie wordt aangevuld met externe expertise. Ambassador Vermogensbeheer B.V. (hierna: 
Ambassador) heeft het mandaat om de beleggingsportefeuille van de Brand N.V. te beheren. 
Ambassador is ontstaan door de fusie van vermogensbeheerders Antaurus Vermogensbeheer en 
Ambassador Investments in het voorjaar van 2018. Tot aan de fusie was Antaurus Vermogensbeheer 
de vermogensbeheerder van de Brand N.V.  
 
Voor 2019 wordt een rendement verwacht van 1% voor de obligatieportefeuille en 4% voor de 
aandelenportefeuille. De verwachting voor de obligatieportefeuille is gebaseerd op basis van het 
onderliggende rendement in de obligatieportefeuille in combinatie met de verwachting dat in 2019 
de rentestanden in de VS en in Europa aan het eind van het jaar hoger zullen zijn dan in het begin 
van het jaar. In de portefeuille worden de moeilijke marktomstandigheden aangepakt door een vrij 
korte duratie (rentegevoeligheid) aan te houden, door de maximale ruimte aan achtergestelde 
leningen van banken en verzekeraars op te nemen, door niet of nauwelijks in Zuid-Europese 
debiteuren te beleggen en door het valutarisico zoveel mogelijk te beperken.  
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Het verwachte rendement op de aandelenportefeuille voor komend jaar is uiteraard moeilijk te 
voorspellen. Als uitgangspunt is de langjarige rentestand met een risico-opslag van drie procentpunt 
genomen. De aandelenmarkten in de breedte zijn niet goedkoop, vooral de VS niet, maar Europa en 
de opkomende markten (EM) zijn toch lager gewaardeerd en bieden selectief mooie kansen. In een 
lagere of dalende markt wordt blijvend ingezet op het kopen van kwalitatief mooie bedrijven met 
sterke marktposities, een solide balans en een net dividendrendement tegen een niet al te hoge 
prijs, omdat dit door de jaren heen tot de beste resultaten op de beurs heeft geleid. 
 
Zakelijke- en particuliere segment  
In het zakelijke segment is in 2018 veel aandacht uitgegaan naar het completeren van de gegevens 
van een deel van onze zakelijke klanten. Daarbij gaat het enerzijds, vanuit verzekeraarsperspectief, 
om het aanvullen van de ontbrekende premiebepalende factoren en anderzijds, vanuit 
bemiddelaars-perspectief, om de voltooiing van een volledig klantbeeld van onze zakelijke relaties. 
De premiegroei in het zakelijke segment bedroeg 3,2%. 
De particuliere portefeuille groeide met 2,3 %. Het gewogen gemiddelde kwam daarmee op 2,5%. 
Deze groei is gerealiseerd door indexering van de verzekerde bedragen voor gebouwen, 
woonhuizen en inboedels, een geringe verhoging van de premies in het zakelijke segment en 
autonome groei.   
 
Rendement en kostenniveau 
De Brand N.V.  streeft naar een rendabel brandbedrijf met een combined ratio van 95%. De 
variabelen in de combined ratio zijn premie, schade en kosten, waarbij kosten gevormd worden 
door acquisitiekosten en (doorbelaste) kosten voor mensen en middelen en de kosten van 
herverzekering.  
 
Solvency II  
Solvency II stelt hoge eisen aan datamanagement. In 2017 is een Internal Control Framework 
Datamanagement Solvency II geïmplementeerd. In samenwerking met de actuariële functie heeft 
er in 2018 een doorontwikkeling plaatsgevonden van het control framework voor datakwaliteit. 
De ontwikkelingen in 2017 met betrekking tot de verbetering van de governance rondom 
rapportages zijn in 2018 opgevolgd door een verdere inbedding in de operationele organisatie. 
Periodiek wordt daarbij de vinger aan de pols gehouden door het Multidisciplinaire Team 
Datakwaliteit (MD-datakwaliteit). Dit team houdt zich bezig met de verdere implementatie van 
Solvency II en alle andere zaken gerelateerd aan het risicobeheersingsraamwerk. 
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A.2  Verzekeringstechnisch resultaat 
Waar in de jaarrekening een onderscheid wordt gemaakt naar resultaat op technische rekening en 
niet- technische rekening wordt onder Solvency een uitsplitsing gemaakt naar beleggingsresultaat 
en verzekeringstechnisch resultaat. De wijziging in deze uitsplitsing onder Solvency II ten opzichte 
van de jaarrekening hebben betrekking op de toerekening van het beleggingsresultaat en de overige 
baten en lasten. Het resultaat voor belastingen op RJ-grondslagen kan worden uitgesplitst in een 
gedeelte verzekeringstechnisch resultaat en een gedeelte beleggingsresultaat, overeenkomstig de 
Solvency II wetgeving. Het totale resultaat voor belastingen is € 1,5 mln., waarvan € 2,5 mln. het 
verzekeringstechnisch resultaat is en -/- € 1, mln. het beleggingsresultaat. 
 
Het verzekeringstechnisch resultaat wordt toegelicht in deze paragraaf. Het beleggingsresultaat 
wordt nader toegelicht in paragraaf A.3. 
 
Tabel A.2 – Verzekeringstechnisch resultaat (bedragen x € 1.000). 

2018 2017

Verdiende premies eigen rekening

Geboekte bruto premies 44.398 43.523

Uitgaande herverzekeringspremies -3.890 -4.426

40.508 39.097
Wijzigingen technische voorzieningen niet verdiende 
premies

394 -32

40.902 39.064

Schaden eigen rekening

Schaden

Bruto -24.100 -19.944

Aandeel herverzekeraars 26 1.502

-24.074 -18.442

Wijziging voorziening voor te betalen schaden

Bruto 1.202 -1.888
Aandeel herverzekeraars -197 -1.651

1.005 -3.538

-23.069 -21.980

Winstdelingen en kortingen

Premierestitutie -1.000

Bedrijfskosten

Personeelskosten -4.613 -3.835

Afschrijvingen -21 -13

Overige beheerskosten -1.877 -1.788

Acquisitiekosten -207 -452

Provisie Univé Dichtbij Advies B.V. -8.577 -8.372

-15.295 -14.459

Andere baten en andere lasten

Interest RC-groep 3 0

Overige andere baten 90 116

Overige andere lasten -107 -104

-14 12

Verzekeringstechnisch resultaat

Verzekeringstechnisch resultaat 2.524 1.638  
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Het verzekeringstechnisch resultaat over 2018 bedroeg € 2,5 mln. en is daarmee € 0,9 mln. hoger 
dan voorgaand jaar. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het verzekeringstechnisch resultaat 
over 2017 een bedrag van € 1,0 mln. premierestitutie is opgenomen. Over 2018 zal geen 
premierestitutie plaatsvinden.  
De verdiende premie eigen rekening steeg tot 40,9 mln., een stijging € 1,8 mln. ten opzichte van 
2017 (+5%). Hiertegenover staat echter een hogere schadelast van € 1,1 mln. (+5%) die nauw 
samenhangt met de stormschadelast over de maand januari. De totale kosten groot € 15,3 mln. zijn 
€ 0,8 mln. hoger dan over 2017 (+6%). De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere 
personeelskosten. De provisievergoeding aan de Advies B.V. is met € 0,2 mln. gestegen. Dit is in lijn 
met de groei van de brandpremie. 

 
A.3 Beleggingsresultaat 
 
Tabel A.3 – Beleggingsresultaat (bedragen x € 1.000). 
 

2018 2017

Opbrengst uit beleggingen

Rente obl igaties 946 750

Gereal iseerd resultaat obligaties -53 274

Ontvangen dividend 12                           -   

Kosten vermogensbeheer -234 -180

671 844

Niet gerealiseerde winst op beleggingen

Ongerealiseerd resultaat obl igaties -1.303 -506

Ongerealiseerd resultaat aandelen -365 0

-1.668 -506

Andere baten

Interest baten banken -30 3

-30 3

Beleggingsresultaat

Beleggingsresultaat -1.027 341  
  
Het beleggingsresultaat is met € 1,3 mln. gedaald. De opbrengst uit beleggingen en het 
ongerealiseerde resultaat op beleggingen is respectievelijk gedaald met € 0,2 mln. en € 1,1 mln.  
De beleggingsportefeuille van de Brand N.V. bestond in 2017 uitsluitend uit obligaties. In november 
2018 is een bedrag van € 5,0 mln. vanuit de voorraad liquide middelen gedoteerd aan de 
beleggingsportefeuille van de Brand N.V. Een belangrijk deel van deze dotatie is belegd in aandelen. 
Per 31 december 2018 was de positie in aandelen € 4,1 mln. Een deel van de beleggingen noteert in 
Amerikaanse Dollars. Het beleggingsresultaat, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, zijn vooral in 
de laatste maanden van 2018 negatief beïnvloed door grote politieke dossiers als Brexit, de 
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handelsspanningen tussen China en de VS en signalen van een licht verzwakkende Europese 
economie.  
 

A.4 Prestaties op overig gebied  
 
De Brand N.V. heeft geen andere inkomsten en kosten dan inkomsten en kosten die met 
verzekeringsactiviteiten of beleggingen verband houden. 
 

A.5 Overige informatie 
 
Alle materiële informatie ten aanzien van de activiteiten en de prestaties van de Brand N.V. zijn 
beschreven in de paragrafen A.1 tot en met A.4. 
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B. Governancesysteem 
Dit hoofdstuk gaat in op het governancesysteem van de Brand N.V. 
 

B.1 Algemene informatie over het governancesysteem 
De geschiedenis van de Coöperatie begint met het ontstaan van diverse onderlinge 
brandwaarborgmaatschappijen in vier regio’s. De oudste voorloper van de Coöperatie was al in 1815 
opgericht. Agrariërs verenigden zich om de brandrisico’s voor hun boerderijen te dragen. Twee 
eeuwen later is dat nog steeds de essentie van verzekeren: het onderling delen van risico’s. Vanuit 
die gedachte biedt de Brand N.V. als zelfstandig brandverzekeraar haar leden de mogelijkheid om 
risico’s met andere leden te delen. 
 
Sinds de invoering van de Solvency II richtlijnen is ook de regelgeving voor het inrichten van een 
effectieve governance sterk toegenomen. De Brand N.V. heeft in de afgelopen jaren de 
governancestructuur versterkt. In dit hoofdstuk wordt nader uitgewerkt hoe de Brand N.V. haar 
governancestructuur heeft ingericht. 
 
Figuur B.1 – Schematisch overzicht governancestructuur 
 

 

Ledenraad

Raad van 
Commissarissen

Raad van Bestuur

Univé Dichtbij 
Brandverzekeraar 

N.V.
Advies B.V. Organisatie B.V.

Audit - en Risk 
commissie

Remuneratie-
commissie
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Ledenraad 
De verantwoordelijkheid van de Ledenraad ligt vast in de statuten van de Coöperatie Univé Dichtbij. 
Via de statuten is gewaarborgd dat de Ledenraad rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de Brand 
N.V.  
De Ledenraad is binnen Coöperatie Univé Dichtbij het hoogste besluitvormende orgaan. Belangrijke 
onderwerpen als fusies, statutenwijzigingen, vaststelling van de jaarrekening en de benoeming van 
leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden aan de Ledenraad ter 
besluitvorming voorgelegd. Tevens signaleert de Ledenraad of Univé Dichtbij haar rol als betrokken 
financiële dienstverlener in de lokale gemeenschap vervult. 
 
De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die in hun hoedanigheid van verzekerde bij de Brand N.V. 
lid zijn van Coöperatie Univé Dichtbij. De Ledenraad van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. bestaat 
uitsluitend uit leden-verzekerden. De Ledenraad bestond per 1 januari 2018 uit 19 leden. In 2018 
zijn de heer J.T.M.S. Kuipers en mevrouw I. Bastiaanssen afgetreden als lid van de Ledenraad. Tot 
de Ledenraad zijn in 2018 toegetreden mevrouw P. Ronkes en de heer G.S. de Graaf. 
 
Raad van Commissarissen 
Tussen de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van de Coöperatie Univé Dichtbij en de RvC van 
de Brand N.V. bestaat een personele unie. De RvC van de Coöperatie Univé Dichtbij vervult ook op 
het niveau van de dochter de Brand N.V. de rol van RvC. Als onderdeel van een groepsmaatschappij, 
voldoet de RvC aan het onafhankelijkheidscriterium zoals neergelegd in de Corporate Governance 
Code.  
 
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de Coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast staat de RvC  
de Raad van Bestuur met raad terzijde.  
 
De RvC kent met betrekking tot een aantal met name genoemde besluiten een 
goedkeuringsbevoegdheid. Het gaat onder meer om een besluit tot het aangaan dan wel verbreken 
van een duurzame samenwerking, het doen van belangrijke investeringen, een fusie en een voorstel 
tot statutenwijziging. 
 
Voor de ondersteuning bij de uitoefening van zijn taak heeft de RvC een tweetal vaste commissies 
binnen de Raad geïnstalleerd, te weten de Audit- & Risicocommissie (hierna: ARC) en de 
Remuneratiecommissie (hierna: RC). De ARC ziet onder andere toe op het door de Raad van Bestuur 
gevoerde risicomanagement beleid, de naleving van interne en externe regelgeving, alsmede het 
financiële verslagleggingsproces. De ARC beoordeelt verder ook procedures en de werking van 
genomen beheersmaatregelen en houdt toezicht op de relatie met de accountant.  
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De Remuneratie commissie vervult een voorbereidende rol ten behoeve van de besluitvorming van 
de Raad van Commissarissen aangaande het beloningsbeleid. 
 
Tabel B.1 – Rollen RvC 

Naam Rol Commissies 

Dhr. Prof. Dr. L. Paape RA RO 

CIA 

Voorzitter ARC (lid) 

Dhr. R.J.J. Voorn MSc RM Lid  RC (lid) 

Mw. A.G. Hartemink MHA Lid RC (voorzitter) 

Dhr. mr. T.J.M. Roos Lid ARC (voorzitter) 

 
Met betrekking tot kennis en ervaring zijn de RvC-leden complementair aan elkaar. 
Ultimo 2017 waren er vier commissarissen in functie: de heer ir. C.G. Knook (voorzitter, lid 
Remuneratiecommissie), dhr. mr. T.J.M. Roos (lid, voorzitter Audit- & Riskcommissie), mw. A.G. 
Hartemink MHA (lid, voorzitter Remuneratiecommissie) en de heer V.C. Hartman RA (lid, lid Audit- 
& Riskcommissie). Per 31 mei 2018 is de heer ir. C.G. Knook als voorzitter teruggetreden. Per die 
datum werd zijn voorzittersrol overgenomen door de heer prof. dr. L. Paape RA RO CIA. De heer 
Paape trad tevens toe tot de Audit- & Riskcommissie. Verder is per 21 juni 2018 de heer V.C. 
Hartman RA teruggetreden. Per die datum is zijn plaats ingenomen door de heer R.J.J. Voorn Msc 
RM. De heer Voorn trad ook toe tot de Remuneratiecommissie. 
 
Raad van Bestuur 
Tussen de Raad van Bestuur (hierna: RvB) van de Coöperatie Univé Dichtbij en de RvB van de Brand 
N.V. bestaat een personele unie. De RvB van de Coöperatie is verantwoordelijk voor het besturen 
van de Coöperatie. Daaronder valt de leiding omtrent de dagelijkse gang van zaken, 
beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling en beleidsuitvoering, strategieontwikkeling en richting 
geven aan de met de Coöperatie in een groep verbonden maatschappijen, in het bijzonder Univé 
Dichtbij Advies B.V. (bemiddelingsbedrijf) en Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 
(verzekeringsbedrijf). Ultimo 2017 waren drie bestuurders in functie: de heer drs. H. Bonestroo, de 
heer A.F. Echten en de heer E. Knorren. Tot 7 juni 2018 maakte de heer A.F. Echten deel uit van de 
RvB. De heer Echten heeft per 31 augustus 2018 de organisatie verlaten. Door hem werd een nieuwe 
uitdaging buiten Univé Dichtbij gevonden. Naar aanleiding van het vertrek van de heer Echten is de 
samenstelling van de RvB heroverwogen en er is gekozen voor een tweehoofdige RvB. Dit besluit 
leidde er ook toe dat de taakinvulling en de werkwijze van en met het managementteam is 
aangepast. De taken op zowel het bestuursniveau als op het managementniveau werden opnieuw 
verdeeld. Onder de RvB opereert een drietal verantwoordelijken (Brand, Commercie en 
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Bedrijfsvoering). De bestuurders en de drie verantwoordelijken aangevuld met manager P&O 
vormen het MT.  
De functie Manager Risk & Compliance is komen te vervallen. In plaats daarvan is een manager 
Bedrijfsvoering benoemd. De manager Bedrijfsvoering is tevens sleutelfunctiehouder voor de 
risicomanagementfunctie en de compliance functie. 
 
De wijzigingen m.b.t. de managers-laag zijn van kracht vanaf 1 juli 2018. 
 
De organisatiewijzigingen naar aanleiding van het vertrek van de heer Echten zijn besproken met De 
Nederlandsche Bank (DNB). DNB is akkoord gegaan met deze verandering. Met DNB is afgesproken 
om de nieuwe inrichting van de bestuurs- en managementlaag na een periode van een half jaar te 
evalueren. Deze evaluatie staat geagendeerd voor medio 2019. 
 
Besluitvorming 
Het Management Team voorziet de RvB van een gemotiveerd advies omtrent de onderwerpen en 
aangelegenheden die in het Management Team aan de orde worden gesteld. 
Een besluit van het Management Team geldt als een aanbeveling aan de RvB tot het nemen van een 
bestuursbesluit. Zonder de medewerking van de RvB komen geen bestuursbesluiten tot stand. 
 
Tabel B.2 – Overzicht sleutelfunctie(houders) 

Sleutelfunctie Eindverantwoordelijke Sleutelfunctiehouder Functionaris die de 

sleutelfunctie- werkzaamheden 

verricht 

Risicomanagementfunctie Egbert Knorren 

(Lid RvB) 

Manager 

bedrijfsvoering 

- Senior risk officer 

- Operationeel risk officer 

Actuariële functie Egbert Knorren 

(Lid RvB) 

Egbert Knorren 

(Lid RvB) 

- Uitbesteed aan Arcturus 

B.V. 

Internal Auditfunctie Henne Bonestroo 

(Lid RvB) 

Henne Bonestroo 

(Lid RvB) 

- Uitbesteed aan Univé 

Services B.V. 

Compliance Egbert Knorren 

(Lid RvB) 

Manager 

bedrijfsvoering 

- Compliance officer 
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Tabel B.3 – Overzicht portefeuilleverdeling RvB 

Naam Functie Portefeuille 

Dhr. drs. H. Bonestroo Lid RvB Univé Dichtbij: 
- Commercie & Marketing; 
- Financiën; 
- P&O; 
- Contactpersoon RvC; 
- Contactpersoon DNB & AFM.  

Dhr. E. Knorren Lid RvB Univé Dichtbij: 
- Verzekeringsbedrijf; 
- Bedrijfsvoering (waaronder Risk & Compliance). 

Daarnaast zijn de leden van de RvB actief in diverse gremia van de Univé Formule.  
 
Algemene verantwoordelijkheidsstructuur, rapportagelijnen en toewijzing functies  
De Solvency II sleutelfuncties, te weten de actuariële functie, risicomanagement, compliance en 
Internal Audit, maken deel uit van het governancesysteem van de Brand N.V. Voor de interne 
beheersing hanteert de Brand N.V. het Three Lines of Defence model voor de indeling van de 
verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De onderstaande figuur geeft schematisch de 
werking van het model weer en de plek van de Solvency II sleutelfuncties daarbinnen. 
 
Figuur B.2 - Three Lines of Defence model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
De RvB van de Brand N.V. is eindverantwoordelijk voor de realisatie van een effectief 
risicomanagement systeem.  Als eerste lijn hebben de RvB en het management binnen de Brand 
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N.V. de verantwoordelijkheid aan de stakeholders zekerheid te geven dat de organisatie ‘in control’ 
is, waarbij de organisatie beschikt over een goed functionerend risicobeheersing- en 
controlesysteem. 
 
Als tweede lijn van defence zijn de risicomanagement-, compliance- en actuariële functie 
verantwoordelijk voor een effectieve kaderstelling, advisering, monitoring en rapportering over de 
beheersing van risico’s en controlesystemen. 
 
De Internal Auditfunctie fungeert als derde lijn en verschaft aanvullende zekerheid over de mate 
waarin de eerste en tweede lijn de risico’s beheersen die het realiseren van de 
organisatiedoelstellingen bedreigen. 
 
De RvB  en het management zijn verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de tweede en 
derde lijn ten aanzien van belangrijke tekortkomingen, verliezen en onregelmatigheden in de 
inrichting van de organisatie en het beheersingskader. 
 
Ten aanzien van compliance issues die onmiddellijke opvolging vereisen wordt onverwijld 
gerapporteerd aan het lid van de RvB met compliance in de portefeuille.  
 

B.1.1 Rol en verantwoordelijkheden van de sleutelfuncties 
Binnen de organisatiestructuur van de Brand N.V. zijn de Solvency II sleutelfuncties ondergebracht, 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. In figuur B.3. worden de sleutelfuncties binnen de 
organisatiestructuur schematisch weergegeven. 
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Figuur B.3 - Schematische weergave sleutelfuncties binnen organisatiestructuur 
 

 
 
  

B.1.1.1. Actuariële functie  
De actuariële functie is een onafhankelijke, objectieve functie die ertoe bijdraagt dat het 
risicomanagement systeem binnen de Brand N.V. doeltreffend wordt toegepast, met name ten 
aanzien van de risicomodellering die ten grondslag ligt aan de berekening van de Solvency II 
kapitaalvereisten en de eigen risico- en solvabiliteitsbeoordeling.  De actuariële functie is uitbesteed 
aan Arcturus B.V. De actuariële functie valt onder verantwoordelijkheid van dhr. Knorren. 
 
De actuariële functie levert meerwaarde aan het bestuur en het management middels kaderstelling, 
controle, rapportage en advisering op het gebied van financieel risicomanagement en actuariaat. 
De actuariële functie vormt een oordeel over de vaststelling van de verzekeringstechnische 
voorzieningen, het prijs- en acceptatiebeleid van de verzekeraar, de adequaatheid van de 
herverzekeringsregeling, de berekening van het vereist kapitaal, de ORSA-berekeningen en de 
datakwaliteit. 
 
Verantwoordelijkheden  
De actuariële functie onder Solvency II heeft zowel een coördinerende, adviserende als een 
toetsende en beoordelende rol. De hierbij horende verantwoordelijkheden van de actuariële functie 
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van de Brand N.V. bestaan onder andere uit het opstellen en toetsen van de technische voorziening 
conform geldende wet- en regelgeving. Tussen deze eerste en tweedelijns functies bestaat 
adequate functiescheiding. 
 
Onafhankelijkheid en objectiviteit 
Een objectieve, eerlijke en onafhankelijke taakvervulling is essentieel voor de effectiviteit van de 
actuariële functie. De actuariële functie dient haar werkzaamheden onpartijdig en onbeoordeeld uit 
te voeren. Arcturus, alsmede de personen die invulling geven aan werkzaamheden van de actuariële 
functie, houden zich aan de gedragsregels van het Actuarieel Genootschap waarin integriteit, 
onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, vakkundigheid, zorgvuldigheid en herleidbaarheid essentieel 
is. 
 
Onafhankelijkheid en objectiviteit worden geborgd door de volgende maatregelen: 
 

 De actuariële functie valt onder directe verantwoordelijkheid van het lid van de RvB met 
actuariaat in portefeuille.  

 De actuariële functie voert periodiek overleg met het lid van de RvB dat actuariaat in diens 
portefeuille heeft, minimaal één keer per kwartaal. 

 Het lid van de RvB met actuariaat in portefeuille beoordeelt jaarlijks de rol en het 
functioneren van de actuariële functie. 

 De actuariële functie is aanwezig bij de vergaderingen van de ARC van de Brand N.V. 
 De actuariële functie wordt beloond op basis van de verwezenlijking van de doelstellingen 

waar haar functie op is gericht, onafhankelijk van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten 
waar ze toezicht op houdt. 

 De RvB informeert de actuariële functie over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de 
organisatie en betrekt de adviezen en bevindingen van de actuariële functie in haar 
besluitvorming. 

 
Escalatie        
In het geval van een ernstig en blijvend verschil van mening tussen (de partner van) Arcturus en een 
lid van de RvB of een andere sleutelfunctie, is de voorzitter van de ARC van de Brand N.V. het 
aanspreekpunt.  
 
Rapportages         
De actuariële functie rapporteert in een jaarlijks rapport aan de RvB van de Brand N.V. over haar 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de berekening van technische 
voorzieningen, de gebruikte methodieken, de bij de berekening van technische voorzieningen 
gehanteerde aannames, de hoeveelheid en kwaliteit van de gegevens bij de berekening van 



 
 

 28

technische voorzieningen, de beste schattingen, de betrouwbaarheid en adequaatheid van de 
berekening van technische voorzieningen, de gedragslijn voor het aangaan van 
verzekeringstechnische verplichtingen, de adequaatheid van herverzekeringsregelingen en het 
risicomanagement. Bovendien worden de bevindingen, conclusies en aanbevelingen besproken met 
de RvB. Daarnaast worden de reviews van de uitvoerende berekeningen van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste (hierna: SKV), minimum vereist kapitaal (hierna: MKV), aanwezige 
solvabiliteit en de ORSA-berekeningen gerapporteerd aan de RvB. 
 
