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Inleiding 
 
Dit document bevat de inhoud voor de Solvency II Rapportage die opgesteld moet worden door Univé Stad en 

Land Brandverzekeraar N.V. over het verslagjaar 2017, de Solvency and Financial Condition Report - SFCR. De 

inhoud van het document is gebaseerd op de Gedelegeerde Verordening 1, richtsnoeren van toepassing op de 

rapportages2 en de guidance van DNB over de kwalitatieve rapportages 3: 

 

De indeling van deze rapportage sluit, voor wat betreft de onderwerpen en nummering, aan op de specifieke 

guidance die DNB hierover heeft uitgebracht in april 2016 en de Gedelegeerde Verordening. De indeling is: 

 
A. Activiteiten en prestaties 
B. Besturingssysteem (Governance) 
C. Risicoprofiel 
D. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden 
E. Kapitaalbeheer 
 
De inhoud van de SFCR is opgesteld met inachtneming van, en consistent met de informatie die aan de 
toezichthoudende autoriteit (De Nederlandsche Bank) is gerapporteerd. Rapportage aan DNB over 2017 vindt 
plaats in de vorm van kwantitatieve- en kwalitatieve rapportage(s)4. 

  

                                                           
1 Hoofdstuk XII ‘Bekendmaking van informatie’ 
2 richtsnoeren voor rapportage en openbaarmaking (EIOPA-BoS-15-109) 
3 Document DNB 50-232079.PDF (DNB Guidance bij kwalitatieve SII Preparatory Guidelines rapportage) 
4 Kwalitatieve rapportage bestaat uit rapportagetemplates en kwalitatieve rapportage bestaat uit de zogenaamde Regular Supervisory 
Report (RSR) 
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Samenvatting 
Bedragen in € 1.000 2017 2016 

   

Aantal verzekerden ultimo  88.056 87.951 

Premiestand ultimo  € 26.899 € 26.565 

Verdiende premie € 26.646 € 26.444 

% herverzekeringspremie / verdiende premie 15% 14% 

Aantal schademeldingen 13.155 10.003 

Claimratio (meldingen/polissen ultimo) 10,4% 7,8% 

Schadepercentage bruto tekenjaar 43% 36% 

Schadepercentage bruto boekjaar (incl. oude jaren) 43% 35% 

Schadepercentage netto boekjaar (incl. oude jaren) 42% 35% 

Kostenratio (kosten/bruto verdiende premie) 38% 37% 

   

Belegd vermogen € 12.316 € 9.950 

% aandelen en obligaties van totaal belegd vermogen 100% 0% 

   

Resultaat uit verzekeren