Het jaarlijkse rapport wordt tevens aan de externe accountant van de Brand N.V. verstrekt. De 
externe accountant verstrekt (jaarlijks) een assurance verklaring ten aanzien van de basisgegevens 
die gebruikt zijn voor de berekening van de beste schatting en risicomarge van de voorzieningen in 
het kader van Solvency II en eventueel de berekening van de SKV. 
 
De actuariële functie rapporteert ieder kwartaal aan de RvB en de ARC. De kwartaalrapportage 
wordt na afstemming met de RvB ingebracht en besproken in de vergadering van de ARC. In dit 
kwartaalrapport worden de voortgang van het actuariële jaarplan, de voortgang en kwaliteit van de 
opvolging van punten uit de rapportages van de actuariële functie besproken en een samenvatting 
van nieuwe aandachtspunten beschreven. 
 
De actuariële functie verstrekt aan de risicomanagementfunctie binnen de Brand N.V. en de RvB het 
actuarieel rapport over de voorzieningen en datakwaliteit, herverzekeringsbeleid, prijsbeleid, SKV-
review en ORSA-review. Alle rapportages worden opgemaakt conform de guidance die het 
Actuarieel Genootschap ten aanzien van de rapportages door de actuariële functie geeft. 
 

B.1.1.2. Compliance functie  
Door de beheersing van compliance gerelateerde risico’s, het stimuleren van en het toezien op de 
naleving van wet- en regelgeving en interne gedragsregels alsmede het creëren van meer 
bewustwording, beoogt de Brand N.V. haar integriteit en die van de RvB, de RvC, het management 
en de medewerkers te waarborgen en bij te dragen aan een goede reputatie en het hebben en 
behouden van een integere organisatie. De doelstelling van Compliance luidt: 
 
Het binnen Univé in de meest algemene zin en passend bij haar waarden, bevorderen en handhaven 
van de wet- en (interne) regelgeving en van de integriteit van de organisatie evenals de integriteit 
van haar bestuurders en medewerkers met als doel compliance risico’s te beheersen en de daaruit 
voortvloeiende schade te voorkomen.  
 
Compliance is de onafhankelijke, objectieve functie die invulling geeft aan de doelstelling. Onder 
compliance risico wordt verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en het risico van 
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materieel, financieel of reputatieverlies dat de Brand N.V. kan lopen als gevolg van het onvermogen 
om gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten. De compliance functie van 
de Brand N.V. draagt, door het effectief monitoren van compliance risico’s, bij aan het optimaliseren 
van de integere bedrijfsvoering van de Brand N.V. 
 
Compliance is verantwoordelijk voor:  
 

 Het identificeren en analyseren van compliance risico’s en (bestaande) 
beheersmaatregelen;  

 Het in overleg met het desbetreffende bedrijfsonderdeel adviseren omtrent het opstellen 
en invoeren van nieuwe beheersmaatregelen;  

 Het monitoren van en rapporteren over de risico’s aangaande de voortgang van de 
invoering van deze beheersmaatregelen;  

 Het (gevraagd en ongevraagd) adviseren ten aanzien van de invoering en naleving van de in 
scope zijnde relevante wet- en regelgeving;  

 Bevorderen van naleving van relevante regels door advies, beleid, bewustwording en 
monitoring.  

 
Aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, aandachtsgebieden externe 
toezichthouders, rapportages van het voorgaande jaar, monitoring en de informatie die is verkregen 
van de risicomanagement functie, de internal audit functie en de actuariële functie, wordt bepaald 
waar de belangrijkste risico’s liggen die binnen de scope van Compliance vallen en wat en welke 
daaraan gerelateerde acties Compliance gaat inzetten. Hierbij wordt rekening gehouden met alle 
relevante activiteit terreinen van Univé Dichtbij. De voorgaande vaststelling resulteert in een 
compliance jaarplan, waarin – op basis van de vastgestelde acties – de belangrijkste compliance 
activiteiten voor dat jaar uiteengezet worden. 
 
Compliance zorgt voor een adequate informatievoorziening aangaande integriteit door training aan 
medewerkers over de toepassing van relevante regels, procedures en werkinstructies. 
 
Onafhankelijkheid en objectiviteit 
De compliance functie opereert onafhankelijk van de primaire en operationele bedrijfsvoering en 
heeft een escalatielijn naar de RvC. De compliance functie heeft als reikwijdte alle onderdelen die 
vallen binnen Regionale Univé Groep. De compliance functie heeft geen taken, bevoegdheden of 
verantwoordelijkheden binnen de eerste lijn. De compliance functie valt binnen de afdeling Risk & 
Compliance. De medewerkers van deze afdeling geven invulling aan de compliance functie en de 
daarmee verband houdende specifieke taken. Onafhankelijkheid en objectiviteit worden daarnaast 
geborgd door de volgende maatregelen: 
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 De compliance functie voorkomt bij de uitoefening van haar taken en adviezen elke vorm 
van belangentegenstelling. 

 De compliance functie valt onder directe verantwoordelijkheid van het lid van de RvB met 
Compliance in portefeuille. 

 De manager Bedrijfsvoering wordt benoemd en ontslagen door het lid van de RvB met 
Compliance in de portefeuille. Het lid van de RvB legt besluiten ter goedkeuring voor aan de 
voorzitter van de ARC. Benoeming en ontslag van één van de overige personen die 
onderdeel uitmaken van de compliance functie gebeurt via de normale hiërarchische lijnen 
binnen de afdeling Risk & Compliance.  

 Het lid van de RvB met Compliance in portefeuille beoordeelt jaarlijks de rol en het 
functioneren van de manager Bedrijfsvoering. 

 De compliance functie wordt beloond op basis van verwezenlijking van de doelstellingen 
waar haar functie op is gericht, onafhankelijk van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten 
waar ze toezicht op houdt. 

 De arbeidsrechtelijke rechtspositie van de compliance functie wordt beschermd door 
toekenning van een rechtspositie zoals die geldt voor leden van de Ondernemingsraad. 

 De manager Bedrijfsvoering heeft een rechtstreekse rapportagelijn naar en een 
onbelemmerde toegang tot een lid van de RvB van de Brand N.V. alsmede naar de voorzitter 
van de ARC. 

 De manager Bedrijfsvoering is aanwezig bij de vergaderingen van de ARC. 
 
Escalatie                    
Escalatie kan op de navolgende wijze plaatsvinden: 

 In geval van een (potentieel) belangenconflict tussen de personen die de compliance functie 
uitoefenen en de manager Bedrijfsvoering of andere sleutelfunctie, is het lid van de RvB met 
compliance in portefeuille het aanspreekpunt voor deze persoon. 

 In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening tussen de manager Bedrijfsvoering 
en een lijnmanager, rapporteert de manager Bedrijfsvoering dit aan het lid van de RvB met 
Compliance in portefeuille. 

 In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening met een lid van de RvB heeft de 
manager Bedrijfsvoering een escalatiemogelijkheid naar de ARC. In een dergelijke situatie is 
de voorzitter van de betreffende ARC het eerste aanspreekpunt voor de manager 
Bedrijfsvoering. 

 

B.1.1.3. Internal Auditfunctie  
De missie van Internal Audit is: het vergroten en beschermen van de organisatiewaarde door het 
geven van risico gebaseerde en objectieve zekerheid, advies en inzicht. 
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De Internal Auditfunctie is een onafhankelijke, objectieve functie die zekerheid verschaft en 
adviesopdrachten uitvoert, om meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de 
organisatie te verbeteren. De Internal Auditfunctie helpt de organisatie haar doelstellingen te 
realiseren door met een systematische, gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van de processen 
van risicomanagement, beheersing en governance te evalueren en te verbeteren.  
 
Verantwoordelijkheden  
De manager Internal Audit draagt zorg voor een afdoende kwaliteit van de inrichting en de 
uitvoering van de Internal Auditfunctie. De Internal Auditfunctie is uitbesteed aan Univé Services 
B.V. Contractuele verplichtingen zijn vastgelegd in een uitbestedingsovereenkomst, welke tussen de 
Brand N.V. en Univé Services B.V. is aangegaan. De manager Internal Audit is verantwoordelijk voor 
het contractmanagement rondom de inhuur van Internal Audit capaciteit ten behoeve van de 
dienstverlening aan de Regionale Univé ’s (onder uitbesteding).  
 
De RvB van de Brand N.V. is/blijft (eind)verantwoordelijk voor de Internal Auditfunctie en is 
opdrachtgever voor de uitvoering van de afzonderlijke internal audits binnen de Brand N.V. De ARC 
van de Brand N.V. kan (in uitzonderingsgevallen) ook auditopdrachten geven. De afdeling Internal 
Audit van Univé Services, valt onder directe verantwoordelijkheid van de RvB van de (centrale) 
Coöperatie. De verantwoordelijke bestuurder van de (centrale) Coöperatie met Internal Audit in 
portefeuille is eindverantwoordelijk voor de afdeling Internal Audit van Univé Services B.V. 
 
De meeste contacten heeft Internal Audit met de RvB, de ARC en de afdelingen Risk, Compliance en 
Actuarieel. Ook zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit van dienstverlening door Internal Audit. 
De Internal Auditors verrichten alleen werk voor Internal Audit en combineren deze 
werkzaamheden niet met een andere functie zoals bijvoorbeeld risicomanagement. 
 
Onafhankelijkheid en objectiviteit 
De onafhankelijkheid en objectiviteit van Internal Audit wordt geborgd door de volgende 
maatregelen. 
 

 De Internal Auditors dienen hun werkzaamheden onpartijdig en onbevooroordeeld uit te 
kunnen voeren. 

 De Internal Auditfunctie is onafhankelijk van de eerste en tweede lijn en staat los van de 
dagelijkse controlemaatregelen.  

 Internal Auditors mogen geen directe bevoegdheid of verantwoordelijkheid hebben ten 
aanzien van de activiteiten die ze reviewen. 

 De organisatie zorgt ervoor dat de Internal Auditfunctie bij het uitvoeren van een audit en 
bij het evalueren van en het rapporteren over de auditresultaten, niet zodanig beïnvloed 
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wordt door de organisatieleden dat daarmee de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de Internal Auditfunctie beperkt zou kunnen worden. 

 
De manager Internal Audit voorkomt dat bij de uitvoering van audits en advisering, sprake zou 
kunnen zijn van een vorm van belangentegenstelling (in schijn en wezen). Indien de mogelijkheid 
van belangentegenstelling ontstaat, bespreekt de manager Internal Audit dit met de voorzitter van 
de RvB van de Brand N.V. en zo nodig met het bestuur van de Coöperatie. De manager Internal Audit 
bevestigt jaarlijks de onafhankelijkheid van de Internal Auditfunctie, inclusief de onafhankelijkheid 
van de externe auditors die onder verantwoordelijkheid van Univé Services de Internal Audits 
feitelijk bij de Brand N.V. uitvoeren (in geval van onder uitbesteding), aan de RvB, alsmede aan de 
ARC. 
 
Alle medewerkers (intern en extern) die uitvoering geven aan de Internal Auditfunctie van de Brand 
N.V. onderschrijven vanuit het lidmaatschap van het Instituut van Internal Auditors (hierna: IIA), de 
Code of Ethics van het Instituut, waarin integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid 
essentieel is. Daarnaast is dit een vereiste vanuit de (vaktechnische) kwalificatie. 
 
Escalatie  
In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening met de bestuurders is de voorzitter van de 
ARC het aanspreekpunt voor de manager Internal Audit. 
 
Indien naar aanleiding van een auditbevinding of ander signaal ten aanzien van ernstige 
tekortkomingen waarbij vanuit wetgeving en of professionele standaarden verplichte melding aan 
een externe (toezichthoudende) organisatie dient plaats te vinden maar deze melding niet via de 
normale reguliere interne meld- en escalatieprocessen verloopt of is verlopen, heeft de manager 
Internal Audit het recht en de plicht om deze ernstige tekortkoming zelf bij de relevante 
(toezichthoudende) externe organisatie te melden. 
 
Rapportages 
Voor elke Internal Audit wordt vooraf een opdrachtbevestiging opgesteld, die wordt afgestemd met 
de proceseigenaar en/ of opdrachtgever. Op basis hiervan wordt intern het Plan van Aanpak 
opgesteld.  
 
Na uitvoering wordt de auditrapportage opgesteld. Het concept wordt met de proceseigenaar en/ 
of opdrachtgever afgestemd. In het rapport wordt een managementreactie op het auditrapport 
opgenomen. Tevens is in het rapport aangegeven welke bevindingen als een hoog risico vanuit de 
scope van de specifieke audit zijn geclassificeerd en de verwachte termijn die voor het oplossen van 
de tekortkomingen noodzakelijk wordt geacht. Het rapport wordt aan de RvB gezonden.  
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De hoog geprioriteerde bevindingen, risico’s en eventuele aanbevelingen worden opgenomen in de 
kwartaalrapportage ten behoeve van het management van de Brand N.V. De Auditmanager Internal 
Audit Regionale Univé ‘s (RU) rapporteert per kwartaal de voortgang van de opvolging van de hoog 
risico bevindingen door de lijnorganisatie. Alle door het lijnmanagement gemelde actiepunten 
worden getoetst op opzet, bestaan en (indien van toepassing) werking door Internal Audit of op 
basis van monitoring door Risk/ Compliance.  
 
De kwartaalrapportage wordt na afstemming met de RvB ingebracht en besproken in de vergadering 
van de ARC in aanwezigheid van de manager Internal Audit of de Auditmanager RU’s, alsmede de 
manager Bedrijfsvoering en de Compliance Officer van de Brand N.V.  
 

B.1.1.4. Risicomanagement functie 
De risicomanagement functie is een onafhankelijke, objectieve functie die meerwaarde levert aan 
de RvB, RvC en management door middel van kaderstelling, advisering, monitoring en rapportage 
over de effectiviteit van beheersing van risico’s. 
 
De risicomanagement functie voert in het bijzonder de onderstaande activiteiten uit:  
 

 Bijstaan van de RvB en het lijnmanagement met het oog op een doeltreffende werking van 
het risicomanagement systeem; 

 Monitoren van het risicomanagement systeem; 
 Monitoren van het algemene risicoprofiel van de onderneming van de Brand N.V. als geheel; 
 Uitbrengen van gedetailleerd verslag over risicoblootstellingen en adviseren van de RvB 

over risicomanagementkwesties, onder meer met betrekking tot strategische 
aangelegenheden zoals bedrijfsstrategie, fusies en overnames en belangrijke projecten en 
investeringen; 

 Onderkennen en beoordelen van opdoemende risico’s. 
 
De risicomanagement functie rapporteert ieder kwartaal aan de RvB en de ARC. De rapportage 
verschaft een eenduidig en actueel inzicht in het risicoprofiel van de toprisico’s van de Brand N.V. 
De rapportage is gebaseerd op de resultaten van risicoanalyses, de uitgevoerde monitorende 
activiteiten en de uitgevoerde audits. De risicomanagement rapportage omvat: 
 

 Een actueel risicoprofiel; 
 De materiële wijzigingen in het risicoprofiel van de Brand N.V. alsmede adviezen ter 

beheersing daarvan; 
 De status en ontwikkeling van het risicomanagement systeem binnen de Brand N.V. 
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Onafhankelijkheid en objectiviteit 
De risicomanagement functie valt binnen de afdeling Risk & Compliance. Deze afdeling geeft 
invulling aan de risicomanagement functie en de daarmee verband houdende specifieke taken. De 
risicomanagement functie is onafhankelijk van de eerste en derde lijn en staat los van de dagelijkse 
lijnactiviteiten. De risicomanagement functie heeft geen taken, bevoegdheden of 
verantwoordelijkheden binnen de eerste lijn. 
 
Onafhankelijkheid en objectiviteit worden daarnaast geborgd door de volgende maatregelen: 
 

 De risicomanagement functie valt onder directe verantwoordelijkheid van het lid van de RvB 
met risicomanagement in portefeuille. 

 Het lid van de RvB met risicomanagement in portefeuille beoordeelt jaarlijks de rol en het 
functioneren van de manager Bedrijfsvoering. 

 De manager Bedrijfsvoering wordt benoemd en ontslagen door het lid van de RvB met 
risicomanagement in de portefeuille. Het lid van de RvB legt besluiten ter goedkeuring voor 
aan de voorzitter van de ARC die onderdeel is van de RvC. Benoeming en ontslag van één 
van de andere personen die onderdeel uitmaken van de risicomanagement functie gebeurt 
via de normale hiërarchische lijnen binnen de afdeling Risk & Compliance. 

 De risicomanagement functie wordt beloond op basis van de verwezenlijking van de 
doelstellingen waar haar functie op is gericht, onafhankelijk van de resultaten van de 
bedrijfsactiviteiten waar ze toezicht op houdt. 

 De manager Bedrijfsvoering is aanwezig bij de vergaderingen van de audit- en 
riskcommissies. 

 
Escalatie  
Escalatie kan op de navolgende wijze plaatsvinden: 
 

 In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening tussen de manager Bedrijfsvoering 
en een lijnmanager, rapporteert de manager Bedrijfsvoering dit aan het lid van de RvB met 
Risicomanagement in portefeuille. 

 In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening met een lid van de RvB heeft de 
manager Bedrijfsvoering een escalatiemogelijkheid naar de ARC. In een dergelijke situatie is 
de voorzitter van de betreffende ARC het eerste aanspreekpunt voor de manager 
Bedrijfsvoering. 

 

B.1.2.  Beloningsbeleid 
De Brand N.V. hanteert een zorgvuldig, beheerst en op duurzaamheid gebaseerd beloningsbeleid 
dat past bij haar strategie, risicobereidheid, bedrijfsdoelstellingen en waarden en waarbij rekening 
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wordt gehouden met de lange termijn belangen van de organisatie, de relevante (inter)nationale 
context en het maatschappelijke draagvlak. Het beleid is in overeenstemming met de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving inzake beheerst beloningsbeleid, in casu de Regeling beheerst 
beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 en de relevante bepalingen uit de Wet Financieel Toezicht. Het 
beloningsbeleid van de Brand N.V. is primair bedoeld om het aantrekken en het aan zich binden van 
goede werknemers te bevorderen en is tevens zodanig ingericht dat de integriteit en soliditeit van 
de onderneming niet in gevaar komen. Het beloningsbeleid beoogt voorts de focus van de 
medewerkers op de lange termijn belangen van Univé en die van de klanten te waarborgen. Bij het 
opstellen van het beloningsbeleid is rekening gehouden met de algemeen aanvaarde opvattingen 
in de samenleving over gerechtvaardigde beloningen. 
 
Het beloningsbeleid van de RvB bevat geen prikkels op basis waarvan meer risico's genomen worden 
dan voor de financiële onderneming aanvaardbaar is. Er is geen sprake van een variabele beloning 
en de beloning is niet prestatie gerelateerd. 
 
De remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak het doen van voorstellen aan de RvC 
betreffende het beloningsbeleid en de beloning van de RvC en de leden van de RvB. De 
remuneratiecommissie voert namens de RvC minimaal eenmaal per jaar de 
functioneringsgesprekken met de leden van de RvB. 
 
Voor het personeel dat wel in aanmerking komt voor een variabele beloning heeft de RvB 
bedrijfsdoelstellingen bepaald op basis waarvan de hoogte van de variabele component wordt 
bepaald. Deze bedrijfsdoelstellingen hebben betrekking op: het behalen van de geconsolideerde 
begroting, het behalen van verschillende financiële ratio’s, het behalen van de Cliënt 
Tevredenheidsonderzoek-score en de uitkomsten van de tweedelijns controles. 
Voor medewerkers in controlerende functies worden separaat doelstellingen voor variabele 
beloning geformuleerd, die niet gerelateerd zijn aan het bedrijfsresultaat. 
 
Alle medewerkers van Univé Dichtbij inclusief bestuurders vallen onder de pensioenregeling van 
Univé Dichtbij, die wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds van de Grafische Bedrijven (PGB). Het 
betreft een zogenaamde CDC-regeling, waarvan een voorwaardelijk geïndexeerde 
middelloonregeling het uitgangspunt is, mits het budget (de jaarlijkse premie) dat toelaat. Daarnaast 
kunnen geen andere pensioentoezeggingen worden gedaan, met uitzondering van een eventuele 
voorziening ter compensatie van de gevolgen van wettelijke maatregelen, zoals maximering van het 
pensioengevend salaris vanaf 2015. Er is geen sprake van toekenning van een discretionair pensioen.
                                                          
Er zijn geen materiële transacties verricht tijdens de rapportageperiode met personen die invloed 
van betekenis op de onderneming uitoefenen en/of met leden van de RvC of RvB. 
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B.2.  Deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten 
 
De Brand N.V. stelt eisen aan haar personeel inzake vakbekwaamheid, kennis en deskundigheid. 
Deze specifieke eisen zijn opgenomen in het beleid. 
 
Deskundigheid 
Voor de sleutelfuncties kent de Brand N.V. uitgebreide functiebeschrijvingen. Ook de 
sleutelfunctionarissen zijn onderworpen aan de functionerings- en beoordelingscyclus. Op basis van 
de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden afspraken gemaakt over de deskundigheid 
van de sleutelfunctionaris in relatie tot diens functieprofiel. Deze afspraken worden binnen dezelfde 
cyclus ook gemonitord. 
 
Voor die sleutelfuncties die zijn uitbesteed zijn er in de uitbestedingsovereenkomsten afspraken 
gemaakt over de deskundigheid van de personen die aan de uitbesteding vormgeven. Een 
assessment of psychologisch onderzoek door een extern bureau kan ook een onderdeel zijn van de 
Pre-Employment-Screening (PES-toetsing) bij nieuw aan te trekken sleutelfunctionarissen. 
 
Door middel van permanente educatie wordt geborgd dat het personeel ook na aanstelling 
deskundig blijft. Voor het behalen van de benodigde PE-certificaten is een traject ingericht, wat is 
opgenomen in de R&O cyclus van de betreffende medewerker. De aantoonbaarheid om ervoor te 
zorgen dat alle klantmedewerkers ‘permanent actueel vakbekwaam zijn’ is vastgelegd op 
functieniveau. Monitoring vindt eveneens plaats via de R&O cyclus. Daarnaast worden 
medewerkers via intranet, processen, werkinstructies en dergelijke op de hoogte gehouden van 
actuele ontwikkelingen. 
 
Betrouwbaarheid 
De Brand N.V. kent een screeningsbeleid aan de hand waarvan de betrouwbaarheid van de 
sleutelfunctionarissen wordt getoetst voorafgaand aan het dienstverband PES-toetsing. Onderdeel 
van deze screening is het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en het controleren van 
het faillissementsregister. Ook wordt er door de afdeling Veiligheidszaken van Univé Services B.V. 
een controle uitgevoerd op het voorkomen in de binnen de verzekeringsbranche beschikbare 
informatiesystemen. Om belangenverstrengeling te voorkomen wordt er ook actief geïnformeerd 
naar nevenfuncties. 
 
De betrouwbaarheid van de personen die de uitbestede actuariële functie en de uitbestede Internal 
Auditfunctie uitvoeren worden getoetst in lijn met het beleid van de Brand N.V. In de 
uitbestedingsovereenkomst zijn ook afspraken opgenomen omtrent geheimhouding door deze 
personen. 
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De Brand N.V. beschikt over een onderbouwde beoordeling van de vakbekwaamheid en 
deskundigheid van de personen die invulling geven aan de actuariële functie, de compliance functie, 
de Internal Auditfunctie en de risicomanagement functie waardoor deze in staat zijn de taken 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn correct, op professionele wijze en met voldoende gezag uit te 
voeren. 
 
Raad van Bestuur 
De personen van de RvB beschikken over de volgende vakbekwaamheid, kennis en deskundigheid. 
 
A. Bestuur, organisatie en communicatie 

 Kennis van en ervaring met het aansturen van processen en bedrijfsonderdelen. 
 Kennis op het gebied van de sociale, ethische en professionele normen, zoals neergelegd in 

de corporate governance codes en gedragscodes. 
 Ervaring met het naleven en handhaven van bovenstaande codes en interne reglementen 

en toepasselijke wet- en regelgeving.  
 Kennis van en ervaring met het inschakelen van externe deskundigen om zijn/haar taak 

goed uit te kunnen oefenen en heeft daar ervaring mee. 
 Weet wanneer stakeholders (waaronder toezichthouders, klanten, externe accountant) 

geïnformeerd moeten worden. 
 
B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is 

 Kennis van en ervaring met relevante wet en regelgeving, waaronder tenminste de Wft, het 
Bpr en het Bgf, alsook de relevante toezichthouderregelingen en beleidsregels. 

 Kennis van en ervaring met de markt waarop de onderneming actief is en de relevante 
ontwikkelingen die daarop spelen. 

 Kennis van en ervaring met strategie en bedrijfsmodellen van de onderneming. 
 Kennis van en ervaring met financiële aspecten van producten en diensten van de 

onderneming. 
 Kennis van en ervaring met actuariële aspecten. 
 Zicht op de interne deskundigheid van de onderneming (binnen bestuur en interne audit) 

op het gebied van passendheid van producten voor specifieke doelgroepen. 
 In staat om bij het beoordelen van producten, diensten en markten waarop de onderneming 

actief is langetermijnbelangen van de onderneming te benoemen en daarnaar te handelen. 
 Productkennis t.a.v. schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenproducten en 

bancaire producten. 
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C. Beheerste en integere bedrijfsvoering 

 In staat om de strategie van de onderneming te bepalen en leiding te geven aan de realisatie 
van de doelstellingen van de onderneming 

 
De Nederlandsche Bank (DNB) toetst of (beoogd) bestuurders en geschikt zijn om hun functie te 
vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Daarnaast dienen bestuurders blijvend te 
voldoen aan vakbekwaamheidseisen, waarbij het verrichten van permanente educatie (PE)-
activiteiten verplicht is. 
 
Actuariële functie 
De personen binnen de actuariële functie beschikken over actuele kennis van actuariële- en 
financiële wiskunde en voldoende relevante ervaring om de actuariële werkzaamheden uit te 
voeren. Het betreft kennis die in verhouding staat tot de aard, omvang en complexiteit van de 
risico’s. De actuariële functie zorgt ervoor dat zij op de hoogte is van ontwikkelingen op haar 
vakgebied en dat doorlopend aan de deskundigheidseisen wordt voldaan. 
 
De Brand N.V. beschikt over een onderbouwde beoordeling van de betrouwbaarheid van de 
personen die invulling geven aan de actuariële functie. Bij deze beoordeling is onder meer gekeken 
naar de eerlijkheid en financiële soliditeit van de betrokken persoon op basis van gegevens over zijn 
karakter, persoonlijk en professioneel gedrag, met inbegrip van eventuele criminele, financiële en 
toezicht gerelateerde aspecten die dienstig zijn voor de beoordeling. 
 
De Brand N.V. zorgt ervoor dat de personen die uitvoering geven aan de actuariële functie 
doorlopend aan de betrouwbaarheidseisen voldoen. Onderdeel hiervan is dat antecedenten intern 
dienen te worden gemeld, waarna een herbeoordeling van de betrouwbaarheid plaatsvindt. De 
antecedenten van de eindverantwoordelijke voor de actuariële functie worden tevens gemeld bij 
de toezichthouder. Afhandeling vindt plaats conform het proces dat is opgesteld voor de 
afhandeling van incidenten. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met de afdeling 
Veiligheidszaken van centrale organisatie. 
 
Compliance functie 
Bij de beoordeling van de vakbekwaamheid en deskundigheid is gekeken naar de 
beroepskwalificaties, kennis en ervaring en vaardigheden van de betrokken personen. De 
geschiktheidseisen zijn verder uitgewerkt in het functieprofiel behorende bij de compliance functie. 
 
De compliance functie onderhoudt doorlopend haar professionele kwaliteit onder meer door 
vormen van jaarlijkse permanente educatie vereist vanuit de (vaktechnische) kwalificatie en 
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vastgestelde beleidslijnen. De Brand N.V. beschikt over een onderbouwde beoordeling van de 
betrouwbaarheid van de manager Bedrijfsvoering. Bij deze beoordeling is onder meer gekeken naar 
de eerlijkheid en financiële soliditeit van de betrokken persoon op basis van gegevens over haar 
karakter, persoonlijk en professioneel gedrag, met inbegrip van eventuele criminele, financiële en 
toezicht gerelateerde aspecten die dienstig zijn voor de beoordeling. De betrouwbaarheid van de 
manager Bedrijfsvoering is tevens beoordeeld door DNB. 
 
De Brand N.V. zorgt ervoor dat doorlopend aan de betrouwbaarheidseisen wordt voldaan. 
Onderdeel hiervan is dat antecedenten intern dienen te worden gemeld, waarna een 
herbeoordeling van de betrouwbaarheid plaatsvindt. De antecedenten van de manager 
Bedrijfsvoering worden tevens gemeld bij de toezichthouder. 
 
Internal Auditfunctie 
De manager Internal Audit, de Auditmanager Internal Audit RU en de Internal auditors beschikken 
over voldoende beroepskwalificaties, kennis, ervaring en gezag voor de uitvoering van haar taken 
behorende tot de Internal Auditfunctie. Indien nodig zal specifieke kennis en ervaring door manager 
Internal Audit intern of extern verkregen dienen te worden. De manager Internal Audit ziet toe op 
de geschiktheid en betrouwbaarheid van de ingehuurde Internal Auditors. 
 
Binnen het Internal Audit team Regionale Univé ‘s is sprake van een bewust gekozen, evenwichtige 
mix van deskundigheid (operationeel, IT, financial) en kwalificaties (Register Accountant (RA), 
Register Operational Auditor (RO) en Register EDP-Auditor (RE)). De managers en de Internal 
Auditors onderhouden hun professionele kwaliteit door permante educatie, vereist vanuit de 
(vaktechnische) kwalificatie. 
 
De Internal Auditfunctie wordt uitgevoerd door personen die doorlopend betrouwbaar zijn. Dit 
overeenkomstig het binnen de Univé geldende screeningsbeleid. Onderdeel van de screening is in 
ieder geval het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en een onderzoek naar het 
voorkomen in het Insolventieregister. 
 
Het gemeenschappelijke normenkader is vastgelegd in het document ‘Beleidskader kwaliteit 
Internal Audit’. Eens per vijf jaar wordt de kwaliteit van de Internal Auditfunctie getoetst door 
externe toetsing via het IIA, zoals is voorgeschreven door het IIA. Het IIA is geaccrediteerd om ook 
voor NBA en NOREA deze toetsing uit te voeren. Jaarlijks vindt binnen de afdeling Internal Audit een 
interne evaluatie van het kwaliteitssysteem plaats. De manager Internal Audit rapporteert over deze 
uitkomsten aan de RvB van de Brand N.V. en aan de ARC. 
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Risicomanagement functie 
De manager Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied 
van risicomanagement en dat doorlopend aan de deskundigheid wordt voldaan. 
 
Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de manager Bedrijfsvoering is onder meer gekeken 
naar de eerlijkheid en financiële soliditeit van de betrokken persoon op basis van gegevens over het 
karakter, persoonlijk en professioneel gedrag, met inbegrip van eventuele criminele, financiële en 
toezicht gerelateerde aspecten die dienstig zijn voor de beoordeling.  
 

B.3 Risicomanagementsysteem inclusief de eigen beoordeling van de 
risico’s en solvabiliteit          
 
Risicomanagement en risicobeheersing 
De risico’s die de Brand N.V. loopt zijn in belangrijke mate afhankelijk van de samenstelling van de 
verzekeringsportefeuille, de mate van herverzekering en de samenstelling van de 
beleggingsportefeuille. Ook zijn ontwikkelingen in de externe omgeving van invloed op het 
risicoprofiel alsmede de effectiviteit van de inrichting van de eigen organisatie. 
 
Governance en beleid 
De actuariële functie is door de Brand N.V. uitbesteed aan Arcturus. Daarnaast heeft de Brand N.V. 
de Internal Auditfunctie, gezamenlijk met de andere Regionale Univé ‘s, uitbesteed aan Univé 
Services. Internal Audit heeft een controlerende functie en geeft via rapportages inzicht in de 
effectiviteit van de beheersing van de belangrijke risico’s. 
 
Risicobereidheid 
De essentie van een verzekeraar is dat zij risico’s overneemt van haar cliënten. Het accepteren van 
risico’s is derhalve inherent aan de bedrijfsvoering van de Brand N.V. De Brand N.V. onderkent de 
volgende risicocategorieën: strategisch, financieel en operationeel (waaronder compliance). De 
mate waarin de Brand N.V. bereid is risico’s te accepteren, komt tot uitdrukking in de 
risicobereidheid per risicocategorie. Deze wordt vertaald naar Kritische Risico Indicatoren 
uitgedrukt in kapitaal, rendement of kwalitatieve toleranties. Tevens worden de belangrijkste 
beheersmaatregelen waarmee Univé Dichtbij deze risico’s wil beheersen vastgelegd in de 
risicomanagementstrategie. Door middel van de PDCA-cyclus wordt de risicobereidheid periodiek 
getoetst en bijgesteld.  
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Voornaamste risico’s en onzekerheden 
De Brand N.V. heeft door middel van samenspraak tussen de RvB, Management Team en Risk 
Management de belangrijkste risico’s die de realisatie van de strategische doelstellingen van de 
Brand N.V. bedreigen, in kaart gebracht. De RvB bespreekt elk kwartaal de geactualiseerde inzichten 
in de risico’s op basis van kwartaalrapportages.  
 
De risicoanalyse die mede als input voor de Own Risk Self Assessment (ORSA) is gebruikt dateert van 
april 2018. De risicohouding en gedefinieerde risico’s zijn in 2018 tevens besproken met de Raad 
van Commissarissen. Om op een gestructureerde wijze de voor de Brand N.V. van belang zijnde 
risico’s te identificeren, heeft de manager Bedrijfsvoering in overleg met de RvB van de Brand N.V. 
risicocategorieën en subcategorieën gedefinieerd die hieronder worden toegelicht. Voor elk 
geïdentificeerde risico wordt een inschatting gemaakt van de bruto kans dat dit risico zich voordoet 
en de gevolgen die dat risico heeft voor de realisatie van de strategische doelen van Univé Dichtbij. 
Tevens worden de beheersmaatregelen geïnventariseerd en vindt uiteindelijk een inschatting plaats 
van het netto risico. 
 
Strategische risico’s  
De strategische risico’s zijn onderverdeeld in de categorieën externe bedrijfsomgeving en interne 
bedrijfsomgeving. 
 
Externe bedrijfsomgeving 
De externe risico’s bestaan uit de volgende belangrijkste subcategorieën: ondernemingsklimaat 
omgevingsrisico’s en reputatierisico. Hieronder volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze 
waarop deze door de Brand N.V. worden beheerst.  
 
Ondernemingsklimaat 
Het IT-risico als gevolg van cybercrime en het onvoldoende beheersen van de informatiebeveiliging 
in de keten is door de Brand N.V. onderkend als een belangrijk risico. Univé Services B.V. (onderdeel 
van de Univé Groep), aan wie de Brand N.V. haar IT-diensten heeft uitbesteed, heeft 
beveiligingsmaatregelen ingeregeld en legt verantwoording af over de werking van deze 
maatregelen. Daarnaast heeft de Brand N.V. in 2018 onderzoek laten uitvoeren naar de beheersing 
van de IT-omgeving. De resultaten hiervan zijn gedeeld met de Formule van waaruit gezamenlijk 
actie wordt ondernomen om gesignaleerde risico’s te mitigeren.  
In 2018 is het risico dat klimaatverandering leidt tot frequentere en hevigere schades waardoor de 
schadelast bij de Brand N.V. toeneemt toegevoegd aan het risicoprofiel. Daarbij zijn tevens 
beheersmaatregelen benoemd.   
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Omgevingsrisico’s 
De concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt is één van de omgevingsrisico’s van de Brand 
N.V. De ontwikkelingen in de concurrentiepositie worden door de Brand N.V. nauw gevolgd om tijdig 
te kunnen reageren op mogelijke kansen en bedreigingen.  
 
Reputatierisico’s 
Voor de Brand N.V. is het beheersen van het reputatierisico van strategisch belang. Het vertrouwen 
van leden in het Univé merk is essentieel. Om de reputatie te bewaken zijn in de Univé formule 
samenwerkingsafspraken gemaakt. Op de naleving van deze afspraken is het Handhavingsbeleid van 
de Univé Formule van toepassing.  
 
Interne bedrijfsomgeving  
De interne risico’s bestaan uit de volgende belangrijkste subcategorieën: Beleid & strategie en 
leiderschapsrisico’s. Hieronder volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze waarop deze door 
de Brand N.V. worden beheerst.   
 
Beleid en Strategie 
Het risico bestaat dat interne doelstellingen van de organisatie niet worden behaald, doordat de 
beschikbare middelen niet toereikend zijn of doordat niet tijdig wordt bijgestuurd. Om deze risico’s 
te mitigeren heeft de RvB nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de doelen, hetgeen 
heeft geleid tot het neerwaarts bijstellen van de commerciële ambities voor 2018. Tevens is in 2018 
een programma doorlopen om Resultaatgericht sturen binnen Univé Dichtbij te verankeren. 
 
Een ander risico binnen deze categorie betreft het risico dat de executiekracht bij het 
implementeren van de Univé Formule en het inspelen op ontwikkelingen worden gehinderd door 
de complexiteit van de governance structuur van de Univé Formule. Dit is inherent aan de huidige 
governance structuur. Mitigerend is de betrokkenheid en invloed van de RvB in overleggremia 
binnen de Univé Formule. 
 
Leiderschapsrisico’s 
De strategische veranderingen en toenemende wet- en regelgeving ten aanzien van de zorgplicht 
vragen meer dan voorheen resultaatgerichtheid van leidinggevenden en deskundigheid van 
medewerkers. Het meenemen en faciliteren van zowel medewerkers als leidinggevenden bij deze 
veranderingen zijn medebepalend voor het succes. In 2018 is verder invulling gegeven aan het 
project ‘Medewerker van de toekomst’ en is dit project afgerond en overgedragen naar de lijn. In 
dit kader hebben alle leidinggevenden een leiderschapsprogramma gevolgd en is gestart met het 
inzichtelijk maken van de prestaties en potentie van alle medewerkers.   
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Financiële risico’s 
De financiële positie van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en met name van de Brand N.V. wordt 
bepaald door de winstgevendheid van de verzekeringsproducten, de nieuwe productie, de 
beleggingsresultaten, de voorzieningen en het weerstandsvermogen. Om de financiële positie te 
kunnen beoordelen, moet met alle risicoaspecten rekening worden gehouden. 
 
De financiële risico’s worden hieronder in drie categorieën ingedeeld: verzekeringstechnisch risico, 
marktrisico en tegenpartijrisico. Hieronder volgt een toelichting op deze risico’s en de wijze waarop 
deze door Univé Dichtbij worden beheerst. 
 
Verzekeringstechnisch risico 
Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat negatieve financiële gevolgen optreden doordat 
inadequate aannames zijn toegepast met betrekking tot de premiestelling en de voorzieningen 
en/of dat de schadebetalingen, de kosten en/of de ontwikkelingen van de voorzieningen in 
ongunstige zin afwijken van de aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling en de reservering. 
De Brand N.V. hanteert de volgende beheersmaatregelen ten aanzien van het verzekeringstechnisch 
risico: 
 

 Acceptatiebeleid 
 Product Approval and Review Process (PARP) 
 Sluiten van adequate herverzekeringscontracten op basis van het herverzekeringsbeleid 
 Monitoring verzekeringsportefeuille 
 Actuariële onderbouwing premiestellingen en (schade)voorzieningen 
 Herverzekeringsbeleid inzake de catastroferisico’s 

 
Het verzekeringstechnische risico is het grootste risico van de Brand N.V. 
 
Vanaf 2019 is het eigen behoud in herverzekeringscontract voor stormschaden gewijzigd van € 5,0 
mln. naar € 6,0 mln. voor het eerste stormschade event. Voor een tweede evenement geldt een 
eigen behoud van € 3,0 mln. (‘second event layer’). De contracten zijn bepalend voor de 
berekeningen ultimo 2018. De eigen behouden voor brand en storm zijn in samenspraak met de 
riskfunctie tot stand gekomen. De uitbestede actuariële functie is betrokken in het traject van het 
vaststellen van een nieuw herverzekeringscontract. 
 
Marktrisico 
Het marktrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie 
als direct of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in de volatiliteit van de marktprijzen 
van activa, verplichtingen en financiële instrumenten.  
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Naast operationele beheersingsmaatregelen is het beleggingsbeleid van Univé Dichtbij een 
belangrijke beheersingsmaatregel ten aanzien van het marktrisico. Het beleggingsbeleid van Univé 
Dichtbij heeft een defensief karakter waarbij een voorzichtige afweging tussen risico en rendement 
steeds voorop staat. Voor het beheer van de effectenportefeuille maakt Univé Dichtbij gebruik van 
de diensten van een externe vermogensbeheerder, Ambassador. 
 
Het beleggingsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en minimaal eenmaal per drie jaar geactualiseerd. 
Univé Dichtbij accepteert dat in een bepaalde mate marktrisico wordt gelopen om op lange termijn 
het behalen van extra rendement mogelijk te maken.  
 
Het beleggingscomité adviseert de RvB van Univé Dichtbij over operationele besluitvorming, 
monitort risico’s en rendementen van de beleggingsportefeuille aan de hand van de kaders 
vastgestelde in het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en de resultaten daarvan worden 
periodiek besproken met de Raad van Commissarissen.  
 
Belangrijkste risico’s in de Brand N.V. zijn het renterisico, het credit spread risico en het valutarisico.  
 
Eind 2018 zijn in de beleggingsportefeuille van de Brand N.V. voor het eerst aandelen opgenomen. 
Als gevolg hiervan stijgt het aandelenrisico.  
 
Tegenpartijrisico  
Tegenpartij risico is het risico op een ongunstige verandering in de financiële situatie als gevolg van 
het niet nakomen van een verplichting door dan wel een verslechtering van de kredietwaardigheid 
van een (of meerdere) tegenpartij(en).  
 
Belangrijke tegenpartijen van de Brand N.V. zijn de vorderingen op herverzekeraars, financiële 
instellingen en partijen in de beleggingsportefeuille. Risico beperkende maatregelen richten zich 
enerzijds op de kwaliteit van de tegenpartij en anderzijds op de omvang van de vordering op de 
betreffende partij.  
 
Liquiditeits- en kasstroomrisico 
Het treasury/liquiditeitsbeleid draagt zorg voor een adequate beheersing van het liquiditeitsrisico. 
Het aanhouden van liquiditeiten is aanvankelijk gericht op het minimaliseren van risico’s en het 
kunnen voldoen aan actuele verplichtingen. Het realiseren van rendement op deze aan te houden 
middelen is een secundair doel. Periodiek worden de kortlopende verplichtingen en vorderingen 
geanalyseerd. 
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Risicomanagementbeleid 
De Brand N.V. heeft de wijze waarop zij haar risicomanagementsysteem heeft ingericht vastgelegd 
in het document Risicomanagementbeleid. Het beleid beschrijft het risicomanagementsysteem van 
de Brand N.V., het omvat de doelstelling van risicomanagement en het omvat de rollen en 
verantwoordelijkheden per functie. Tot slot is beschreven op welke manier er binnen de Brand N.V. 
wordt gerapporteerd over risico’s en hoe de overlegstructuur met betrekking tot Risicomanagement 
is ingericht.  
 
Risicomanagement proces 
De Brand N.V. heeft haar risicomanagement proces ingericht op basis van de PDCA-cyclus. Het 
risicomanagement proces behelst alle niveaus van risicomanagement. De (tweedelijns) 
risicomanagement functie is proces eigenaar van het risicomanagement proces en de eerste lijn is 
eigenaar van de risico’s. In onderstaand schema wordt de PDCA-cyclus in hoofdlijnen toegelicht met 
een onderverdeling tussen de eerste en de tweede lijn. 
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Tabel B.4 – PDCA Cyclus 
 

 
De risicomanagement rapportage wordt geïntegreerd met de rapportage vanuit de compliance 
functie om een samenhangend beeld van de risico’s te geven. De risicomanagement rapportage 
wordt na afstemming met het lid van de RvB besproken in de ARC. Naast de vermelde wijze van 
periodiek rapporteren, informeert de manager Bedrijfsvoering per direct het lid van de RvB met de 
risicomanagement-verantwoordelijkheid in portefeuille in het geval van ernstige overschrijdingen 
van de risicobereidheid.  
 
Plan fase       
Risicomanagement beleid en governance  
De procedures, rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot risicomanagement worden 
door de manager Bedrijfsvoering en het RvB lid met risicomanagement in de portefeuille voorbereid 

Eerste lijn Tweede lijn 

Plan  Vaststellen risicomanagementbeleid 
en risico governance 

 Vaststellen risicobereidheid en 
risicomanagement strategie  

 Voorbereiden en adviseren 
risicomanagementbeleid en 
risicomanagement governance 

 Voorbereiden en adviseren over 
risicobereidheid en 
risicomanagementstrategie 

Do  Risico eigenaarschap 
 Verantwoordelijk voor het 

identificeren, analyseren en 
beheersen van de strategisch, 
tactische en operationele risico’s 

 Verantwoordelijk voor initiëren en 
adviseren bij risicoanalyses 

 Verantwoordelijk voor identificatie van 
risico’s gerelateerd aan besluitvorming 
RvB 

 Consolideren van de risicoanalyses in één 
risicoprofiel 

Check  Monitoren van de werking van de 
beheersmaatregelen (eerste 
lijnscontroles) en rapportage hierover 
per maand 

 Monitoren of risico’s binnen de 
bandbreedtes van de van de 
vastgestelde risicobereidheid vallen 
en rapportage hierover per kwartaal 

 Monitoren van de werking van de 
beheersmaatregelen (tweede 
lijnscontroles) 

 Vaststellen of het risicoprofiel past 
binnen de gekozen risicomanagement 
strategie en de vastgestelde 
risicobereidheid 

 Het monitoren van de tijdige en 
kwalitatief goede afhandeling van 
management acties  

 Rapportage ontwikkelingen in 
geconsolideerd risicoprofiel per kwartaal 

Act  Uitvoeren van bijsturing acties indien 
nodig 

 Adviseren over bijsturing acties indien 
nodig 
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en vastgelegd in het risicomanagementbeleid. Deze wordt door de RvB van de Brand N.V. 
vastgesteld. De RvC wordt hierover geïnformeerd. 
 
Risicobereidheid en strategie 
Op basis van het strategisch plan onderkent de Brand N.V. de belangrijkste (financiële) risico’s die 
de realisatie van de doelstellingen bedreigen. De belangrijkste beheersmaatregelen waarmee de 
Brand N.V. deze risico’s wil beheersen worden vastgelegd in de risicomanagementstrategie. De RvB 
is eindverantwoordelijk voor de risicomanagementstrategie van de Brand N.V. en stelt deze vast. De 
RvC wordt hierover geïnformeerd. 
 
Do fase 
Risico identificatie 
Uitgangspunt bij de strategische risicoanalyse is het meerjarenplan van de Brand N.V. De RvB leden 
identificeren samen met de managers uit hun segment de belangrijkste risico’s voor de Brand N.V. 
Vervolgens wordt de input uit de diverse segmenten gebundeld en wordt één keer per jaar de 
strategische risicoanalyse van de Brand N.V. vastgesteld in een overleg tussen RvB en de 
risicomanagementfunctie. De risicoanalyse wordt besproken in de Audit en riskcomité waarbij de 
RvC leden tevens input leveren. Als input wordt gebruik gemaakt van de organisatie brede 
risicoanalyse op strategisch niveau en het afdelingsplan. Op operationeel niveau worden de risico’s 
geïdentificeerd en geanalyseerd door middel van eerste en tweede lijnscontroles waarbij de werking 
van de beheersmaatregelen op procesniveau wordt getoetst. Per proces is onder 
verantwoordelijkheid van de proceseigenaar een risico en-beheersmaatregelenmatrix opgesteld. 
 
Risico inschatting 
Voor elk geïdentificeerde strategische/tactische risico wordt een inschatting gemaakt van de kans 
dat dit risico zich voordoet en de gevolgen (impact) die dat risico vervolgens heeft voor de realisatie 
van de strategische doelen van de Brand N.V. 
 
Risicoanalyse en beheersing 
De risico-eigenaar stelt vast in hoeverre het geïdentificeerde risico past binnen de vastgestelde 
risicobereidheid en toleranties. Daar waar het geïdentificeerde risico buiten de grenzen van de 
risicotoleranties valt, wordt door de risico-eigenaar vastgesteld welke maatregelen nodig zijn voor 
de beheersing van het risico. De beheersmaatregelen worden vastgelegd in de risicomatrix. De 
risico-eigenaar draagt er zorg voor dat het risico binnen de geambieerde termijn weer binnen de 
gestelde toleranties valt. De belangrijkste beheersmaatregelen ten aanzien van de financiële risico’s 
worden vastgelegd in de risicomanagementstrategie. 
 
 



 
 

 48

Check fase 
Het RvB lid volgt de belangrijkste risico’s. Dit kan op diverse manieren. Risico’s kunnen bijvoorbeeld 
gevolgd worden met behulp van de KRI’s. Tevens kan de effectiviteit van de risicobeheersing worden 
gevolgd met behulp van de resultaten van de diverse controles: 
 

 Eerste lijn: de eerste lijnscontroles zijn grotendeels belegd bij de kwaliteitsmedewerkers van 
de afdeling Klant & Kwaliteit.  

 Tweede lijn: onderzoeken door de risicomanagement- en compliance functie naar de 
kwaliteit van de risicobeheersing in de processen en de naleving van wet- en regelgeving. 

 Derde lijn: uitkomsten van door Internal Audit uitgevoerde audits in overeenstemming met 
Audit plan. 

 
Risk & Compliance 
De afdeling Risk & Compliance voert onderzoeken (tweede lijnscontroles en themaonderzoeken) uit 
gericht op de kwaliteit van de interne beheersing van risico’s. Hiertoe wordt een controlejaarplan 
door de RvB vastgesteld. Belangrijk kenmerk van deze onderzoeken is dat zij worden uitgevoerd 
door functionarissen die onafhankelijk van het resultaat verantwoordelijk management opereren. 
 
Act 
Het vertalen van de bevindingen vanuit de controles en themaonderzoeken naar acties en 
oplossingen is een wezenlijk onderdeel van de risicomanagementcyclus. Een diepgaande analyse 
van de oorzaak van tekortkomingen is nodig om te komen tot de juiste actie. Hiertoe wordt in 
overleg tussen RvB lid/ manager en de risicomanagementfunctie per tweede lijncontrole een 
Probleem Risico Oorzaak Actie uitgevoerd. 
 
De RvB is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen bijsturingsactiviteiten (het rondmaken 
van de risicomanagementcyclus). Voor wat betreft de bijsturing heeft de risicomanagementfunctie 
een ondersteunende rol richting de RvB en de afdelingsmanagers die zich kenmerkt door het 
aandragen van verbetervoorstellen, het verschaffen van inzicht in de acties en de status hiervan en 
controle op de effectiviteit van de implementatie. De afdeling Risk & Compliance houdt een 
actieregister bij waarin de voortgang van alle acties vanuit tweede en derde lijn worden gemonitord.  
 

B.3.1.  Implementatie van het risicomanagementsysteem   
 
Management 
De managers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het risicomanagement binnen de eigen 
afdeling. Zij brengen hierin structuur aan met behulp van de PDCA-cyclus. De manager identificeert 
de risico’s die de realisatie van de doelstellingen kunnen belemmeren en geeft duidelijk aan wat het 
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beleid is met betrekking tot de acceptatie dan wel beheersing van deze risico’s (risicobereidheid). 
De manager informeert de medewerkers daarover, spreekt ze daarop aan en vertoont 
voorbeeldgedrag. Daarnaast beoordeelt de manager periodiek de kwaliteit waarmee zijn 
medewerkers de processen- en als onderdeel daarvan de maatregelen voor de beheersing van 
risico’s uitvoeren. Hiertoe voert hij of de afdeling Klant en Kwaliteit, eerste lijnscontroles uit. 
 
Medewerkers 
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van de consequenties van hun doen 
en laten met betrekking tot de afzet van producten en diensten en dus ook het leveren van 
klantwaarde en het aangaan van risico’s. Een goede risicohouding en risicobeheersing zijn 
onmisbaar om de doelstellingen te kunnen realiseren. 
 
RvB lid met risicomanagement in portefeuille 
Het RvB lid met risicomanagement in de portefeuille is verantwoordelijk voor: 
 

 Een risicobewuste houding en overeenkomstig gedrag binnen de Brand N.V.; 
 Een effectief ingericht risicomanagement systeem en ziet toe op de kwaliteit van de werking 

hiervan; 
 Risico gebaseerde besluitvorming binnen de RvB; 
 Het analyseren van de ontwikkelingen in het risicoprofiel in samenwerking met de manager 

Bedrijfsvoering en hierover rapporteren aan de leden van de RvB en Audit- en riskcomité. 
 
Risicomanagementfunctie 
De tweedelijns risicomanagementfunctie is verantwoordelijk voor: 
 

 Het ontwikkelen en uitrollen van kaders voor het risicomanagementproces (PDCA-cyclus) 
en het toezien op de naleving hiervan; 

 Het doorlopend identificeren van materiële risico’s op strategisch niveau en het adviseren 
van de RvB hierover en het faciliteren van risicoanalyse sessie op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau; 

 Periodiek overleg met RvB leden en management om de ontwikkelingen in het risicoprofiel 
ten opzichte van risicobereidheid (waaronder KRI’s) vast te stellen; 

 Het monitoren van de kwaliteit van de risicobeheersing onder andere door het uitvoeren 
van tweede lijnscontroles in overeenstemming met het jaarplan; 

 Het adviseren van de RvB en afdelingsmanagers over bijsturingsmaatregelen en het 
monitoren van de opvolging van de afgesproken acties; 

 Per kwartaal rapporteren over de werking van het risicomanagementsysteem en de 
ontwikkelingen in het kwantitatieve en kwalitatieve geconsolideerde risicoprofiel. 
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B.3.2.  Eigen beoordeling van de risico’s en de solvabiliteit   
De Brand N.V. ziet de ‘Own Risk and Solvency Assessment’ (hierna: ORSA) als een belangrijk middel 
om risico, rendement en kapitaal te kunnen monitoren en aansturen. Het uitvoeren van een ORSA 
heeft voor Univé Dichtbij tot doel om de risico’s voor de komende jaren in kaart te brengen, te 
bepalen wat de impact van deze risico’s zal zijn op de solvabiliteitspositie van Univé Dichtbij en op 
welke wijze deze risico’s beheerst dienen te worden. Daarbij wordt de ontwikkeling van de 
toekomstige solvabiliteitspositie in relatie tot de kapitaalseis vanuit Solvency II (Solvency Capital 
Requirement) en de interne kapitaalseis inzichtelijk gemaakt alsmede de ontwikkelingen in de 
winstgevendheid. 
 
In overeenstemming met het ORSA-beleid wordt jaarlijks een ORSA uitgevoerd. Daarnaast kan de 
RvB besluiten om een afzonderlijke ORSA (ad hoc ORSA) uit te voeren. Dit zal het geval zijn als er 
sprake is van gebeurtenissen die een belangrijke verandering in het risicoprofiel tot gevolg (zullen) 
hebben.                
 
Scope ORSA 
In overeenstemming met het ORSA-beleid is de scope van de ORSA als volgt:  
 

 Alle materiële risico’s die van invloed kunnen zijn op de kapitaalspositie van de Brand N.V. 
zijn in scope. Dit betekent dat naast de financiële risicocategorieën zoals in Solvency II 
gedefinieerd tevens rekening wordt gehouden met de mogelijke impact van interne en 
externe bedrijfsrisico’s op het benodigde kapitaal van de Brand N.V.;  

 Naast de impact van de risico’s op de kapitaalspositie en resultaat op de Brand N.V. wordt 
de reguliere ORSA tevens gebruikt om het effect van materiële risico’s op het resultaat van 
de overige entiteiten namelijk de Coöperatie en de Advies B.V. inzichtelijk te maken.                                   

 
De uitkomsten van de ORSA kunnen aanleiding zijn om de risicobereidheid en/of de strategische 
koers aan te passen. 
 
Inrichting ORSA-proces                    
Het ORSA-proces bestaat uit verschillende processtappen. Allereerst worden de wijzigingen in de 
bedrijfsstrategie of meerjarenplannen vastgesteld. Onderdeel hiervan is de backtesting. 
Gerealiseerde resultaten worden vergeleken met de verwachting. De analyse kan leiden tot 
aanpassingen in de meerjarenplannen. Vervolgens worden wijzigingen in de risicobereidheid en 
risicomanagementstrategie vastgesteld. Daarna worden wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in 
het risicoprofiel geïdentificeerd. Verder wordt de passendheid beoordeeld van de standaard SKV-
formule bij het risicoprofiel van de Brand N.V. Vervolgens worden de uitgangspunten van de 
scenario’s bepaald en wordt de impact van de scenario’s op kapitaal en winstgevendheid 
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doorgerekend. Bovendien worden de uitkomsten van de scenario’s geanalyseerd en de 
management acties vastgesteld. 
Verder wordt de ORSA-rapportage opgesteld en een review respectievelijk audit uitgevoerd door 
de actuariële functie en de auditfunctie. Na deze stap worden de uitkomsten van de ORSA aan het 
Management Team gecommuniceerd. Ten slotte wordt tijdig uitvoering gegeven aan de 
management acties naar aanleiding van de ORSA.                                
 
Uitvoering en audittrail ORSA-proces  
De Brand N.V. draagt er zorg voor dat het gehele ORSA-proces reproduceerbaar is. Hiertoe wordt 
de ORSA conform het proces doorlopen, waarbij periodiek sessies hebben plaatsgevonden met de 
RvB, manager Bedrijfsvoering en de afdeling Controlling. De sessies zijn genotuleerd en 
gearchiveerd. Alle data die als input voor de ORSA is gebruikt alsmede de uitgevoerde berekeningen 
zijn gearchiveerd. 
      
Uitgangspunt bij de bepaling van de kapitaalspositie onder Solvency II is de balans op marktwaarde. 
Er is een aantal mutaties nodig om de balans om te zetten naar marktwaarde grondslagen conform 
de SII-specificaties. Uit de specificaties blijkt dat sommige balansposten op jaarrekening grondslagen 
reeds op marktwaarde grondslagen staan.  
 
Het vereiste kapitaal is nodig om de risico’s die de Brand N.V. loopt en de verliezen die hieruit voort 
kunnen vloeien op te kunnen vangen. Onder Solvency II zijn twee principes leidend: 
 

 Risico’s worden vanuit een totale balanspositie bekeken. Dit betekent dat bij het bepalen 
van het benodigd kapitaal voor een risico, de wijziging van de waarde van alle balansposten 
waarop dit risico van invloed is, berekend wordt. Wanneer het saldo van alle wijzigingen 
een negatief effect heeft op het kernvermogen, is dit saldo (een verlies) het benodigd 
kapitaal voor dit risico. Een positief effect op het eigen vermogen betekent dat het benodigd 
kapitaal voor dit risico 0 is. 

 Risico’s worden vanuit een marktwaarde perspectief bekeken. Dit betekent dat bij het 
bepalen van het benodigd kapitaal voor een risico de wijziging van de balansposten op 
marktwaarde wordt berekend en niet op de huidige jaarrekening grondslagen. 

 
Daarnaast geldt als uitgangspunt dat het vermogen zo hoog moet zijn, dat het een verlies op moet 
kunnen vangen dat zich eens in de 200 jaar voor doet of het in aanmerking komend vermogen moet 
met 99,5% kans voldoende zijn om alle onverwachte verliezen binnen een jaar op te kunnen vangen. 
Het eens in de 200 jaar optredende verlies is het uitgangspunt voor de berekening van de SKV.  
 
De Brand N.V. maakt geen gebruik van een partieel of volledig intern model.  
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B.4.  Interne controlesysteem                                              
 
Belangrijke beheersmaatregelen ten aanzien van de kapitaalspositie, het verzekeringstechnisch 
risico, marktrisico en tegenpartijrisico zijn vastgelegd in respectievelijk het kapitaalbeleid, het 
herverzekeringsbeleid, het acceptatiehandboek en het beleggingsbeleid van de Brand N.V. Om het 
operationeel risico goed te beheersen zijn binnen de Brand N.V. de processen vastgelegd in het 
proceshandboek. Per proces is onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaar een risicoanalyse 
vastgelegd in een risicomatrix.  
 

B.4.1.  Implementatie van de compliance functie  
Compliance voert in het bijzonder de volgende activiteiten uit: 
 

 De Brand N.V. helpen met het beheersen van compliance risico’s’; 
 Het bevorderen van het voldoen door de Brand N.V. aan de binnen de reikwijdte van 

Compliance vallende relevante wet- en regelgeving en eigen integriteitsregelingen (‘regels’); 
 Het opstellen van voor de Brand N.V. passende integriteitsregelingen; 
 Het creëren van meer bewustwording over de regels om een hoog integriteitsniveau te 

realiseren; 
 Uitvoering geven aan de taken voortvloeiend uit het compliance proces. 

 
Het compliance proces is het proces om te komen tot beheersing van compliance risico’s. Het proces 
omvat: het uitzoeken van relevante nieuwe en gewijzigde wetten en regelgeving, het monitoren van 
naleving door eerste lijn, rapportage en voorlichting (vergroten awareness). 
 
De compliance rapportage wordt geïntegreerd met de rapportages vanuit de risicomanagement 
functie, de actuariële functie en Internal Auditfunctie om een samenhangend beeld van de risico’s 
te geven. 
 
Om haar taken en verantwoordelijkheden adequaat te kunnen uitvoeren heeft de compliance 
functie de volgende bevoegdheden: 

 De compliance functie kan vermeende inbreuken op relevante regels monitoren, hierover 
rapporteren en adviseren. Hiervoor kan ondersteuning gevraagd worden van andere 
functies en afdelingen binnen de Brand N.V. of eventueel van externe(n); 

 De compliance functie heeft de (gedelegeerde) bevoegdheid om namens de RvB ernstige 
incidenten aan de toezichthouder te melden; 
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 De compliance functie heeft toegang tot alle binnen de Brand N.V. relevante beschikbare 
informatie, documentatie en personen die zij met het oog op de uitvoering van haar 
verantwoordelijkheden nodig acht; 

 De compliance functie heeft direct toegang tot het lid van de RvB met de compliance 
verantwoordelijkheid in portefeuille. De manager Bedrijfsvoering voert periodiek overleg 
met het lid van de RvB die compliance als aandachtspunt in portefeuille hebben, doch 
minimaal een keer per kwartaal. Daarnaast vindt twee keer per jaar overleg plaats met de 
voorzitter van de ARC. 

 
De RvB stelt de manager Bedrijfsvoering voldoende (technische) middelen ter beschikking om 
werkzaamheden op verantwoorde wijze, naar eigen inzicht, te verrichten. 
 
De activiteiten van de Compliance functie zijn opgenomen in het jaarplan van de afdeling Risk & 
Compliance. Over de voortgang van deze activiteiten wordt periodiek gerapporteerd in de 
kwartaalrapportage Risk & Compliance. 
 
B.5.  Interne auditfunctie                                 
 
De audits die de Internal Auditfunctie uitvoert, bestaan met name uit de volgende auditactiviteiten: 
 

 Operational audits, gericht op de kwaliteit van de beheersing van alle aspecten van de 
bedrijfsvoering gebaseerd op de organisatiedoelstellingen, waarbij het managementproces, 
de risicobeheersing en de Internal Control Statement object van onderzoek zijn. 

 IT-audits, gericht op de beheersing van IT-processen, systemen en infrastructuur. 
 Financial audits, onderzoek naar de betrouwbaarheid van financiële informatie in 

afstemming met de auditplanning van de externe accountant. 
 Compliance audits, onderzoek of wordt voldaan aan van toepassing zijnde interne en 

externe wet- & regelgeving. 
 Forensic audits, gericht op de beheersing van het frauderisico. 

 
Adviesopdrachten betreffen advies en aanverwante dienstverlening aan de opdrachtgever, waarvan 
de aard en de reikwijdte worden overeengekomen met de opdrachtgever. Adviesopdrachten zijn 
bedoeld om meerwaarde te leveren en binnen een organisatie de processen van governance, 
risicomanagement en beheersing te verbeteren, zonder dat de internal auditor beheers 
verantwoordelijkheid draagt. Voorbeelden omvatten consult, adviesverstrekking, begeleiding en 
training. 
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Opzet en inrichting van de internal auditfunctie     
Internal Audit is een uitbestede dienst voor Univé Dichtbij. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld 
en zijn SLA-afspraken gemaakt met Univé Services B.V., waarover jaarlijks gerapporteerd wordt. 
Voor de uitvoering van de internal auditfunctie is een auditcharter opgesteld met hierin onder 
andere de doelen van Internal Audit, inrichting van de functie, werkwijze en samenwerking met de 
organisatie. Elk jaar wordt geïnventariseerd of het audit charter herzien moet worden. De 
eerstvolgende aanpassing van het auditcharter vindt begin 2019 plaats.   
 In 2018 hebben de internal auditors geen andere rollen verricht buiten de internal auditfunctie.  
De internal auditfunctie is in 2016 extern getoetst door het IIA (Institute of Internal Auditors) op het 
voldoen aan vaktechnische vereisten. Dit is een beoordeling die eens per 5 jaar plaatsvindt. Het 
oordeel dat hieruit kwam, is dat Internal Audit aan de vaktechnische eisen voldoet. Er zijn 
aanbevelingen gedaan die nagenoeg volledig opgevolgd zijn. Elk jaar, zo ook in 2018 heeft Internal 
Audit een interne evaluatie uitgevoerd aan de hand van een self assessment. Hieruit zijn enkele 
kleine bevindingen gekomen, waarop verbeteringen zijn geïmplementeerd. 
  
Uitvoering (meerjaren)auditplan 
In 2018 zijn de audits uit het (meerjaren) auditplan 2018 - 2020 uitgevoerd óf zijn deze in de herijking 
van audits voor 2019 meegenomen. In dit plan is risico gebaseerd gekeken welke audits 
toegevoegde waarde zouden hebben voor Univé Dichtbij. Risico’s gesignaleerd vanuit de 
organisatie, Internal Audit en toezichthouders zijn hierbij meegenomen.  
 
Binnen de Univé Formule richt Internal Audit zich in het verslagjaar niet alleen op haar 
werkzaamheden binnen Univé Groep, maar gaf zij ook uitvoering aan de aan haar uitbestede interne 
auditfunctie van de Regionale Univé ’s. Bij Univé Dichtbij lag de focus op de thema's rondom 
risicomanagement, zorgplicht, sanctiewet zakelijk en opzet compliance raamwerk. 
 
In de rapporten worden bevindingen op een driepuntschaal gescoord, waarin de hoge risico’s door 
Internal Audit gemonitord worden. Hoge risico’s houden in dat direct actie noodzakelijk is. Overige 
actiepunten worden door de 1e lijn gemonitord waarbij de 2e lijn rapporteert t.a.v. opvolging acties 
vanuit risicomanagementperspectief. Per kwartaal wordt hierover gerapporteerd aan de RvB en de 
ARC.  
 
Het auditplan 2018 – 2020 heeft niet alleen betrekking op 2018 maar geeft ook al voor een deel 
inzicht in wat in 2019 en 2020 als potentieel auditonderwerp is aangemerkt. Bij de keuze van de 
onderwerpen op de langere termijn kijkt Internal Audit ook weer naar de risico’s, nieuwe wet- en 
regelgeving en projecten die binnen Univé worden uitgevoerd. Op basis daarvan wordt jaarlijks een 
keuze gemaakt en/of herijkt voor de komende jaren.  
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Voor het jaar 2019 zijn een aantal formule brede thema's benoemd die gericht zijn op de opzet van 
AVG en het fraudebeleid, de werking van Compliance en Zorgplicht. Ook vindt een opdracht op 
strategie formule breed plaats. Daarnaast zijn voor Univé Dichtbij specifieke audits op de 
auditplanning voor 2019 opgenomen zoals de audit jaarplancyclus en een vooronderzoek naar de 
evaluatie van het veranderen in een zekerheidsmerk. 
 

B.5.1.  Onafhankelijkheid van de interne auditfunctie 
Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn essentieel voor de effectiviteit van de Internal Auditfunctie. 
De Internal Auditors dienen hun werkzaamheden onpartijdig en onbevooroordeeld uit te kunnen 
voeren. De Internal Auditfunctie is onafhankelijk van de eerste en tweede lijn en staat los van de 
dagelijkse controlemaatregelen. Internal Auditors mogen geen directe bevoegdheid of 
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de activiteiten die ze reviewen. De organisatie zorgt 
ervoor dat de Internal Auditfunctie bij het uitvoeren van een audit en bij het evalueren van en het 
rapporteren over de auditresultaten, niet zodanig beïnvloed wordt door de organisatieleden dat 
daarmee de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Internal Auditfunctie beperkt zou kunnen 
worden. De Manager Internal Audit voorkomt dat bij de uitvoering van audits en advisering, sprake 
zou kunnen zijn van een vorm van belangentegenstelling (in schijn en wezen). Indien de 
mogelijkheid van belangentegenstelling ontstaat, bespreekt de manager Internal Audit dit met de 
voorzitter van de RvB van de Brand N.V. en zo nodig met het bestuur van de Coöperatie.       
 
De manager Internal Audit bevestigt jaarlijks de onafhankelijkheid van de Internal Auditfunctie, 
inclusief de onafhankelijkheid van de externe auditors die onder verantwoordelijkheid van Univé 
Services de Internal Audits feitelijk bij de Brand N.V. uitvoeren (in geval van onder uitbesteding), aan 
de RvB, alsmede aan de ARC. Alle medewerkers (intern en extern) die uitvoering geven aan de 
Internal Auditfunctie van de Brand N.V. onderschrijven vanuit het lidmaatschap van het IIA, de Code 
of Ethics van het Instituut, waarin integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid en deskundigheid 
sleutelwoorden zijn. Daarnaast is dit een vereiste vanuit de (vaktechnische) kwalificatie. 
 

B.6.  Actuariële functie 
 
De eerste- en tweedelijns actuariële functie is door de Brand N.V. uitbesteed aan de besloten 
vennootschap Arcturus B.V. te Rotterdam. In 2017 is een begin gemaakt met het terughalen van 
eerstelijns actuariële werkzaamheden naar de Brand N.V. In 2018 is hier verder vervolg aan gegeven 
en in 20919 zullen de resterende eerstelijns werkzaamheden worden teruggehaald. De 
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actuariële functie is binnen de Brand N.V. 
belegd bij het lid van de RvB met Bedrijfsvoering (waaronder Risk & Compliance) in zijn portefeuille. 
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Deze persoon beschikt over voldoende kennis en kunde om de werking en de resultaten van de 
actuariële functie te kunnen beoordelen en om daar waar nodig bij te sturen. 
 
Een partner van Arcturus is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actuariële functie bij Brand 
N.V. Hij/zij coördineert de uitvoering van de actuariële functie. Hij/zij draagt tevens zorg voor het 
onderhoud van dit Actuarieel Charter en de jaarlijkse review ervan. Hij/zij legt materiële 
aanpassingen van het document ter goedkeuring voor aan het lid van de RvB met Bedrijfsvoering in 
zijn portefeuille. 
 
De actuariële functie heeft de volgende taken: 
 

 Coördineren van de berekening van technische voorzieningen;  
 Zorgdragen voor de gebruikte methodieken en onderliggende modellen en de juistheid van 

de bij de berekening van technische voorzieningen gehanteerde aannames; 
 Beoordelen of genoeg gegevens worden gebruikt bij de berekening van technische 

voorzieningen, en het beoordelen van de kwaliteit ervan; 
 Toetsen van de beste schattingen (best estimates) aan de ervaring; 
 Verstrekken van informatie over de betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening 

van technische voorzieningen; 
 Uitbrengen van advies uit over de algehele gedragslijn voor het aangaan van 

verzekeringstechnische verplichtingen; 
 Uitbrengen van advies uit over de adequaatheid van herverzekeringsregelingen, en 
 Ertoe bijdragen dat het risicomanagementsysteem binnen de Brand N.V. doeltreffend wordt 

toegepast, met name wat betreft de risicomodellering die ten grondslag ligt aan de 
berekening van de kapitaalvereisten en eigen risico- en solvabiliteitsbeoordeling. 

 
Met betrekking tot de coördinatie van de berekening van de technische voorzieningen omvat de 
actuariële functie alle volgende taken: 
 

 Toepassen van methoden en procedures om de toereikendheid van de technische 
voorzieningen te beoordelen en te waarborgen dat de berekening ervan in 
overeenstemming is met de vereisten van de artikelen 75 tot en met 86 van Richtlijn 
2009/138/EG; 

 Beoordelen van de onzekerheid waarmee de schattingen zijn omgeven die bij de berekening 
van technische voorzieningen zijn gemaakt; 

 Ervoor zorgen dat beperkingen met betrekking tot de gegevens die voor de berekening van 
technische voorzieningen worden gebruikt, naar behoren worden aangepakt; 
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 Ervoor zorgen dat in de in artikel 82 Richtlijn 2009/138/EG bedoelde gevallen de meest 
geschikte benaderingen voor de berekening van de beste schatting worden gehanteerd; 

 Ervoor zorgen dat homogene risicogroepen van verzekerings- en 
herverzekeringsverplichtingen worden onderkend met het oog op een adequate 
beoordeling van de onderliggende risico’s; 

 Bestuderen van de dienstige informatie afkomstig van financiële markten en van algemeen 
beschikbare gegevens over verzekeringstechnische risico’s en zorgt ervoor dat deze bij de 
beoordeling van technische voorzieningen wordt meegenomen; 

 Vergelijken van de materiële verschillen in de berekening van technische voorzieningen van 
het ene jaar tot het andere en motiveert deze verschillen; 

 Ervoor zorgen dat een deugdelijke evaluatie wordt verstrekt van de opties en garanties die 
in verzekerings- en herverzekeringsovereenkomsten zijn opgenomen. 

 
De actuariële functie beoordeelt of de bij de berekening van de technische voorzieningen 
gehanteerde methodieken en aannamen passend zijn voor de specifieke branches van de 
onderneming en voor de wijze waarop het bedrijf wordt beheerd, rekening houdend met de 
beschikbare gegevens. Verder beoordeelt de actuariële functie of de bij de berekening van 
technische voorzieningen gebruikte IT-systemen de actuariële en statistische procedures voldoende 
ondersteunen. 
 
De actuariële functie brengt tevens advies uit over de gedragslijn voor het aangaan van 
verzekeringstechnische verplichtingen, met daarin ten minste conclusies ten aanzien van de 
volgende aandachtspunten: 
 

 Toereikendheid van de te verdienen premies voor de dekking van toekomstige schaden en 
kosten, met name rekening houdend met de onderliggende risico’s (met inbegrip van 
verzekeringstechnische risico’s), en het effect van de in verzekerings- en 
herverzekeringsovereenkomsten opgenomen opties en garanties op de toereikendheid van 
de premies; 

 Het effect van inflatie, juridisch risico, verandering in de samenstelling van de portefeuille 
van de onderneming; 

 De progressieve tendens van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten om 
verzekerden met een hoger risicoprofiel aan te trekken of te behouden (antiselectie).  

 
Daarnaast verschaft de actuariële functie input ten aanzien van de vraag of de onderneming de 
vereisten betreffende de berekening van de technische voorzieningen continu zou naleven en stelt 
potentiele risico’s vast die voortvloeien uit onzekerheden die zijn verbonden aan deze berekening. 
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De actuariële functie brengt bovendien advies uit over de algemene herverzekeringsregelingen, met 
daarin een analyse van de adequaatheid van: 
 

 Het risicoprofiel van de onderneming en de door de onderneming gevolgde gedragslijn voor 
het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen; 

 De herverzekeraars, waarbij rekening wordt gehouden met hun kredietwaardigheid; 
 De verwachte dekking bij stressscenario’s met betrekking tot de gevolgde gedragslijn voor 

het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen; 
 De berekening van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose 

vehicles kunnen worden verhaald.  
 

B.7.  Uitbesteding                   
 
De Brand N.V. heeft zowel de actuariële functie als de internal auditfunctie uitbesteed. De actuariële 
functie is uitbesteed aan Arcturus en de Internal Auditfunctie is uitbesteed aan Univé Services B.V. 
Ten aanzien van uitbesteding heeft de Brand N.V. een uitbestedingsbeleid geformuleerd. Op basis 
van dit uitbestedingsbeleid dient elke uitbesteding gekoppeld te zijn aan een concrete behoefte en 
aan een concreet doel.  
 
De kennis en kunde voor het uitoefenen van de actuariële functie is intern te beperkt aanwezig. Als 
gevolg hiervan ontstaat een behoefte voor uitbesteding. Met de uitbesteding van de actuariële 
functie wordt beoogd op een kostenefficiënte manier de beschikking te hebben over actuariële 
kennis en expertise, om zo onder andere aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen en de kwaliteit 
van actuariële rapportages en berekeningen RU breed op een consistent hoog niveau te houden. 
Het in dienst nemen van een actuaris per RU wordt nog te kostbaar geacht. Met de RU-brede 
afspraak met de actuariële functie wordt beoogd de benodigde toegang tot actuariële kennis 
betaalbaar te houden en derhalve een verbetering van de kostenbeheersing te realiseren. 
 
De actuariële functie is uitbesteed aan Arcturus B.V. te Rotterdam. In de 
uitbestedingsovereenkomst, het Charter Actuarieel en in het Addendum Geschiktheid & 
Betrouwbaarheid zijn eisen gesteld aan de kwaliteit van de medewerkers van Arcturus (opzet). 
Arcturus heeft deze eisen vertaald naar haar eigen beleid en processen (bestaan). Met betrekking 
tot de persoon die de tweede lijnsfunctie voor de Brand N.V. uitvoert, beschikt de Brand N.V. over 
een uitgebreid rapport ter zake de geschiktheid en betrouwbaarheid (werking). De laatste 
beoordeling hiervan is in 2018 uitgevoerd. 
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Op grond van de Univé Formule geldt dat de internal auditfunctie verplicht moet worden uitbesteed 
aan Univé Services. Het doel hiervan is om te voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast wordt 
verbetering van de efficiëntie, flexibiliteit, continuïteit, kwaliteit, kostenbeheersing, 
vakbekwaamheid, geschiktheid en risicoprofiel nagestreefd middels uitbesteding. Deze verbetering 
kan worden gerealiseerd door de Internal Auditfunctie voor alle RU's op één plek binnen de Univé 
Organisatie te organiseren. Het centraal organiseren van de Internal Audit Dienst functies verschaft 
eveneens toegang tot specifieke kennis, expertise en netwerken. 
 
De Brand N.V. voorziet in passend toezicht en adequate waarborgen om de kwaliteit van uitbestede 
functies te borgen.  
 
Univé Services, waar de internal auditfunctie aan wordt uitbesteed, maakt onderdeel uit van de 
Univé Organisatie. Als gevolg hiervan dient Univé Services zich te conformeren aan het Beleid 
Geschiktheid & Betrouwbaarheid Univé Organisatie. Dit beleid biedt een helder kader voor het 
bewaken van de deskundigheid van de sleutelfunctie (opzet). Dit beleid is door internal audit 
uitgewerkt in haar processen (bestaan).  
 
Naast de twee bovengenoemde Solvency II sleutelfuncties heeft de Brand N.V. van haar overige 
kritieke functies haar IT en vermogensbeheer uitbesteed. 
Op basis van de Univé Formule Overeenkomst is Univé Services (onderdeel van de Univé Groep) 
verantwoordelijk voor het realiseren, beheren en onderhouden van een geïntegreerde ICT-
omgeving ten behoeve van de Univé Organisatie. 
 
De Brand N.V. beschikt ten aanzien van deze uitbesteding over een monitoringsplan. Een groot deel 
van de monitoring vindt plaats via de Klankbordgroep Operations & IT. In deze klankbordgroep zijn 
deelnemers uit de diverse geledingen van de Univé Organisatie vertegenwoordigd. Voorts is er 
rondom voorgenoemd overleg sprake van diverse rapportagestromen. 
 
De uitbesteding van het vermogensbeheer heeft tot doel te voorzien in de behoefte van een 
professioneel beheer van de beleggingsportefeuille. Dit impliceert onder andere het tijdig inspelen 
op ontwikkelingen in de markt en het leveren van adequate informatie. De Brand N.V. bezit hiervoor 
niet de systemen en afdoende kennis. Met de uitbesteding wordt derhalve verbetering van 
kwaliteit, vakbekwaamheid en geschiktheid nagestreefd. Ook wordt met de uitbesteding toegang 
gerealiseerd tot specifieke kennis, expertise en netwerken. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan 
Ambassador. Ambassador wordt beschouwd als een deskundige partij. Ambassador heeft een 
vergunning van de AFM en staat eveneens onder toezicht van DNB. In het beleid van Ambassador is 
de norm bepaald voor de vakbekwaamheid van de personeelsleden van Ambassador. De 
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uitbestedingsovereenkomst met Ambassador voorziet in een overleg- en rapportagestructuur. Er 
vindt overleg plaats in het beleggingscomité.  
 
De accountant van de Brand N.V. vormt een oordeel over de interne organisatie van Ambassador 
aan de hand van de door de Ambassador aangeleverde inrichting van de AO/IC en de daarbij 
horende uitgevoerde controls. Daarnaast beoordeelt de Brand N.V. de ontvangen informatie van 
Ambassador aan de hand van steekproefsgewijze toetsing met gegevens uit openbare systemen.  
 
Alle vier de ondernemingen aan wie de voornoemde diensten zijn uitbesteed, zijn actief in 
Nederland. 
 

B.8.  Overige informatie 
 
Alle materiële informatie over het governancesysteem van de Brand N.V. is beschreven in 
paragrafen B.1 tot en met B.7. 
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C. Risicoprofiel 
Binnen het risico gebaseerde toezichtraamwerk Solvency II neemt het risicoprofiel van een 
verzekeraar een prominente plaats in. Zo bepalen de risico’s waaraan een verzekeraar is 
blootgesteld onder andere de kapitaalvereisten waaraan de verzekeraar dient te voldoen. Deze 
kapitaalvereisten bepalen samen met het aanwezig eigen vermogen de solvabiliteitsratio. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op het risicoprofiel van de Brand N.V., waarbij de blootstelling aan en 
beheersing van de diverse risico’s waaraan de Brand N.V. is blootgesteld worden beschreven. 
 
Om verantwoord met risico’s om te kunnen gaan, heeft de Brand N.V. haar risicomanagement 
dusdanig ingericht dat het risico’s kan identificeren, waarderen en beheersen. Dit stelt de Brand 
N.V. in staat haar risico’s op een continue basis te monitoren en waar nodig acties te ondernemen 
wanneer het risicoprofiel van de Brand N.V. verandert. 
 
De belangrijkste graadmeter aan de hand waarvan de Brand N.V. haar risico´s monitort, is de 
solvabiliteitsratio. Deze ratio is de uitkomst van het eigen vermogen gedeeld door het SKV onder 
Solvency II. Het SKV is opgebouwd uit kapitaalvereisten voor verschillende risicocategorieën. Deze 
kapitaalvereisten borgen dat de Brand N.V. onverwachte verliezen kan opvangen, welke veroorzaakt 
kunnen worden door de verschillende risico’s. Conform de Gedelegeerde Verordening is het 
uitgangspunt bij de berekening van het SKV dat het in aanmerking komend vermogen zo hoog is dat 
met 99,5 % kans alle onverwachte verliezen binnen een jaar kunnen worden opgevangen. 
 
De Brand N.V. monitort haar solvabiliteitspositie op kwartaalbasis. Hiertoe bepaalt de Brand N.V. 
elk kwartaal de kapitaalvereisten per risicocategorie en de solvabiliteitsratio. De berekende 
aanwezige en vereiste solvabiliteit worden ieder kwartaal gerapporteerd, waarbij de verschuivingen 
ten opzichte van het voorgaande kwartaal worden toegelicht. Wanneer ‘trigger events’ zich 
voordoen, waarbij de solvabiliteitsratio beneden de vooraf bepaalde drempelwaarde komt, wordt 
conform het ORSA-beleid een ad hoc ORSA uitgevoerd. In het kapitaalbeleid is opgenomen welke 
maatregelen getroffen worden indien de solvabiliteitsratio onder de interne norm zakt of dreigt te 
zakken. De maatregelen zijn bedoeld om de SKV-ratio te (laten) herstellen en daarnaast om te 
voorkomen dat de interventiegrens geraakt wordt. 
 
In het monitoringssysteem is daarnaast een koppeling gemaakt tussen de hoogte van de 
solvabiliteitsratio en de mogelijke acties vanuit de risicomanagement strategie. De koppeling tussen 
de solvabiliteitsratio en de mogelijke acties vanuit de risicomanagement strategie is opgenomen in 
tabel C.1. 
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Tabel C.1 –Monitoring solvabiliteitsratio 

 
De solvabiliteitsratio mag als gevolg van een 1:200 jaar storm gedurende een periode van maximaal 
1 jaar onder de interne norm 150 % uitkomen. 
 
De risico’s die de Brand N.V. loopt zijn in belangrijke mate afhankelijk van de samenstelling van de 
verzekeringsportefeuille, de mate van herverzekering en de samenstelling van de 
beleggingsportefeuille. Ook zijn ontwikkelingen in de externe omgeving van invloed op het 
risicoprofiel alsmede de effectiviteit van de inrichting van de eigen organisatie. Het kwantitatieve 
risicoprofiel van de Brand N.V. wordt bepaald door de kapitaalvereisten per risicocategorie, 
berekend met behulp van het standaardmodel onder Solvency II. Op basis van deze 
kapitaalvereisten is het risicoprofiel van de Brand N.V. opgebouwd uit de volgende elementen, in 
volgorde van grootte voor de Brand N.V.: 
 

 Verzekeringstechnisch risico 
 Marktrisico 
 Tegenpartijrisico en 
 Operationeel risico 

 
De onderstaande figuur geeft de opbouw van de SKV van de Brand N.V. weer in een taartdiagram, 
waarbij het kapitaalvereiste na diversificatie-effecten per risico in mln. euro’s is weergegeven, totaal 
€ 30,0 mln. (2017: € 32,0 mln.). Dit is de solvabiliteitskapitaalvereiste voor aftrek van de overall-
diversificatie van € 5,7 mln. (2017: 5,5 mln.). Na aftrek van de overall-diversificatie resteert een 
solvabiliteitskapitaalsvereiste van € 24,3 mln. (2017: € 26,5 mln.). 
 

Solvabiliteitsratio Actie vanuit risicomanagement strategie 

Hoger dan 275% Heroriëntatie van strategisch beleid 

Tussen 275% en 175% Geen actie 

Tussen 175% en 150% Maandelijkse monitoring solvabiliteitsratio (in plaats van één keer per 

kwartaal). Inventariseren risico mitigerende maatregelen en 

inventariseren mogelijkheden voor overhevelen kapitaal vanuit 

Coöperatie Univé Dichtbij naar de Brand N.V. 

Lager dan 150% Uitvoeren risico mitigerende maatrelen of overhevelen kapitaal 

vanuit de Coöperatie Univé Dichtbij naar de Brand N.V., in lijn met de 

risicomanagementstrategie per risicocategorie. 
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Figuur C.1- SKV per risicocategorie 
 

 
 
Risicoconcentratie 
De Brand N.V. houdt rekening met risicoconcentratie binnen de verschillende risicocategorieën en 
tussen de verschillende risicocategorieën. 
 
De Brand N.V. beschouwt risicoconcentratie binnen een risicocategorie als een relatief hoge 
blootstelling aan een afzonderlijke risico binnen een risicocategorie. Risicoconcentratie tussen 
risicocategorieën wordt beschouwd als een blootstelling aan verschillende risico’s welke een hoge 
mate van correlatie met elkaar vertonen. 
 
Potentiele risicoconcentraties worden per risicocategorieën in de onderstaande paragrafen 
besproken. 
 
Stress testing 
Jaarlijks voert de Brand N.V. een stress test uit in het kader van de ORSA op basis van verschillende 
scenario’s. Hiertoe definieert de Brand N.V., op basis van de risico’s waaraan het is blootgesteld, 
stress scenario’s. De Brand N.V. berekent de impact van de stress scenario’s op de ontwikkeling van 
het vereiste kapitaal, de interne norm, het aanwezige kapitaal en de winstgevendheid over de 
komende drie jaar. Deze doorrekening van de scenario’s over een periode van drie jaar sluit aan bij 
de tijdshorizon van de bedrijfsstrategie. 
 
De hoogte van de impact als gevolg van de stress scenario’s wordt zoveel mogelijk op basis van 
objectieve data, waaronder data uit het verleden, vastgesteld. Wanneer geen objectieve data voor 
handen zijn, vindt bepaling plaats op basis van professional judgement. De RvB en de manager 
Bedrijfsvoering beoordelen de uitkomsten van de scenario analyses en stress tests. Op basis van 
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deze beoordeling kan het noodzakelijk zijn om strategische keuzes te maken. Deze kunnen 
betrekking hebben op: 
 

 De maatregelen die noodzakelijk zijn wanneer een stressscenario zich daadwerkelijk 
voordoet. 

 De maatregelen die direct nodig zijn, omdat bepaalde risico’s te groot zijn en niet passen 
binnen de risicostrategie van de Brand N.V. 

 Het herijken van de risicostrategie en/of de bedrijfsstrategie. 
 
In de onderstaande paragrafen zijn per risico de relevante stress scenario’s beschreven, waarbij 
tevens is aangegeven wat de effecten zijn per scenario ten opzichte van het basisscenario.   
 
In de paragrafen C.1 tot en met C.5 worden de risico’s per categorie verder toegelicht. In paragraaf 
C.6 wordt ingegaan op andere materiële risico’s naast de Solvency II risicocategorieën. 
 

C.1.  Verzekeringstechnisch risico 
 
Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat negatieve financiële gevolgen optreden doordat 
inadequate aannames zijn toegepast met betrekking tot de premiestelling en de voorzieningen 
en/of dat de schadebetalingen, de kosten en/of de ontwikkelingen van de voorzieningen in 
ongunstige zin afwijken van de aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling en de reservering.  
 
Het verzekeringstechnisch risico is het meest aanzienlijke risico voor de Brand N.V. en wordt door 
de Brand N.V. als materieel risico onderkend. 
 
De Brand N.V. monitort het verzekeringstechnisch risico in het kader van de monitoring op haar 
solvabiliteitsratio, zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het kapitaalvereiste voor het 
verzekeringstechnisch risico van de Brand N.V. bedraagt ultimo 2018 € 17,9 mln. na diversificatie 
(2017: € 20,9 mln.).  
 
Het verzekeringstechnisch risico als geheel kan worden opgedeeld in verschillende onder modules. 
De voor de Brand N.V. relevante onder modules en de diversificatie-effecten zijn beschreven in tabel 
C.2. 
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Tabel C.2 - Verzekeringstechnisch risico 
 

Verzekeringstechnisch risico  Beschrijving 

Premie- en reserverisico Het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de 

waarde van verzekeringsverplichtingen door schommelingen in 

het tijdstip, de frequentie en de ernst van verzekerde 

gebeurtenissen en in het tijdstip en het bedrag van 

schaderegelingen. 

Catastroferisico Het risico dat door extreme en/of uitzonderlijke 

gebeurtenissen schades optreden waardoor de financiële 

positie negatief wordt beïnvloed. Bij schade wordt onderscheid 

gemaakt tussen natuurrampen (onder meer storm en hagel) en 

rampen die worden veroorzaakt door menselijk handelen 

(onder meer brand, explosie, terrorisme). 

Vervalrisico Het risico van vroegtijdige beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomsten. 

Diversificatie-effecten De vermindering van de risicopositie die verband houdt met de 

diversificatie van activiteiten en die voortvloeit uit het feit dat 

het tegenvallende resultaat uit hoofde van het ene risico kan 

worden gecompenseerd met het meevallende resultaat uit 

hoofde van een ander risico, wanneer er geen volledige 

correlatie tussen deze risico’s bestaat. 

 
Voor de Brand N.V. wordt het verzekeringstechnisch risico grotendeels bepaald door het 
catastroferisico. Daarnaast beïnvloeden het premie- en reserverisico het kapitaalvereiste voor 
verzekeringstechnisch risico. De impact van het vervalrisico is beperkt. 
 
Het verzekeringstechnische risico is het grootste risico van de Brand N.V. en is € 3,0 mln. lager dan 
vorig jaar. Deze daling is voor namelijk toe te rekenen aan de volgende elementen:  
 

 Het per 1-1-2019 beëindigen van de verzekeringsportefeuille in Duitsland; 
 Het gewijzigde eigen behoud in het herverzekeringscontract 2019 in combinatie met de 

inkoop van een second event dekking voor storm.   
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Met betrekking tot het verzekeringstechnisch risico kent de Brand N.V. een risicoconcentratie die 
tot uitdrukking komt in het man-made catastrofe risico. Voor het man-made catastroferisico Brand 
wordt het kapitaalvereiste gebaseerd op het maximale verlies aan vermogen van een onderneming 
door brand of ontploffing (inclusief terreuraanslagen) van alle gebouwen die geheel of gedeeltelijk 
binnen een straal van 200 meter zijn gelegen. In 2018 is dit maximale verlies bepaald met behulp 
van een andere, verfijndere tooling. Als gevolg hiervan is het totaalbedrag van het maximale verlies 
gestegen.  
 
Voor de Brand N.V. resulteert het verzekeringstechnisch risico ultimo 2018 in een bruto 
kapitaalvereiste voor het man made catastroferisico hagel van € 46,0 mln. Een deel van het verlies 
is herverzekerd via het herverzekeringscontract brand met een eigen behoud van € 2,0 mln. en een 
limiet van € 70,0 mln. Aftrek van de herverzekerde schadelast en kosten van reinstatement 
resulteert in een netto kapitaalvereiste van € 2,2 mln. Ten opzichte van ultimo 2017 is de bruto 
kapitaalvereiste gestegen met € 5,2 mln. als gevolg van een hoger verzekerd bedrag in een straal 
van 200 meter. Het aandeel herverzekeraar steeg eveneens met € 5,2 mln. zodat het netto 
kapitaalvereiste gelijk is gebleven. 
 

C.1.2.  Risicobeperkende maatregelen    
De Brand N.V. hanteert de volgende beheersmaatregelen ten aanzien van het verzekeringstechnisch 
risico. 
 

 Acceptatiebeleid 
 Product Approval and Review Process (PARP) 
 Sluiten van adequate herverzekeringscontracten op basis van het herverzekeringsbeleid 
 Monitoring verzekeringsportefeuille 
 Actuariële onderbouwing premiestellingen en (schade)voorzieningen 
 Herverzekeringsbeleid inzake de catastroferisico’s 

 
Het gebruik van herverzekeringscontracten wordt, samen met het gebruik van derivaten en special 
purpose vehicles, onder Solvency II aangeduid als risicolimiteringstechniek. Door middel van 
herverzekering kunnen de verzekeringstechnische risico’s worden gemitigeerd. Dat is vooral van 
belang voor de niet verwachte schades, zoals de catastrofe risico’s en de heel grote schades die het 
resultaat meer dan gemiddeld beïnvloeden. Doordat de herverzekeraar deze risico’s kan spreiden 
over een zeer groot aantal risico’s is zij minder kwetsbaar voor concentraties van schades en 
frequentierisico’s dan een individuele verzekeraar. Hierdoor kan een herverzekeraar tegen een 
acceptabele premie de verzekeringstechnische risico’s van een verzekeraar (deels) overnemen.  
 
De Brand N.V. wil voorkomen dat door catastrofes problemen zouden kunnen ontstaan ten aanzien  
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van uitbetalingen van claims.  Om deze reden worden zowel voor storm als brand 
herverzekeringscontracten afgesloten, die het verzekeringstechnisch risico van de Brand N.V. 
limiteren. Ter mitigering van de door haar lopende verzekeringstechnische risico's heeft de Brand 
N.V. een herverzekeringscontract afgesloten met Univé Her. De vanaf 2019 geldende eigen 
behouden bedragen € 2,0 mln. voor brand- en € 6,0 mln. voor het eerste stormschade evenement. 
Voor een tweede stormschade evenement geldt een eigen behoud van € 3,0 mln. (zogenaamde 
second event layer).  
 
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Her in 2003 toegetreden tot de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt 
herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar. De 
eerste layer hiervan - tot € 200 mln. - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de 
aangesloten verzekeraars. Het aandeel van de Brand N.V. in deze layer bedraagt € 196.970. Dit is 
tevens het maximumbedrag dat de Brand N.V. in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico 
draagt, ongeacht of de schade haar eigen polishouders of die van andere bij de NHT aangesloten 
verzekeraars treft.  
 
Ten aanzien van herverzekering brand hanteert de Brand N.V. de volgende doelstellingen: 
 

 Het herverzekeringsprogramma moet adequaat zijn om een storm die een keer in de 200 
jaar voorkomt op te vangen teneinde een faillissement van de Brand N.V. te voorkomen.   

 Het herverzekeringscontract moet, uitgaande van de meerjarenbegroting, leiden tot een 
solvabiliteitsratio van de streefsolvabiliteit (2017: 175%). 

 Het herverzekeringsprogramma dient volatiliteit ten aanzien van de kapitaalpositie van de 
Brand N.V. de reduceren.  

 
Jaarlijks wordt het herverzekeringsprogramma dat voldoet aan deze doelstellingen vastgesteld 
binnen de kaders die in het herverzekeringsbeleid zijn vastgelegd. De Brand N.V. kiest ervoor om te 
streven naar een consistent beleid, waarbij als uitgangspunt “Univé Her tenzij” wordt gehanteerd.  
 
De Brand N.V. beoordeelt periodiek de effectiviteit van de herverzekeringscontracten. Toetsing van 
de adequaatheid van het herverzekeringsprogramma wordt uitgevoerd door de actuariële functie. 
Deze toets omvat een aantal elementen, waaronder de volgende: 
 

 Een beoordeling van de ontwikkelingen op het gebied van herverzekering van brand- en 
stormrisico’s, met speciale aandacht voor de toepasbaarheid op de portefeuille van de 
Brand N.V. en welke onderdelen de Brand N.V. zou kunnen toepassen; 

 Een toets van de premiestelling van Univé Her uitgaande van de overgedragen risico’s; 
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 Een berekening van alternatieve herverzekeringsprogramma’s, aan de hand van 
beschikbare data en prudente aannames;  

 Een beoordeling van de effectiviteit van het herverzekeringsprogramma in de voorgaande 
vijf jaren; 

 Een beoordeling van de adequaatheid van het herverzekeringsprogramma voor de 
komende jaren, gegeven de historische uitkomsten, trendmatige ontwikkelingen en 
mogelijke risico’s zoals deze ook uit de ORSA blijken. 

 

C.1.3.  Risicogevoeligheid 
Binnen het verzekeringstechnisch risico geldt het catastrofe risico als een materieel risico. Conform 
de Gedelegeerde Verordening heeft de Brand N.V. het kapitaalvereiste voor catastrofe risico 
berekend als het verlies dat plaatsvindt als gevolg van een drietal catastrofes veroorzaakt door 
respectievelijk windstorm, hagel en brand. Als gevolg van deze catastrofes zoals gedefinieerd in de 
SII-specificaties komt het kapitaalvereiste voor catastrofe risico uit op € 12,4 mln. (2017: 16,0 mln.) 
 
Stress testing 
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk voert de Brand N.V. jaarlijks een stress test uit op 
basis van verschillende stress scenario’s. Met betrekking tot het verzekeringstechnisch risico zijn 
door de Brand N.V. voor de komende drie jaar twee stress scenario’s doorgerekend op basis van het 
standaardmodel: 
 

1. De schade/premieverhouding (S/P) is hoger dan 49% als gevolg van het hanteren van niet 
passende premies. Een nieuwe propositie particulier levert niet op wat er op voorhand van 
was verwacht.  Het schadebedrag stijgt en de premie kan niet worden verhoogd vanwege 
een concurrerende markt en ook de kostenratio is hoger door de distributievorm. 

2. Als gevolg van de klimaatverandering vinden meerdere storm catastrofes in 1 jaar plaats. 
3. Onverwacht sterke groei van de verzekeringsportefeuille leidt tot een solvabiliteitsratio 

lager dan de geldende normen (streefniveau, interne norm en SCR-grens van 100%).  
 
In de onderstaande scenario’s wordt aangegeven wat de effecten zijn per scenario ten opzichte van 
het basisscenario. 
 
Ad. 1  De schade/premieverhouding (S/P) is hoger dan 49% als gevolg van het hanteren van niet 
passende premies.  
In dit scenario wordt het verzekeringstechnische risico gestressed van een slecht uitpakkende 
nieuwe particuliere propositie. Op voorhand wordt gedacht dat de nieuwe propositie, ondanks 
hogere distributiekosten, goed uit zal pakken en haar bijdrage zal gaan leveren aan goede 
bedrijfsresultaten. In de periode nadat de aanpassingen in de systemen voor deze particuliere 
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propositie zijn doorgevoerd blijken de schadebedragen substantieel hoger uit te vallen waardoor de 
SP op het particuliere deel van de portefeuille tot ruim boven de overall begrote 48% stijgt. De 
premies kunnen niet worden verhoogd vanwege de marktconcurrentie. 
 
Analyse van het scenario  
Door de verslechtering van de S/P ratio op het particuliere deel van de portefeuille tot 58% zal de 
combined ratio van de totale portefeuille op circa 101% gaan uitkomen. Hierdoor ontstaat er een 
verlieslatende situatie die door marktomstandigheden niet kan worden opgelost door middel van 
premieverhogingen in het particuliere segment. 
 

 Effect op resultaat: het resultaat zal in dit scenario al snel verlieslatend zijn en daarbij op 
korte termijn, vanaf 2019, terugzakken tot een niveau van circa €4 miljoen negatief. 

 Effect op solvabiliteitspositie: de solvabiliteitsratio zal in dit scenario elk jaar verder 
afnemen doordat de negatieve resultaten vanaf 2019 het aanwezige vermogen telkens lager 
doen uitkomen. Op middellange termijn zal de solvabiliteitsratio daardoor onder de vereiste 
normen gaan uitkomen.   

 
Conclusies en bijsturing Raad van Bestuur 
In dit scenario wordt duidelijk wat er kan gebeuren als een nieuwe propositie niet uitpakt zoals op 
voorhand gedacht. De ontwikkeling in de solvabiliteitsratio op middellange termijn vraagt om 
directe actie. Deze actie bestaat uit de volgende 2 stappen; 
 

1. Er zal teruggegaan worden gegaan naar de oude voorwaarden, inclusief de gerelateerde 
extra kosten (dalen weer). De effecten hiervan zullen echter pas vanaf 2020 zichtbaar 
worden.  

2. Het herstelplan zakelijk zal daarom worden geïntensiveerd om de resultaten in 2019 reeds 
minder negatief te doen uitvallen. Naar verwachting zal daarmee de solvabiliteitsratio 
continu voldoen aan de streefwaarde. 

 
De uitkomsten van het scenario geven geen aanleiding om aanpassingen te doen met betrekking tot 
de strategie en risicobereidheid. 
 
Ad. 2 Catastroferisico’s als gevolg van klimaatverandering 
In dit scenario wordt het risico op hoge schadelasten als gevolg van klimaatverandering gestressed 
samen met het risico dat niet aan de verplichtingen kan worden voldaan bij een catastrofale 
gebeurtenis die plaatsvindt binnen het werkgebied van de Brand N.V. In het scenario worden de 
gevolgen doorgerekend indien binnen 1 jaar meerdere stormen na elkaar plaatsvinden.  
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Analyse van het scenario  
Het scenario heeft de volgende effecten: 
 

 Effect op het resultaat: het resultaat zal in het stormjaar 2018 negatief uitkomen als gevolg 
van het eigen behoud met betrekking tot de stormschaden (€5,0 mln. per grote storm en € 
4,6 mln. voor de januari storm) en hogere herverzekeringspremies uit hoofde van 
reinstatement. Vanaf 2019 zal er weer sprake zijn van positieve resultaten die toenemen in 
lijn met het groeipad van de meerjarenbegroting maar lager door toegenomen 
herverzekeringspremies. Door de timing van de opbouw en afbouw van de schade 
voorziening zal het resultaat in 2018 worden gedrukt en in 2019 juist hoger uitkomen dan 
volgens de centrale projectie. 

 Effect op de solvabiliteitspositie: de solvabiliteitsratio komt in dit scenario al gelijk in 2018 
lager uit dan in het basisscenario door een lager aanwezig vermogen als gevolg van het 
negatieve resultaat in dit jaar. Vanaf 2019 gaat de solvabiliteitsratio weer toenemen in lijn 
met de positieve resultaten. 

 
Conclusies en bijsturing Raad van Bestuur 
De uitkomsten van het scenario zijn, gezien het incidentele karakter, zowel vanuit 
kapitaalperspectief als vanuit het perspectief van resultaat acceptabel. Er is derhalve geen directe 
reden om aanvullende maatregelen te treffen. 
Wel zou in dit scenario gekozen worden om de interne monitoring te laten toenemen op het 
moment dat de ondergrens vanuit de norm van de Univé Formule, te weten 150%, bijna wordt 
geraakt. Er kan dan tijdig geacteerd worden om ervoor te zorgen dat de solvabiliteitsratio boven de 
150% zal blijven. De uitkomsten van het scenario geven op voorhand geen aanleiding om 
aanpassingen te doen met betrekking tot de strategie en risicobereidheid. Wel wordt overwogen 
om in het herverzekeringscontract eventueel te kiezen voor een lagere retentie na het 1e event 
(second event cover voor 2e hagelstorm) om de volatiliteit verder in te perken. 
 
Ad.3 Onverwacht sterke groei van de verzekeringsportefeuille (reverse stress test). 
In dit scenario wordt doorgerekend tot welk niveau de premie in de verzekeringsportefeuille moet 
groeien om onder de geldende solvabiliteitsnormen (streefniveau, interne norm en 100% grens) uit 
te komen.  
 
Analyse van het scenario  
Bij de toename van de premieomvang met 268% wordt de grens van de solvabiliteitsratio van 100% 
net doorbroken.  
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In het onderliggende scenario zal in het stress jaar het aanwezige vermogen afnemen door het 
negatieve resultaat terwijl tevens het vereiste vermogen zal toenemen door de hogere benodigde 
omvang van de voorziening voor schaden annex met de portefeuillegroei.  
 
Effect op de:  

 Solvabiliteitspositie: In het Reverse stress scenario wordt doorgerekend, ceteris paribus, tot 
welk niveau de premie in de verzekeringsportefeuille moet groeien om precies onder de 
100% grens van de solvabiliteit uit te komen. 

 Resultaten: er is in dit scenario geen stress voor wat betreft de resultaten in de komende 
jaren. Wel zal het resultaat in het jaar 2018 negatief uitkomen door de bijstelling in de 
schadevoorziening naar een hogere omvang. 

 
Conclusies en bijsturing Raad van Bestuur 
Het bestuur acht het onwaarschijnlijk dat het scenario plaatsvindt. Dit scenario geeft inzicht in de 
begrenzing van de groeimogelijkheden van de portefeuille in termen van solvabiliteit. De huidige 
groeidoelstelling zal niet leiden tot solvabiliteitswaarden die onder het streefniveau uitkomen. Er is 
vanuit solvabiliteitsaspecten derhalve nog volop ruimte om ambitieuzere doelstellingen na te 
streven. De uitkomsten van het scenario geven geen aanleiding om aanpassingen te doen met 
betrekking tot de strategie en risicobereidheid. 
 

C.2.  Marktrisico 
 
Het marktrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie 
als direct of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in de volatiliteit van de marktprijzen 
van activa, verplichtingen en financiële instrumenten. 
 
Het marktrisico betreft na het verzekeringstechnisch risico het meest aanzienlijke risico voor de 
Brand N.V. en wordt door de Brand N.V. als materieel risico onderkend. 
 
De Brand N.V. monitort het marktrisico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, 
zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het kapitaalvereiste voor het marktrisico van de 
Brand N.V. bedraagt ultimo 2018 € 8,4 mln. (2017: € 7,6 mln.) na diversificatie. Het marktrisico als 
geheel kan worden opgedeeld in verschillende onder modules. De voor de Brand N.V. relevante 
onder modules en de diversificatie-effecten zijn beschreven in tabel C.3. 
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Tabel C.3 – Modules marktrisico 
 

Verzekeringstechnisch risico  Beschrijving 

Renterisico De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en 

financiële instrumenten voor veranderingen in de 

rentetermijnstructuur of in de volatiliteit van de rente. 

Aandelenrisico De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en 

financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in 

de volatiliteit van de marktprijzen van aandelen. 

Spreadrisico De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en 

financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in 

de volatiliteit van de kredietspreiding boven de risicovrije 

rentetermijnstructuur. 

Valutarisico De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en 

financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in 

de volatiliteit van wisselkoersen. 

Concentratierisico Risico’s veroorzaakt door een gebrek aan diversificatie in de 

activaportefeuille, of door een sterke blootstelling aan het risico 

van wanbetaling van een enkele emittent van effecten of een 

groep van verbonden emittenten. 

Diversificatie-effecten De vermindering van de risicopositie die verband houdt met de 

diversificatie van activiteiten en die voortvloeit uit het feit dat 

het tegenvallende resultaat uit hoofde van het ene risico kan 

worden gecompenseerd met het meevallende resultaat uit 

hoofde van een ander risico, wanneer er geen volledige 

correlatie tussen deze risico’s bestaat. 

 
Het marktrisico bij de Brand N.V. wordt grotendeels bepaald door het renterisico, spreadrisico, 
valutarisico en het aandelenrisico. Het concentratierisico heeft in mindere mate invloed op het 
marktrisico van de Brand N.V.  
 
Het marktrisico is gedurende 2018 met € 0,8 mln. gestegen (na diversificatie) door het gezamenlijke 
effect van:  
 

 Een stijging van het renterisico met € 0,3 mln. voornamelijk als gevolg van de toename van 
de duration van de rentedragende activa.  
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 Een stijging van het aandelenrisico met € 1,3 mln. als gevolg van de in het vierde kwartaal 
voor 4,1 mln. aangekochte aandelen. 

 Een stijging in het spreadrisico van € 0,4 mln. als gevolg van een toename in de beleggingen 
in bedrijfsobligaties. 

 Een daling van het valutarisico met € 1,0 mln. als gevolg van een gedaalde exposure t.o.v. 
buitenlandse valuta.    

 Een stijging in het concentratierisico van € 0,6 mln. Voornaamste oorzaak is de afname van 
de kredietwaardigheid van enkele tegenpartijen als gevolg van de aankoop van aandelen in 
deze tegenpartijen, waar voorheen alleen sprake was van een obligatie exposure. 

 Een stijging van het diversificatie-effect van € 0,8 mln. 
 

C.2.1.  Risicoconcentratie  
Het kapitaalvereiste voor het concentratierisico bedraagt € 0,9 mln. ultimo 2018. Ten opzichte van 
ultimo 
2017 is het benodigd kapitaal voor dit risico met € 0,6 mln. toegenomen. De toename van het 
concentratierisico wordt deels veroorzaakt door het ontstaan van een combinatie van aandelen- en 
obligatieposities. Vanwege het feit dat aandelen als “unrated” kwalificeren wordt de gemiddelde 
rating van de exposure ten opzichte van deze tegenpartijen hierdoor verlaagd.  
 

C.2.2.  Risico beperkende maatregelen                                              
Het beleggingsbeleid is een belangrijke beheersmaatregel ten aanzien van het marktrisico. Het 
beleggingsbeleid van de Brand N.V. heeft een defensief karakter waarbij een voorzichtige afweging 
tussen risico en rendement steeds voorop staat. In de uitwerking van het beleggingsbeleid is er 
ervan uitgegaan dat de mate van genomen beleggingsrisico in overeenstemming moet zijn met de 
verplichtingen tegenover de beleggingen. Concreet betekent dit dat voor de Brandverzekeraar N.V. 
het genomen risico duidelijk lager is dan voor de overige entiteiten. Ook worden meer 
randvoorwaarden gesteld aan de beleggingen van de Brandverzekeraar N.V. Voor de portefeuille 
van de Brand N.V. betekent dit bijvoorbeeld een maximale standaarddeviatie van 5%.  
Daarnaast is het gebruik van derivaten uitsluitend toegestaan vermits zij dienen als een 
“verzekering” van een onderliggende waarde. Het beleggen in derivaten ‘sec’ is uitgesloten. De 
ontwikkelingen van de beleggingsportefeuille ten opzichte van deze richtlijnen worden ieder 
kwartaal gemonitord en gerapporteerd aan de RvB en RvC. 
 
De belangrijkste marktrisico’s voor de Brand N.V. zijn het renterisico, het spreadrisico en het 
valutarisico. In het beleggingsbeleid is opgenomen dat slechts mag worden belegd in obligaties met 
minimaal een BB-rating. Voor valuta geldt dat alleen in sterke valuta mag worden belegd met een 
maximum van 25% van de portefeuille. 
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Het renterisico wordt beperkt doordat binnen het beleggingsbeleid securitisaties of asset backed 
bonds (structured products) niet zijn toegestaan.  
 
Prudent person’-beginsel 
De Brand N.V. heeft omwille van het specialistische karakter van beleggen waarbij flexibel en 
accuraat inspelen op marktontwikkelingen, deskundigheid en het beschikken over de juiste 
systemen cruciaal zijn voor het uitvoeren van beleggingsbeleid, gekozen om het vermogensbeheer 
onder te brengen bij een externe partij. Het bestuur van de Brand N.V. is verantwoordelijk voor het 
vaststellen van de voorwaarden en doelstellingen van het beleggingsbeleid. De Brand N.V. stelt deze 
voorwaarden en doelstelling op conform het ‘prudent person’-beginsel. 
 
De doelstelling van het beleggingsbeleid is om overtollige kasgelden uit te zetten tegen een 
aanvaardbaar risico op zodanige wijze dat de opbrengst van de beleggingen bijdragen aan het 
resultaat van de onderneming zonder dat zij de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. 
Bij deze doelstelling past een zorgvuldig gekozen samenstelling van de beleggingen, waarbij recht 
wordt gedaan aan de volgende drie randvoorwaarden: 
 

1. Beleggingen zijn in voldoende mate liquide, zodat de Brand N.V. te allen tijde kan voldoen 
aan haar verplichtingen jegens polishouders. 

2. Beleggingen passen binnen de risicobereidheid, waarbij de risico gewogen solvabiliteit 
nimmer onder de interne normsolvabiliteit komt.  

3. Het beleid voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving. 
 
De vermogensbeheerder levert ultimo van iedere maand de waarde van de beleggingen op 
individueel niveau aan. Deze opgaven worden maandelijks gecontroleerd met de waarden zoals die 
door de aan het vermogensbeheer gekoppelde depotbank worden geregistreerd. Daarnaast wordt 
per kwartaal en steekproefsgewijs overige door de vermogensbeheerder aangeleverde informatie, 
bijvoorbeeld over rating en duration, gecontroleerd aan de hand van openbare informatie.  Dit stelt 
de Brand N.V. in staat de beleggingsportefeuille en het bijbehorende rendement adequaat te meten, 
bewaken, beheren, beheersen en rapporteren. Een volledige lijst van activa is te vinden in de 
kwantitatieve rapportage template S.06.02 in de bijlage van dit rapport. 
 

C.2.3.  Risicogevoeligheid 
Binnen het marktrisico geldt het spreadrisico als een materieel risico. Conform de Gedelegeerde 
Verordening heeft de Brand N.V. het kapitaalvereiste voor spreadrisico berekend als het verlies dat 
plaatsvindt als gevolg van een schok in de spreads die overeenkomt met een 99,5 % kans per 
combinatie van ratingklasse en durationklasse, zoals gegeven in de SII-specificaties. Hoe langer de 
looptijd van bijvoorbeeld een obligatie hoe groter de wijziging van de waarde van deze obligatie zal 
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zijn. Als gevolg van deze schok komt het kapitaalvereiste voor spreadrisico uit op € 6,0 mln. (2017: 
€ 5,6 mln.).  
 
Naast het spreadrisico zijn het rente-, aandelen- en valutarisico materieel binnen het marktrisico 
voor de Brand N.V.  
 
Met de scenarioanalyse van het renterisico is het effect berekend van een onmiddellijke stijging of 
daling van de rente als een schok op de rentecurve per 31-12-2018, zoals voorgeschreven in de 
Solvency II richtlijnen. Het renterisico heeft betrekking op alle rentegevoelige activa en passiva. Het 
solvabiliteitskapitaalvereiste voor het renterisico is gelijk aan de grootste negatieve impact op het 
eigen vermogen van de berekening op grond van het scenario met een stijging van de rente en het 
scenario met een daling van de rente. De procentuele stijging en daling in de rente zijn afhankelijk 
van de looptijd. De marktwaarde van alle rentegevoelige activa zijn herberekend op basis van deze 
twee geschokte curves. Als gevolg van deze schok komt het kapitaalvereiste voor renterisico uit op 
€ 2,9 mln. (2017: € 2,6 mln.).  
  
Het kapitaalvereiste voor het aandelenrisico wordt met name beïnvloed door de marktwaarde van 
de aandelen, onderverdeeld naar de typen 1 en 2. Aandelen van type 1 omvatten aandelen die 
noteren aan markten in de landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) of de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Aandelen van type 2 
omvatten aandelen die noteren aan aandelenbeurzen in landen die geen lid zijn van de EER of de 
OESO, niet-genoteerde aandelen, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen. Voor de 
onderscheiden typen aandelen worden verschillende schokken toegepast. Als gevolg van deze 
schokken komt het kapitaalvereiste voor aandelenrisico uit op € 1,3 mln. (2017: € 0,0 mln.).  
 
Het kapitaalvereiste voor het valutarisico is conform de Gedelegeerde Verordening bepaald als het 
verlies dat plaatsvindt als gevolg van een schok van een 25 % daling in de waarde van de 
buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta. Als gevolg van deze schok komt het kapitaalvereiste 
voor valutarisico uit op € 1,8 mln. (2017: 2,8 mln.). 
 
Stress testing 
In 2017 is voor het marktrisico in de ORSA 2017 een scenario opgenomen en doorgerekend. In 2018 
is betrekking tot het marktrisico door de Brand N.V. geen stress test uitgevoerd. De verwachting is 
dat het effect niet significant anders zal zijn dan in 2017.  
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C.3.  Kredietrisico 
 
Kredietrisico betreft het risico op potentiële verliezen als gevolg van onverwachte wanbetaling of 
een verslechtering van de kredietwaardigheid van de tegenpartijen en debiteuren van de Brand N.V. 
Het kredietrisico heeft beperkte invloed op de hoogte van het kapitaalvereiste voor de Brand N.V. 
en wordt derhalve door de Brand N.V. niet als een materieel risico onderkend voor Solvency II. 
 
De Brand N.V. monitort het kredietrisico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, 
zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk.  
 
Het kapitaalsvereiste uit hoofde van het tegenpartijrisico is ten opzichte van 2017 gestegen met € 
0,1 mln. naar € 2,2 mln. De totale blootstelling bij banken met een rating is ten opzichte van 2017 
afgenomen. De stijging wordt veroorzaakt door de toegenomen blootstelling uit hoofde van de 
herverzekering en een toename in exposure aan een bank zonder rating (beleggingsrekening). 
 

C.3.1.  Risico beperkende maatregelen 
De Brand N.V. loopt kredietrisico op haar beleggingen en op vorderingen op de herverzekeraar. Dit 
kredietrisico wordt gemitigeerd door middel van een minimumeis ten aanzien van de rating van 
tegenpartijen. Zo dienen obligaties ten minste een ‘BB’ rating te hebben. Ten aanzien van de 
herverzekeraar geldt een minimumvereiste van een ‘BBB’ rating voor Univé Her. Daarnaast heeft de 
Brand N.V. bepaald dat liquiditeiten enkel worden uitgezet bij systeembanken en banken met een 
rating van A+ of hoger, waarbij maximaal 60% van de liquiditeiten bij één bank gestald mogen 
worden. Onder liquiditeiten worden niet verstaan het aanhouden van cashposities binnen het te 
beleggen vermogen (beleggingsrekening). 
 

C.3.2.  Risicogevoeligheid 
 
Scenario 
De Brand N.V. heeft ten aanzien van het tegenpartij risico het scenario doorgerekend van oninbare 
vorderingen bij herverzekeraar doordat herverzekeraar en/of haar retrosessies niet financieel solide 
zijn. Voor dit scenario is aansluiting gezocht bij het Formule breed scenario: Stormscenario met een 
landelijke storm en schade groter dan de gezamenlijke herverzekeringsdekking van de RU’s en Univé 
Schade (en in het verlengde daarvan die van Univé Her).  
 
Doorgerekend is scenario wordt van een landelijke storm die boven de herverzekeringsdekking 
uitkomt tezamen met het tegenpartijrisico waarbij sprake is van een downgrade van de rating van 
de herverzekeraar van ‘A’ naar ‘B’.   
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Analyse van het scenario   
Het scenario heeft de volgende effecten: 
 

 Resultaat: de resultaten zullen in het stormjaar 2018 negatief uitkomen als gevolg van het 
eigen behoud met betrekking tot de stormschade (€ 5 mln.) en het naar rato deel van de 
Brand N.V. in het schadedeel wat boven de totale gezamenlijke limiet van alle Regionale 
Univé ‘s van de herverzekeringsdekking bij Univé Her uitkomt (voor de Brand N.V. bedraagt 
dit € 9,4 mln.). Er is vastgesteld dat Univé Her zelf voldoende vermogen beschikbaar heeft 
om aan al haar verplichtingen jegens de Regionale Univé ‘s te voldoen, ondanks het 
faillissement van de twee grootste retrocessionarissen. Vanaf 2020 zal er weer sprake zijn 
van positieve resultaten die toenemen in lijn met het groeipad van de meerjarenbegroting. 

 Solvabiliteitspositie: de solvabiliteitsratio komt in dit scenario al gelijk in 2018 uit onder de 
streefsolvabiliteit van 175% als gevolg van het negatieve resultaat in dit jaar. In 2019 gaat 
de Solvency ratiosolvabiliteitsratio verder onderuit, dit als direct gevolg van de downgrade 
van Univé Her van A naar B. 

 Risicobereidheid ten aanzien van solvabiliteit: de Brand N.V. heeft in haar risicobereidheid 
uitgesproken dat als gevolg van een stormschade eenmalig de solvabiliteitsratio onder de 
interne norm van 150% mag uitkomen maar dat wel altijd moet worden voldaan aan de 
norm van de Univé Formule. De norm van de Univé Formule is momenteel 150% en 
daarmee op gelijke hoogte met de interne norm van de Brand N.V. Zonder aanvullende 
maatregelen worden deze beide normen overschreden doordat in het onderliggende 
scenario de solvabiliteitsratio’s voor 2019, 2020 en 2021 uitkomen onder deze 150%. 

 Overige KRI’s: De risicobereidheid ten aanzien van het tegenpartijrisico herverzekeraar, 
minimaal BBB-rating, wordt overschreden. 

 
Bijsturing Raad van Bestuur 
De RvB vindt het acceptabel dat in een dergelijke situatie eerst een kapitaalstorting vanuit 
Coöperatie Univé Dichtbij plaatsvindt om ervoor te zorgen dat de solvabiliteitsratio in ruime mate 
boven de SCR uitkomt. Zoals vastgelegd in het kapitaalbeleid vindt de RvB dat altijd minimaal moet 
worden voldaan aan de norm van de Univé Formule van 150%.  
Om de ratio blijvend op het gewenste niveau te houden zal in 2020 worden overgestapt naar een 
nieuwe herverzekeraar met een A-rating.  
 
De uitkomsten van het scenario geven geen aanleiding om aanpassingen te doen met betrekking tot 
de strategie en risicobereidheid. 
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C.4.  Liquiditeitsrisico 
 
Liquiditeitsrisico is het risico dat de Brand N.V. over onvoldoende middelen beschikt om aan directe 
verplichtingen te voldoen.  
 
Om te borgen dat de Brand N.V. kan voldoen aan haar actuele verplichtingen heeft het een 
liquiditeitsbeleid opgesteld. Hierbinnen zijn doelstellingen ten aanzien van de hoogte, spreiding en 
beschikbaarheid van de aanwezige liquide middelen geformuleerd. Daarnaast is het 
liquiditeitsbeleid gericht op het voorkomen dat liquide middelen onnodig worden aangehouden, 
waardoor rendement wordt misgelopen. Hiertoe bepaalt de Brand N.V. de middelen die belegd 
kunnen worden op basis van een liquiditeitsprognose, waarbij rekening wordt gehouden met de 
actuele verplichtingen voortkomend uit benodigd werkkapitaal, toekomstige schades en 
toekomstige kosten. Op basis van deze prognose bepaalt de Brand N.V. de hoogte van de liquide 
middelen, die het dient aan te houden om aan de liquiditeitsbehoefte te kunnen voldoen. 
 
Het liquiditeitsbeleid draagt zorg voor een adequate beheersing van het liquiditeitsrisico, waardoor 
het liquiditeitsrisico na toepassing hiervan geen materieel risico voor de Brand N.V. betreft. 
 

C.4.1.  Verwachte winst in toekomstige premie 
De in de toekomstige premies vervatte verwachte winst is bedoeld om inzicht te geven in het 
verschil tussen de technische voorziening die betrekking heeft op reeds betaalde premies en de 
technische voorziening die verband houdt met toekomstig te ontvangen premies.  
 
De in de toekomstige premies vervatte verwachte winst bedraagt € 1,7 mln.  
 
Conform de Gedelegeerde Verordening is de in de toekomstige premies vervatte verwachte winst 
bepaald als verschil tussen de huidige Best Estimate voorziening, en de Best Estimate voorziening in 
de situatie waarbij geen premies meer ontvangen worden en de kapitalen zijn verlaagd naar de 
premievrije kapitalen.  
 

C.5.  Operationeel risico 
 
Operationeel risico wordt veroorzaakt door mogelijk inadequate of falende interne processen, 
mensen, systemen of externe gebeurtenissen. 
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Het operationeel risico heeft, gezien de geringe hoogte, beperkte invloed op de hoogte van het 
kapitaalvereiste voor de Brand N.V. en wordt derhalve door de Brand N.V. niet als een materieel 
risico onderkend voor Solvency II. 
De Brand N.V. monitort het operationeel risico in het kader van de monitoring op haar 
solvabiliteitsratio, zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het kapitaalvereiste voor het 
operationeel risico van de Brand N.V. bedraagt ultimo 2018 € 1,4 mln. en is daarmee niet materieel. 
Ten opzichte van 2017 is dit een toename van € 40.000, -. 
 

C.5.1.  Risico beperkende maatregelen 
De Brand N.V. mitigeert operationele risico’s door processen te optimaliseren en waar nodig 
adequate beheersmaatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn beschreven in een 
proceshandboek. Om het operationele risico ten aanzien van gebruikte data te mitigeren heeft de 
Brand N.V. een internal control framework opgesteld. 
 

C.5.2.  Risicogevoeligheid 
Aangezien het operationeel risico geen materieel risico is voor de Brand N.V. zijn geen stresstests 
en gevoeligheidsanalyses met betrekking tot het operationeel risico uitgevoerd. 
 

C.6.  Andere materiële risico’s 
 
Onder de andere materiële risico´s classificeert de Brand N.V. strategische risico’s en 
leiderschapsrisico’s. Ultimo 2018 heeft de Brand N.V. geen materiële strategische, leiderschaps- of 
andere materiële risico’s geïdentificeerd. Als gevolg hiervan zijn geen bijzonderheden te melden in 
paragraaf C.6 van het Periodieke Toezichtrapport voor de Brand N.V. 
 
Paragraaf C.6.1 bevat een beschrijving van intra-groep transacties tussen de Brand N.V. en de 
Coöperatie. 
 

C.6.1.  Intra-groep transacties 
Tussen de Brand N.V. en de Coöperatie bestaat een aantal intra-groepstransacties. Deze intra-
groepstransacties zijn vooral voor de verrekening van schaden en kosten, welke via de Coöperatie 
lopen. Deze transacties volgen uit de normale bedrijfsvoering. 
 

C.7.  Overige informatie 
 
Alle materiële informatie over het risicoprofiel van de Brand N.V. is beschreven in de paragrafen C.1 
tot en met C. 6.   
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D.   Waardering voor solvabiliteits-
doeleinden 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de waardering van de activa en passiva op de Market Consistent Balance 
Sheet van de Brand N.V. onder Solvency II. Voor elke materiële categorie van activa en passiva wordt 
de waarderingsgrondslag onder Solvency II en de waarderingsgrondslag voor de jaarrekening 
beschreven, waarbij verschillen afzonderlijk worden toegelicht.  
 
De boekwaarden in de jaarrekening zijn bepaald conform de voorschriften voor de jaarrekening van 
verzekeringsmaatschappijen (Burgerlijk Wetboek 2, Titel 9, afdeling 15). De 
waarderingsgrondslagen en aannames ten behoeve van de bepaling van de marktwaarde voor 
solvabiliteitsdoeleinden zijn bepaald conform artikelen 9 tot en met 16 van de Gedelegeerde 
Verordening. 
 
Toelichtingen op de activaposten op de balans volgen in paragraaf D.1. Een toelichting op de 
technische voorziening wordt gegeven in paragraaf D.2 en een toelichting op de andere 
verplichtingen in D.3. Wanneer sprake is van alternatieve waarderingsmethoden onder Solvency II 
is hieromtrent een nadere toelichting opgenomen in paragraaf D.4. 
 

D.1.  Informatie over waardering activa 
 
De Brand N.V. neemt activa op de balans op wanneer de beschikkingsmacht heeft over deze activa 
en het waarschijnlijk is dat de activa toekomstige economische voordelen zullen voortbrengen, 
welke betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 
 
Onder Solvency II worden activa op marktwaarde gewaardeerd. Om de marktwaarde te bepalen 
maakt de Brand N.V., conform de Gelegeerde Verordening, gebruik van de volgende 
waarderingshiërarchie:  
 
Level 1: Marktwaarde op basis beschikbare marktnoteringen in actieve markten 
In geval van beschikbare marktnoteringen in actieve markten voor identieke beleggingen zijn de 
beleggingen op grond van deze marktnoteringen verantwoord. Markten worden als actief 
beschouwd wanneer marktnoteringen direct en regelmatig beschikbaar zijn en deze voortvloeien 
uit frequente en marktconforme transacties. 
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Level 2: Marktwaarde op basis van openbare marktgegevens 
Wanneer het gebruik van op actieve markten genoteerde marktprijzen voor dezelfde beleggingen 
niet mogelijk is, waardeert de Brand N.V. activa en passiva met behulp van op actieve markten 
genoteerde marktprijzen voor soortgelijke beleggingen, aangepast voor eventuele verschillen. Deze 
aanpassingen weerspiegelen factoren die eigen zijn aan de activa of passiva. 
 
Level 3: Marktwaarde op basis van alternatieve waarderingsmethoden 
Indien geen marktnoteringen in actieve markten beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van 
alternatieve waarderingsmethoden om de marktwaarde bepalen. Bij dergelijke alternatieve 
waarderingsmethoden wordt gebruik gemaakt van waarderingstechnieken, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van niet-openbare marktgegevens en interne gegevens.   
De waarderingsmethodes op basis van level 3 worden in het Periodieke Toezichtrapport aangeduid 
als alternatieve waarderingstechnieken. 
 
Indien de marktwaarde niet materieel afwijkt van de boekwaarde, worden activa en passiva 
gewaardeerd op boekwaarde. Voor elk van de categorieën activa en passiva waarvoor dit het geval 
is wordt dit afzonderlijk toegelicht.  
 
Tijdens de verslagperiode hebben er zich geen verandering voorgedaan in de gebruikte grondslagen 
voor opname en waardering of in schattingen. 
 

D.1.1.  Waardering activa 
De actiefzijde van de balans van de Brand N.V. op jaarrekeningrondslagen en op Solvency II 
grondslagen is opgenomen in tabel D.1. De Brand N.V. heeft geen materiële activa buiten de balans. 
De ‘Solvency II’ waarde betreft de marktwaarde onder Solvency II en de ‘Statutaire’ waarde’ betreft 
de boekwaarde ten behoeve van de jaarrekening.  
 
In deze paragraaf is per materiële activa klasse de waarderingsgrondslag voor de jaarrekening en 
onder Solvency II beschreven, waarbij verschillen afzonderlijk zijn toegelicht.  
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Tabel D.1 Actiefzijde marktwaardebalans en statutaire balans.   
 

Activum Statutair Solvency II
Herrubri-

cering
Herwaar-

dering
Totale 

verschil

Overlopende acquisitie kosten           1.385.821                          -                      -     -1.385.821   -1.385.821 

Aandelen           4.124.604           4.124.604 

Aandelen- beurs genoteerd           4.124.604           4.124.604 

Aandelen - niet beurs genoteerd                          -                            -   

Obligaties        53.213.773        53.213.773                    -                      -                      -   

Staatsobligaties           5.039.076           5.039.076                    -                      -                      -   

Bedrijfsobligaties        48.174.697        48.174.697                    -                      -                      -   

Verhaalbare herverzekeringsbedragen              449.687         -1.449.413   -1.899.100                    -     -1.899.100 
Schade- en ziektekosten vergeli jkbaar met 
schade              449.687         -1.449.413   -1.899.100                    -     -1.899.100 

Schade met uitzondering van ziektekosten              449.687         -1.449.413   -1.899.100                    -     -1.899.100 
Verzekeringsvorderingen en vorderingen op 
tussenpersonen              102.942              102.942                    -                      -                      -   

Vorderingen uit herverzekering                   2.055                   2.055                    -                      -                      -   

Kasmiddelen en kasequivalenten        17.184.807        17.184.807                    -                      -                      -   

Totaal activa        76.463.689        73.178.768   -1.899.100   -1.385.821   -3.284.921  
 
De Brand N.V. heeft geen uitgestelde belastingvorderingen of verbonden ondernemingen op de 
marktwaardebalans opgenomen. Daarnaast heeft de Brand N.V. geen onbeperkte garanties (op of 
buiten de balans) gerapporteerd in de kwantitatieve rapportagetemplates. Eveneens maakt de 
Brand N.V. geen gebruik van financiële en operationele lease. 
 
Overlopende acquisitiekosten 
Statutaire waarde 
Onder de post overlopende acquisitiekosten wordt in de jaarrekening vooruitbetaalde provisie 
verantwoord. 
 
Marktwaarde 
Onder Solvency II wordt geen rekening gehouden met overlopende acquisitiekosten.  
 
Verschil marktwaarde versus boekwaarde 
Het verschil tussen de jaarrekening en Solvency II van € 1,4 mln. wordt volledig veroorzaakt door 
herwaardering, aangezien de overlopende acquisitiekosten onder Solvency II op nihil worden 
gewaardeerd. 
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Tabel D.2 Overlopende acquisitiekosten  
 

Activum Statutair
Herrubri-

cering
Herwaar-

dering Solvency II
Totale 

verschil

Overlopende acquisitie kosten     1.385.821 -   -1.385.821                    -     -1.385.821  
 
Obligaties en vastrentende waarden 
De obligaties worden gewaardeerd op marktwaarde op basis van de beurskoers per het einde van 
het boekjaar, waarbij de waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden 
verwerkt. De beurswaarde wordt opgegeven door de vermogensbeheerder van de Brand N.V. en 
door de Brand N.V. gecontroleerd. De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen 
met de waarderingsgrondslagen van de jaarrekening. 
 
Vordering uit herverzekering  
Statutaire waarde 
In de jaarrekening is het aandeel van de herverzekeraar in de technische voorzieningen als correctie 
op de technische voorziening (i.e. op de passiva zijde van de balans) verantwoord.  
 
Marktwaarde  
De post vordering uit herverzekering is op de Solvency II balans verantwoord aan de activa zijde. De 
vordering uit herverzekering betreft onder Solvency II zowel de vordering op de herverzekeraar als 
het aandeel van de herverzekeraar in de technische voorziening. In de balans van Solvency II staat 
deze gesaldeerde post separaat op de marktwaarde balans Solvency II. 
 
Verschil marktwaarde versus boekwaarde 
Het belangrijkste verschil tussen de waardering van de vordering uit herverzekering op boekwaarde 
en marktwaarde betreft de verwerking van de toekomstige premies welke onder Solvency II anders 
zijn gerubriceerd. De premie voor herverzekering is het saldo van nog te betalen herverzekering 
premies (premies uit de toekomst) minus de herverzekerde schadelast. 
 
Tabel D.3 Vordering uit herverzekering 
 

Activum Statutair
Herrubri-

cering
Herwaar-

dering Solvency II
Totale 

verschil
Vordering uit herverzekering        449.687     1.899.100                    -     -1.449.413     1.899.100   
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Overige vorderingen  
De overige vorderingen betreffen kortlopende vorderingen. Mogelijke verliezen door kredietrisico 
zijn reeds verwerkt in de boekwaardewaardering in de voorziening voor oninbaarheid. De 
waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen derhalve overeen met de 
waarderingsgrondslagen van de jaarrekening, aangezien de marktwaarde niet materieel afwijkt. 
 
Liquide middelen 
De marktwaarde van de liquide middelen wijkt niet materieel af van de boekwaarde, mede gezien 
de looptijd op basis van dag basis. Daarom hanteert de Brand N.V. de boekwaarde tevens als 
marktwaarde. 
 

D.2.  Informatie over waardering van technische voorzieningen 
 
De technische voorziening betreft een voorziening voor toekomstige verzekeringsverplichtingen die 
voortkomen uit de door de Brand N.V. verstrekte polissen, welke risico overdragen van de 
polishouder naar de Brand N.V. De Brand N.V. kent één materiële branche onder Solvency II, te 
weten de branche verzekeringen tegen brand en andere schade. 
 
De beste schatting van de premievoorziening op Solvency II wordt qua methodiek op een andere 
wijze bepaald dan de premievoorziening op de jaarrekening balans. De beste schatting van de 
premievoorziening bestaat uit een schatting van de toekomstige lasten verminderd met de 
toekomstige baten van de bestaande contracten binnen de contractgrens. Als contractgrens is 
aangenomen de eerstkomende hoofdpremievervaldatum na de waarderingsdatum. Reden hiervan 
is dat alle contracten 1-jaarscontracten zijn. Alle lopende polissen op de rapportagedatum, alsmede 
de prolongaties die ingaan op 1-1-2019 worden meegenomen (voor de volledige polisduur binnen 
de contractgrens). Nieuwe polissen die ingaan op 1-1-2019 of kort daarna, en waarvoor de Brand 
N.V. op de verslagdatum al partij is geworden in het contract worden ook meegenomen voor de 
volledige contractduur in de berekening van de premievoorziening voor toekomstige premies. 
Polissen met een premie betaaltermijn van een jaar zullen geen toekomstige premies binnen de 
contractgrens kennen, behalve als het contracten betreft die net gesloten zijn en waarvoor de 
dekking (en betaaltermijn) nog moet starten.  
 
De Brand N.V. heeft geen materiële wijzigingen gemaakt in vergelijking met de vorige 
rapportageperiode bij de berekening van technische voorzieningen. 
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D.2.1.  Waardering technische voorzieningen 
De passiefzijde van de balans en het kernvermogen van de Brand N.V. op jaarrekeningrondslagen 
en op Solvency II grondslagen zijn opgenomen in tabel D.4. De Brand N.V. heeft geen materiële 
schulden buiten de balans. De ‘Solvency II’ waarde betreft de marktwaarde onder Solvency II en de 
‘Statutaire waarde’ betreft de boekwaarde ten behoeve van de jaarrekening. 
In deze paragraaf worden de grondslagen, methoden en belangrijkste aannamen beschreven, welke 
voor de waardering van de technische voorziening zijn gehanteerd. De andere verplichtingen naast 
de technische voorziening zijn toegelicht in paragraaf D.3. Het eigen vermogen van de Brand N.V. is 
toegelicht in hoofdstuk E.   
 
Tabel D.4 Passiefzijde statutaire balans en marktwaardebalans.  
  

Passivum Statutair Solvency II
Herrubri-

cering
Herwaar-

dering
Totale 

verschil

Technische voorzieningen - schade  18.194.301  12.792.823 -   -5.401.478   -5.401.478 
Verzekeringsschulden en schulden aan 
tussenpersonen                    -                      -   - - -

Uitgestelde belastingen                    -          529.139        529.139        529.139 

Herverzekeringsschulden          15.204          15.204 - - -

Schulden (handel, geen verzekering)     2.945.801     2.945.801 - - -

Totaal verpl ichtingen  21.155.306  16.282.967        529.139   -5.401.478   -4.872.339 

Overschot van activa boven verplichtingen  55.308.383  56.895.801   -2.428.239     4.015.657     1.587.418  
 
Voor de technische voorziening geldt dat de bepaling van de marktwaarde onder Solvency II op een 
andere wijze wordt bepaald dan de grondslagen die gelden voor de totstandkoming van de 
boekwaarde in de jaarrekening. De totstandkoming van deze marktwaarde is in deze paragraaf 
onderstaand toegelicht. 
 
Tabel D.5 Technische voorziening 
  

Passivum Statutair
Herrubri-

cering
Herwaar-

dering Solvency II
Totale 

verschil
Technische voorziening  18.194.301                    -       5.401.478  12.792.823     5.401.478  
 
De marktwaarde van de technische voorziening van de Brand N.V. is € 12,8 mln. Deze technische 
voorziening onder Solvency II is opgebouwd uit een beste schatting van € 11,5 mln. en een 
risicomarge van € 1,3 mln. De beste schatting bestaat uit de voorziening voor schades en de 
voorziening voor premies. De voorziening voor schades bedraagt onder Solvency II € 9,8 mln. (zie 
tabel D.6) en de voorziening voor premies € 1,7 mln. (zie tabel D.7). 
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Het verschil van € 5,4 mln. ten opzichte van de statutaire waarde kan als volgt worden verklaard:  
 

 Een lagere marktwaarde van de schadevoorziening van € 0,9 mln. (een verwacht surplus). 
De schadevoorziening wordt statutair vastgesteld op basis van gemiddelden voor kleine 
schades, taxatierapporten voor grote schades en aanvullend een vastgestelde IBNR-
voorziening voor na-meldingen die plaatsvinden na afloop van het schadejaar. Onder 
Solvency wordt de waarde vastgesteld op basis van de beste schatting op basis van 
historische uitloop patronen van de schadelast.  

 Een lagere marktwaarde van de premievoorziening van € 3,1 mln. (door een positieve 
verwachte nettomarge op de toekomstige premie en onverdiende premievoorziening). De 
premievoorziening wordt statutair vastgesteld op basis van de premie die wel ontvangen is 
van de klant einde jaar maar waarover nog geen risico is gelopen (nog niet verdiend). Onder 
Solvency wordt hierbij rekening gehouden met eventuele verwachte winst op die niet-
verdiende premie en te gelijk ook de potentiele marge meegenomen op de premie die 
binnen de contractgrenzen nog zal binnenkomen in de toekomst. 

 Vooruitbetaalde provisie van € 1,4 mln. die in Solvency II in mindering wordt gebracht op 
de Solvency II-premievoorziening. Statutair wordt er wel een overlopende acquisitiekosten 
voorziening geactiveerd opgenomen. Onder Solvency wordt die op nul gesteld en wordt 
verrekend met de premievoorziening. 

 
Daarnaast is statutair geen sprake van een expliciete risicomarge op de premie- en 
schadevoorziening. Onder Solvency wordt er een expliciete risicomarge opgenomen op de 
technische voorzieningen. 
 
Voor de berekening van de technische voorziening wordt door de Brand N.V. één homogene 
risicogroep gehanteerd. De Brand N.V. heeft één hoofdproductgroep waar zelf het risico voor wordt 
gedragen te weten brand. Ten aanzien van verdere uitsplitsing van voornoemde risicogroep wordt 
in eerste instantie een splitsing aangebracht tussen particulier en zakelijk.  
 
De actuariële functie van de Brand N.V. heeft gerapporteerd dat de technische voorzieningen zijn 
vastgesteld op het niveau van homogene risicogroepen conform de Solvency II specificaties.  
 
Rentetermijnstructuur 
De rentecurve gebruikt voor verdiscontering van de kasstromen van de technische voorzieningen is 
de risicovrije rentecurve zoals gepubliceerd door EIOPA behorende bij de rapportagedatum. 
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Deze RTS is geconstrueerd op basis de Ultimate Forward Rate (‘UFR’). Hierbij loopt de 1-jaars 
forward rente vanaf looptijd 20 jaar naar de UFR van 2,3%. De UFR wordt uiterlijk in looptijd 50 jaar 
bereikt. De RTS wordt maandelijks gepubliceerd door EIOPA.  
De Brand N.V. past geen Matching Adjustment (MA) en geen Volatility Adjustment (VA) toe en houdt 
ook geen rekening met de overgangsmaatregelen ten aanzien van de risicovrije rentevoeten. 
 
Methode schatting bruto schadevoorziening branche brand                                                    
De beste schatting van de bruto schadevoorziening is bepaald als de contante waarde van de 
uitgaande kasstromen verminderd met de contante waarde van de inkomende kasstromen met 
betrekking tot schaden die zich hebben voor gedaan voor 31-12-2018. Voor de bruto 
schadevoorziening betreffen dit enkel uitgaande kasstromen, namelijk toekomstig uit te keren 
schaden met betrekking tot schaden die zich reeds hebben voorgedaan en de bijbehorende kosten. 
 
Voor de analyse van de verwachte ontwikkeling van de schadevoorziening zijn de ontwikkelingen in 
de schadejaren 2007 t/m 2018 bekeken. Voor deze jaren zijn de schadedriehoeken vanaf het eerste 
ontwikkeljaar bekend. Voor het maken van schattingen van de uiteindelijke schadelast per 
schadejaar heeft de Brand N.V. de chain ladder methodiek gehanteerd. Deze techniek betreft een 
gangbare techniek bij het inschatten van toekomstige kasstromen. Hierbij worden 
ontwikkelfactoren vastgesteld die de verwachte ontwikkeling van de schadelast van een schadejaar 
van ontwikkeljaar op ontwikkeljaar weergeven. Hiervoor worden zogenaamde linkratio’s bekeken: 
de verhouding tussen het bedrag aan schadelast aan het begin en einde van ieder ontwikkeljaar. 
Deze linkratio’s worden voor ieder schadejaar afzonderlijk berekend.  
 
Schatting herverzekerde schadevoorziening branche Brand  
Voor de beste schatting van de herverzekerde schadevoorziening is de balansvoorziening één op 
één overgenomen. Aangezien de herverzekerde schadelast in verhouding tot de totale bruto 
voorziening beperkt is en de resulterende netto vrijval hierdoor vrijwel onveranderd blijft, is geen 
analyse op basis van post-voor-post schattingen van de herverzekerde schaden uitgevoerd. De 
impact hiervan zou niet materieel zijn. 
 
Schadebehandelingskosten  
Een voorziening schadebehandelingskosten dient getroffen te worden ter dekking van de kosten die 
niet zijn toegerekend aan individuele schadedossiers, voor het behandelen van schades met een 
schadedatum vóór 31-12-2018. Aan de schatting van de bruto schadevoorzieningen is de 
voorziening voor schadebehandelingskosten toegevoegd. Deze is, na beoordeling van de methodiek 
door de actuariële functie, één op één overgenomen op jaarrekeningwaarde van de voorziening 
voor schadebehandelingskosten. De Brand N.V. hanteert de RU-breed afgestemde methodiek. 
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Methode beste schatting premievoorziening                                                  
De beste schatting van de premievoorziening op Solvency II wordt qua methodiek op een andere 
wijze bepaald dan de premievoorziening op de jaarrekening balans. De beste schatting van de 
premievoorziening bestaat uit een schatting van de toekomstige lasten verminderd met de 
toekomstige baten van de bestaande contracten binnen de contractgrens. Als contractgrens is 
aangenomen de eerstkomende hoofdpremievervaldatum na de waarderingsdatum. Reden hiervan 
is dat alle contracten 1-jaarscontracten zijn. Alle lopende polissen op de rapportagedatum, alsmede 
de prolongaties die ingaan op 1-1-2019 worden meegenomen (voor de volledige polisduur binnen 
de contractgrens). De kasstromen moeten gesplitst worden naar de bruto kasstromen en 
kasstromen die met herverzekering samenhangen. De uitgaande bruto kasstromen zijn alle kosten 
die de Brand N.V. moet maken tot de eerstkomende contractgrens voor een polis en de uitkeringen 
die Univé Dichtbij moet doen voor schaden die vallen tot de contractgrens van de polis. Alle 
inkomende bruto kasstromen zijn premies tot de contractgrens. Alle uitgaande herverzekerde 
kasstromen zijn premies die worden afgedragen aan de herverzekeraar, op de onverdiende 
premievoorziening en de premies tot de contractgrens. Alle inkomende herverzekerde kasstromen 
zijn de betalingen van schades die de Brand N.V. krijgt van de herverzekeraar, op de onverdiende 
premievoorziening en de premies tot de contractgrens. 
 
Methode berekening risicomarge                                 
De risico marge wordt bepaald met behulp van de vereenvoudigde Cost of Capital (CoC) methode, 
met een CoC van 6 %, conform de Gedelegeerde Verordening. Onder deze methode wordt de risico 
marge berekend door de vereiste kapitalen voor niet-hedgebare risico’s (i.e. verzekeringstechnisch 
en operationeel) te projecteren naar de toekomst, te vermenigvuldigen met de CoC van 6%, en te 
verdisconteren. Voor het projecteren van de toekomstige SKV maakt de Brand N.V. gebruik van een 
vereenvoudiging door de kapitaalvereisten te benaderen voor de individuele of sub risico’s in 
sommige of alle modules en sub modules per toekomstig jaar. 
 
Ten behoeve van de verdeling van de risicomarge over de schadevoorziening en de 
premievoorziening is de risicomarge voor alleen de schadevoorziening vastgesteld. De risicomarge 
behorende bij de premievoorziening is gelijkgesteld aan de totale risicomarge minus de risicomarge 
voor alleen schade.                    
 

D.2.2.  Niveau van onzekerheidsniveau in de technische voorziening 
 
Premievoorziening 
Het niveau van onzekerheid van de premievoorzieningen in de branche ‘Brand en andere schade 
aan goederen’ is ‘gemiddeld’: voor de vaststelling van deze voorzieningen moet een projectie 
gemaakt worden voor schadejaren tot en met 2019. De meeste brandpolissen hebben een 
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contractduur van 1 jaar. De premie van de contracten die ultimo 2018 liepen zullen in de loop van 
2019 aflopen. Hierbij moeten aannames over schadepercentages voor en na aftrek van 
herverzekering, kostenpercentages en herverzekeringspremies worden gemaakt. De schaderatio’s 
bevatten onzekerheid vanwege de mogelijke invloed van stormen op de toekomstige schaderatio’s. 
Gezien de periode waarover dit moet gebeuren en de beschikbare informatie vanuit het verleden, 
zit hier een gemiddelde mate van onzekerheid in. 
 
Schadevoorziening 
Het niveau van onzekerheid van de schade voorzieningen in de branche “Brand en andere schade 
aan goederen” is “gemiddeld”: de beste schatting van de voorzieningen in de branche brand en 
andere schade aan goederen zijn schaden die in het algemeen snel worden afgehandeld. Uit de 
ontwikkeldriehoeken van de bruto geleden schade valt af te leiden dat na ontwikkeljaar twee de 
bruto geleden schade nauwelijks meer wijzigt. Tegelijk is de invloed van grote schaden en eventuele 
catastrofes zoals stormen na het eerste ontwikkeljaar nog niet altijd goed in te schatten. Daardoor 
blijft er toch een gemiddelde mate van onzekerheid in de voorziening bestaan.  
 

D.2.3.  Aansluiting technische voorziening op marktwaarde met technische 
voorziening op boekwaarde 
De waardering van de technische voorziening in de jaarrekening verschilt van de waardering van de 
technische voorziening onder Solvency II. De belangrijkste verschillen tussen de hoogte van de beste 
schatting van de schadevoorziening en de beste schatting van de premievoorziening zijn 
onderstaand toegelicht. 
 
Schatting schadevoorziening branche brand                                                    
In onderstaande tabel staan de bruto en herverzekerde schadevoorziening en de risicomarge 
weergegeven. Per onderdeel staat de jaarrekeningwaarde en de Solvency II waarde gegeven.  
 
Tabel D6. Bruto- en herverzekerde schadevoorziening 
  

(1) (2)

Onderdeel Jaarrekening
Solvency II 
grondslag

SII Grondslag
(1)  - (2)

SII Grondslag 
(1)  / (2)

 Tota al  schadevoorziening bruto            10.915.397              9.775.406              1.139.991 12%

    waarvan IBNR                 200.000                 200.000 -

   waarvan scha debehandel ingskos ten                 150.000                 150.306                       -306 0%

 Tota al  schadevoorziening herverzekering                -449.686                -450.496                        810 0%

Totaal schadevoorziening eigen rekening            10.465.711              9.324.910              1.140.801 12%

Ris i comarge scha devoorziening                 253.517                -253.517 

Totaal netto inclusief risicomarge            10.465.711              9.578.427                 887.284 9%

Verschil met jaarrekening
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De beste schatting van de bruto schadevoorziening onder Solvency II bedraagt € 9,8 mln. Dit is 12% 
lager dan de bruto voorziening op jaarrekeningwaarde. Onder Solvency II wordt de voorziening op 
marktwaarde gewaardeerd. Het verschil ten opzichte van de voorziening op jaarrekening waarde 
betreft de vrijval die ten aanzien van de jaarrekening waarde wordt voorzien.  
Op jaarrekeningwaarde is er een IBNR opgenomen groot € 0,2 mln. (als onderdeel van de bruto 
schadevoorziening). De voorziening schadebehandelingskosten zijn, na beoordeling van de 
methodiek door de actuariële functie, overgenomen op jaarrekeningwaarde (het verschil van € 306 
wordt veroorzaakt door een verschil in afronding). 
 
De beste schatting van de herverzekerde schadevoorziening bedraagt € 450.496,- en is daarmee 
nagenoeg gelijk aan de herverzekerde schadevoorziening op jaarrekening waarde (verschil € 810,-) 
 
De schadevoorziening eigen rekening op Solvency II grondslag komt zowel voor als na toevoeging 
van de risicomarge lager uit dan de netto schadevoorziening op jaarrekeningwaarde.  
 
Schatting premievoorziening branche brand                                                    
In onderstaande tabel staan de bruto- en herverzekerde premievoorziening en de risicomarge 
weergegeven. 
 
Tabel D7. Bruto- en herverzekerde premievoorziening 
 

(1) (2)

Onderdeel Jaarrekening
Solvency II 
grondslag (1)  - (2) (1)  / (2)

 Premievoorziening bruto              5.893.082              1.668.866              4.224.216 253%

    waarvan voorziening niet-toereikende premies                           -    - -

   waarvan voorziening winstdel ing en kortingen                -346.671                -346.671                           -   0%

   waarvan overlopende acquis i tiekos ten             -1.385.821             -1.385.821                           -   0%

Premievoorziening herverzekering                           -                1.899.909             -1.899.909 -100%

Totaal schadevoorziening eigen rekening              5.893.082              3.568.775              2.324.307 65%

Ris icoma rge schadevoorziening              1.095.034             -1.095.034 

Totaal netto inclusief risicomarge              5.893.082              4.663.809              1.229.273 26%

Verschil met jaarrekening

 
 
De beste schatting van de bruto premievoorziening bedraagt € 1,7 mln. onder Solvency II. Dit zijn de 
verplichtingen exclusief de herverzekeringspremie en verwachte herverzekerde schadebetalingen.  
 
De voorziening voor winstdeling en korting ad € 346.671, - betreft een overlopende post met 
betrekking vooruitbetaalde kortingen in de jaarrekeningvoorziening voor niet-verdiende premies en 
wordt op Solvency II grondslag gesaldeerd met de premievoorziening. 
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De overlopende acquisitiekosten op de activa zijde van de jaarrekeningbalans ad € 1.385.821, - 
betreft vooruitbetaalde provisie in de jaarrekeningvoorziening voor niet-verdiende premies en 
wordt op Solvency II grondslag gesaldeerd met de premievoorziening.  
 
Onder Solvency II grondslagen wordt tevens de herverzekerde premievoorziening apart opgenomen 
ad € 1,9 mln. Deze post bestaat uit de te betalen herverzekeringspremies en de verwachting met 
betrekking tot toekomstige schadebetalingen.  
 
Voor de verdeling van de risicomarge over de schadevoorziening en de premievoorziening is de 
risicomarge voor alleen de schadevoorziening vastgesteld. De risicomarge behorende bij de 
premievoorziening ad € 1,1 mln. is gelijkgesteld aan de totale risicomarge minus de risicomarge voor 
alleen schade. 
 
Het uiteindelijke saldo van de netto premievoorziening inclusief risicomarge is € 4,7 mln. Dit is € 1,2 
mln. lager dan premievoorziening op jaarrekening waarde (na aftrek van de overlopende 
acquisitiekosten). 
 
Deze uitkomsten zijn niet gelijk aan de uitkomsten van de toereikendheidstoets onder 
jaarverslaglegging. De toetsvoorziening wordt namelijk vastgesteld zonder verdiscontering en voor 
de premievoorziening is geen risicomarge vereist voor de toetsing van de toereikendheid van de 
premievoorziening op jaarrekening grondslagen. 
 
In onderstaande tabel staan de stappen om van de voorziening voor niet-verdiende premies op de 
jaarrekening te komen tot de premievoorziening op Solvency II grondslag. 
 
D.8 Opbouw premievoorziening onder Solvency II 
 

 

Onderdeel Waarde Mutatie
Voorziening niet-verdiende premies jaarrekening 1)            7.625.574 
    Na aftrek verwachte marge in niet-verdiende premievoorziening 2)            6.981.897              -643.677 

    Na aftrek overlopende acquisitiekosten en incl voorz winstdeling en kortingen            5.249.405          -1.732.492 

    Inclusief marge in toekomstige premies 3)            3.549.864          -1.699.541 

    Na discontering            3.568.775                 18.911 

Premievoorziening S2, inclusief risicomarge            4.663.809            1.095.034  
 

1) Incl. voorziening voor winstdelingen en kortingen € 346.671, - en overlopende acquisitiekosten € 1.385.821, -.(Excl. € 

5.893.082, - zie tabel D7).  

2) Combined ratio van 91,6% (8,4% marge) 

3) Marge in 20.134k toekomstige premies, na correctie voor royement. 
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Als eerste stap wordt de marge in de voorziening niet-verdiende premies bepaald. Hiervoor wordt 
de beste schatting van de combined ratio ten opzichte van de bruto premie, vóór aftrek kortingen 
gehanteerd. Daarna worden vooruitbetaalde provisies en andere acquisitiekosten in mindering 
gebracht, omdat deze betalingen al hebben plaatsgevonden en onder Solvency II alleen toekomstige 
kasstromen deel uitmaken van de premievoorziening. Vervolgens wordt ook de marge die wordt 
verwacht in de nog te ontvangen premies voor bestaande contracten (tot aan de contractgrens) 
meegenomen. Al deze kasstromen worden vervolgens verdisconteerd en als laatste stap wordt de 
risicomarge erbij opgeteld om tot de Solvency II premievoorziening te komen. 
 

D.2.4.  Herverzekering 
De Brand N.V. wil voorkomen dat door catastrofes problemen zouden kunnen ontstaan ten aanzien 
van claims uitbetalingen. Om deze reden worden zowel voor storm als brand 
herverzekeringscontracten afgesloten, welke het verzekeringstechnisch risico van de Brand N.V. 
limiteren. Ter mitigering van de door haar lopende verzekeringstechnische risico's heeft de Brand 
N.V. een herverzekeringscontract afgesloten met Univé Her. De vanaf 2019 geldende eigen risico's 
bedragen € 2,0 mln. voor brand- en € 6,0 mln. voor stormschade voor het eerste evenement. Voor 
het tweede stormschade evenement geldt een eigen behoud van € 3,0 mln. (second event dekking).    
 
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Her in 2003 toegetreden tot de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt 
herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar. De 
eerste layer hiervan - tot € 200 mln. - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de 
aangesloten verzekeraars. Het aandeel van de Brand N.V. in deze layer bedraagt € 196.970, - Dit is 
tevens het maximumbedrag dat de Brand N.V. in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico 
draagt, ongeacht of de schade haar eigen polishouders of die van andere bij de NHT aangesloten 
verzekeraars treft. 
 

D.3.  Andere verplichtingen  
 
De overige schulden op de balans van de Brand N.V. onder Solvency betreffen verzekeringsschulden 
en schulden aan tussenpersonen, schulden uit herverzekering en schulden (handel, niet-
verzekering). De Brand N.V. heeft geen andere materiële activa of schulden buiten de balans. 
 
Voor wat betreft de overige verplichtingen geldt dat de marktwaarde onder Solvency II 
overeenkomt met de boekwaarde in de jaarrekening. In onderstaande is toegelicht op welke wijze 
de marktwaarde voor deze posten wordt bepaald. 
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Deze schulden van de Brand N.V. zijn kortlopend en worden binnen het jaar afgewikkeld. Gezien de 
korte looptijd wijkt de marktwaarde van deze overige schulden niet materieel af van de 
boekwaarde. Daarom hanteert de Brand N.V. de boekwaarde tevens als marktwaarde. 
 
De Brand N.V. heeft geen andere materiële activa of schulden buiten de balans. De Brand N.V. heeft 
geen uitgestelde belastingverplichting op de marktwaardebalans opgenomen. De pensioenen van 
medewerkers zijn verantwoord op de balans van de Coöperatie en niet op de balans van de Brand 
N.V.  
 

D.4.  Alternatieve waarderingsmethoden  
 
De Brand N.V. maakt geen gebruik van waarderingsmethodes op basis van level 3 van de 
waarderingshiërarchie. Wel beschouwt de Brand N.V. voor een aantal posten, welke niet zijn 
gewaardeerd op basis van marktnoteringen, de boekwaarde gelijk aan de marktwaarde. Dit 
betreffen posten waarvoor, gezien de korte looptijd, de marktwaarde niet materieel af van de 
boekwaarde. De geldt voor de volgende posten:  
 

 Vordering uit herverzekering 
 Liquide middelen 
 Overige vorderingen 
 Andere schulden 

 

D.5.  Overige informatie 
 
Alle materiële informatie over de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden van de Brand N.V. is 
beschreven in de paragrafen D.1 tot en met D.4.  
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E.  Kapitaal beheer 
In het kader van een gezonde en prudente bedrijfsuitoefening stelt de Brand N.V. een beleid vast 
ten aanzien van het minimaal aan te houden en na te streven kapitaal tegen de achtergrond van de 
bedrijfsactiviteiten en het risicoprofiel van de Brand N.V. 
Dit hoofdstuk gaat in op het kapitaalbeheer van de Brand N.V. en haar solvabiliteit. In paragraaf E.1 
wordt een beschrijving gegeven van het eigen vermogen van de Brand N.V. en het beheer daarvan. 
In paragrafen E.2 wordt ingegaan op het SKV en MKV van de Brand N.V. en de berekeningen hiervan. 
De plannen van de Brand N.V. om te borgen dat te allen tijde wordt voldaan aan het SKV en MKV 
worden beschreven in paragraaf E.5. 
 
In paragrafen E.3, E.4, E.5 en E.6 zijn geen bijzonderheden te melden voor de Brand N.V. De redenen 
daarvoor zijn gegeven in de afzonderlijke paragrafen. 
 

E.1.  Eigen vermogen  
 
De Brand N.V. heeft een sterke kapitaalspositie en een laag risicoprofiel. De markt is evenwel 
uitdagend en de RvB wil uitdrukkelijk een hoge mate van comfort teneinde de volgende 
doelstellingen te behalen: 
 

 Geïdentificeerde risico’s, zoals nader uitgewerkt in de strategische risicoanalyse, op te 
kunnen vangen. 

 Te voldoen aan de verplichting vanuit de Univé formule om te beschikken over een 
solvabiliteitspositie van minimaal 150 % op grond van Solvency II grondslagen.  

 Niet onder druk te komen van toezichthouders of marktpartijen om schaalvergroting te 
zoeken. 

 
Om te kunnen voldoen aan deze doelstelling heeft de RvB een interne normsolvabiliteit bepaald. 
Deze normsolvabiliteit is de reflectie van de solvabiliteit die het bestuur minimaal noodzakelijk acht.  
De wijze waarop de interne norm solvabiliteit van Univé Dichtbij wordt bepaald, is in 2017 aangepast 
in het kapitaalbeleid. Voor de bepaling van de interne norm wordt aansluiting gezocht bij de 
aangepaste vereiste vanuit de Univé Formule van 150%.  
 
De kapitaalbeheerprocessen van de Brand N.V. zijn ingericht om te borgen dat de solvabiliteitsratio 
boven de interne normsolvabiliteit van 150 % blijft. Om te borgen dat een eventuele daling in de 
solvabiliteitsratio tijdig wordt gesignaleerd, monitort de Brand N.V. de solvabiliteitspositie op 
kwartaalbasis. Hiertoe bepaalt de Brand N.V. elk kwartaal de kapitaalvereisten per risicocategorie 
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en de solvabiliteitsratio. De berekende aanwezige en vereiste solvabiliteit wordt gerapporteerd in 
de kwartaalrapportage Risk & Compliance, waarbij de verschuivingen ten opzichte van het 
voorgaande kwartaal worden toegelicht. Als er zich ‘trigger events’ voordoen, waarbij de 
solvabiliteitsratio vooraf bepaalde drempelwaarde onderschrijdt, wordt er conform het ORSA-
beleid een ad hoc ORSA uitgevoerd. In het kapitaalbeleid is opgenomen welke maatregelen er 
getroffen worden indien de solvabiliteitsratio onder de interne norm zakt of dreigt te zakken. De 
maatregelen zijn bedoeld om de SKV-ratio te (laten) herstellen en daarnaast om te voorkomen dat 
de interventiegrens geraakt wordt. 
 
In het monitoringssysteem is daarnaast een koppeling gemaakt tussen de hoogte van de 
solvabiliteitsratio en de mogelijke acties vanuit de risicomanagement strategie. De solvabiliteitsratio 
mag als gevolg van een 1:200 jaar storm gedurende een periode van maximaal 1 jaar onder de 
interne norm uitkomen. 
 
Naast monitoring op de solvabiliteitsratio projecteert de Brand N.V. het aanwezige eigen vermogen, 
kapitaalvereiste en de solvabiliteitsratio jaarlijks drie jaar vooruit op basis van een basisscenario. De 
Brand N.V. maakt gebruik van deze projecties om inzicht te krijgen in verwachte ontwikkelingen en 
om het kapitaalbeheer te optimaliseren. 
 

E.1.1.  Governance omtrent kapitaalbeleid 
Het te voeren beleid ten aanzien van het aan te houden kapitaal wordt voorbereid door de RvB van 
de Brand N.V. Hiertoe raadpleegt de RvB het managementteam van de verzekeraar en 
verantwoordelijke sleutelfunctionarissen. Het kapitaalbeleid wordt uiteindelijk vastgesteld door de 
RvB van de Brand N.V. 
 
Het kapitaalbeleid wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd. Voorts, indien belangrijke 
ontwikkelingen zich gaan voordoen of wanneer de eigen risicobeoordeling daartoe aanleiding geeft, 
kan het kapitaalbeleid tussentijds worden geactualiseerd. 
 
Gedurende 2018 hebben er geen materiële wijzigingen plaatsgevonden in het beheer van het eigen 
vermogen van de Brand N.V. 
 

E.1.2.  Eigen vermogen op marktwaarde en op boekwaarde                               
Het eigen vermogen van de Brand N.V. onder Solvency II bestaat uit volledig beschikbaar Tier 1-
kernvermogen. Als gevolg hiervan komt het eigen vermogen onder Solvency II als geheel in 
aanmerking om het SKV en het MKV te dekken. Het eigen vermogen van de Brand N.V. is opgebouwd 
uit bestanddelen welke volledig beschikbaar zijn. Verder heeft de Brand N.V. geen aanvullende 



 
 

 96

vermogenscomponenten, evenals vorig jaar. Ook maakt de Brand N.V. geen gebruik van 
overgangsmaatregelen voor kernvermogensbestandsdelen of verliescompensatiemechanismen bij 
de bepaling van haar eigen vermogen. De uitgesplitste structuur van het eigen vermogen volgt uit 
tabel E.1. 
 
Tabel E.1 Eigen vermogen (bedragen in € duizend). 
 

 Eigen vermogen (bedragen x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017 

Gewoon aandelenkapitaal 100 100 

Agioreserve 0 0 

Algemene reserve 54.075 52.581 

Niet verdeelde resultaten 1.133 1.495 

Jaarrekening kernvermogen 55.308 54.176 

Reconciliatiereserve 1.587 317 

Totaal kernvermogen na aanpassingen 56.895 54.493 

 
De reconciliatiereserve van € 1,6 mln. vormt het verschil in waardering van het eigen vermogen op 
boekwaarde en voor solvabiliteitsdoeleinde.  
 
Deze is opgebouwd uit het verschil in de waardering van de voorziening herverzekering ad - € 1,9 
mln., een verschil in waardering van de verzekeringsverplichtingen ad € 5,4 mln., latente belastingen 
van - € 0,5 mln. en de overlopende acquisitiekosten van - € 1,4 mln., betrekking hebbende op 
vooruitbetaalde provisies. Deze acquisitiekosten worden op Solvency II grondslagen gesaldeerd in 
de voorziening verzekeringsverplichtingen. 
 
De stijging van het jaarrekening kernvermogen van € 1,1 mln. gedurende 2018 wordt verklaard door 
een toename van de onverdeelde winst na belastingen. In 2018 zijn geen nieuwe 
eigenvermogensbestanddelen uitgegeven of instrumenten afgelost. 
 

E.2.  Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste 
 
Het SKV is nodig om de risico’s die de Brand N.V. loopt en de verliezen die hieruit voort kunnen 
vloeien op te kunnen vangen. Onder Solvency II zijn twee principes leidend:  
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1. Risico’s worden vanuit een totale balanspositie bekeken. Dit betekent dat bij het bepalen 
van het benodigd kapitaal voor een risico, de wijziging van de waarde van alle balansposten 
waarop dit risico van invloed is, berekend wordt. Wanneer het saldo van alle wijzigingen 
een negatief effect heeft op het kernvermogen, is dit saldo (een verlies) het benodigd 
kapitaal voor dit risico. Een positief effect op het eigen vermogen betekent dat het benodigd 
kapitaal voor dit risico 0 is.  

2. Risico’s worden vanuit een marktwaarde perspectief bekeken. Dit betekent dat bij het 
bepalen van het benodigd kapitaal voor een risico de wijziging van de balansposten op 
marktwaarde wordt berekend en niet op de huidige jaarrekening grondslagen.  

 
Verder geldt als uitgangspunt dat het in aanmerking komend vermogen zo hoog moet zijn, dat het 
een verlies op moet kunnen vangen dat zich eens in de 200 jaar voor doet of anders gezegd het in 
aanmerking komend vermogen moet met 99,5 % kans voldoende zijn om alle onverwachte verliezen 
binnen een jaar op te kunnen vangen. Dit eens in de 200 jaar optredende verlies is dan ook het 
uitgangspunt voor de berekening van de SKV. 
 
Conform de opgestelde marktwaardebalans en conform de Solvency II specificaties, bedraagt het 
vereiste solvabiliteitskapitaal voor de Brand N.V. € 24,2 mln. en het MKV € 6,1 mln. Aangezien het 
eigen vermogen van de Brand N.V. onder Solvency II (i.e. € 56,9 mln.) volledig in aanmerking komt 
om het SKV en het MKV te dekken, is de SKV-ratio 235% en de MKV-ratio 938%. De uitsplitsing van 
het SKV naar risicomodule volgt uit tabel E.6.  
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Tabel E.6 – Solvabiliteitskapitaalvereiste 
  

SKV 
(Bedragen x € 1.000) 

SKV 2018 SKV 2017 Verschil Percentage 

Renterisico 2.917 2.600 317 12% 

Aandelenrisico 1.347 - 1.347 - 

Vastgoed risico - - - - 

Credit Spread risico 5.962 5.591 371 7% 

Concentratie risico 934 316 618 196% 

Valutarisico  1.800 2.833   -1.033  -36% 

Marktrisico diversificatie effecten -4.520 -3.741 -779 21% 

SCR/SKV Marktrisico 8.440 7.599 841 11% 

     
Schade premie- en reserverisico 10.113 10.079 34 0% 

Schade catastroferisico 12.440 15.964 -3.524 -22% 

Schade vervalrisico 677 199 478 240% 

Schade diversificatie-effecten -5.331 -5.339 8 0% 

SCR/SKV Schade 17.900 20.903 -3.003 14% 

     
SCR/SKV Tegenpartijrisico 2.211 2.110 101 5% 

     
SCR/SKV Immateriële activa - - - - 

     
Totaalniveau diversificatie-effecten -5.726 -5.499 -227 4% 

     
BSCR/BSKV (som subtotalen (vet) minus - 
diversificatie effect) 

22.825 25.113 -2.288 -9% 

     
SCR/SKV Operationeel risico 1.432 1.393 40 3% 

     
Correctie belasting - - - - 

     
SCR/SKV (= solvabiliteitskapitaalvereiste) 24.257 26.506 -2.249 -8% 

     
Verhoging om minstens op niveau MKV te - - - - 

     
Maximum van SKV en MKV 24.257 26.506 -2.249 -8% 
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Het SKV voor de Brand N.V. is in 2017 met 8% gedaald van € 26,5 mln. naar € 24,2 mln. Het MKV is 
bepaald als 25 % van het SKV en is gedaald van € 6,6 mln. ultimo 2017 naar € 6,1 mln. De stijging in 
de risico’s waarvoor de Brand N.V. het meeste kapitaal dient aan te houden, zijn onderstaand 
beschreven. 
 

 Renterisico (solo kapitaal: € 2,9 mln. (vorig jaar € 2,6 mln.)). Het renterisico is toegenomen 
ten opzichte van vorig jaar door toename van de gemiddelde duration van de obligaties in 
portefeuille.  

 Aandelenrisico (solo kapitaal: € 1,3 mln. (vorig jaar nihil). Het aandelenrisico is toegenomen 
ten opzichte van vorig jaar door het toevoegen van aandelen aan de beleggingsportefeuille.  

 Credit spread risico (solo kapitaal: € 6,0 mln. (vorig jaar € 5,6 mln.). Het spreadrisico is 
toegenomen als gevolg een toename in de beleggingen in bedrijfsobligaties.  

 Concentratierisico (solo € 0,9 mln. (vorig jaar € 0,3 mln.)  Het benodigd kapitaal voor dit 
risico is met € 0,6 mln. toegenomen. Voornaamste oorzaak is de afname van de 
kredietwaardigheid van enkele tegenpartijen als gevolg van de aankoop van aandelen in 
deze tegenpartijen, waar voorheen alleen sprake was van een obligatie exposure.  

 Tegenpartij risico (solo kapitaal: € 2,1 mln. (vorig jaar € 2,0 mln.)) Het tegenpartij risico is 
toegenomen met € 0,1 mln. De totale blootstelling bij banken met een rating is ten opzichte 
van 2017 afgenomen. De stijging wordt veroorzaakt door de toegenomen blootstelling uit 
hoofde van herverzekering en een toename in exposure aan een bank zonder rating. 

 
Daarnaast is het solo kapitaal voor het catastroferisico afgenomen met € 3,5 mln. tot € 12,4 mln., 
als gevolg van het per 1-1-2019 beëindigen van de verzekeringsportefeuille in Duitsland en het 
gewijzigde eigen behoud in combinatie met de inkoop van een second event dekking voor storm. 
 
Bij de berekening van het SKV maakt de Brand N.V. geen gebruik van vereenvoudigde berekeningen. 
 
Het is mogelijk om voor berekening van het premie- en reserve risico gebruik te maken van 
onderneming specifieke parameters. De Brand N.V. heeft voor het vaststellen van het premierisico 
geen onderneming specifieke parameters gebruikt. 
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E.3.  Gebruik van de onder module aandelenrisico op basis van looptijd bij 
de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste 
 
De Brand N.V. maakt geen gebruik van de onder module aandelenrisico op basis van looptijd bij de 
berekening van haar solvabiliteitskapitaalvereiste. Als gevolg hiervan zijn er geen bijzonderheden te 
melden. 
 

E.4.  Verschillen tussen de standaard formule en het gebruikte interne 
model  
 
De Brand N.V. maakt geen gebruik van een intern model bij de berekening van haar 
solvabiliteitskapitaalvereiste. Als gevolg hiervan zijn er geen bijzonderheden te melden.  
 

E.5.  Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van 
het solvabiliteitskapitaalvereiste 
 
Tijdens de verslagperiode heeft de Brand N.V. niet te maken gehad met niet- naleving van het MKV 
of het SKV. Tevens bestaat bij de RvB van de Brand N.V. redelijkerwijs niet de verwachting dat het 
risico zich voordoet dat niet aan het MKV of SKV wordt voldaan. Als gevolg hiervan zijn er geen 
bijzonderheden te melden. 
 

E.6.  Overige informatie  
 
Alle materiële informatie over het kapitaalbeheer van de Brand N.V. is beschreven in de paragrafen 
E.1 tot en met E.5. 
 
 
 
 
 
  
 
 


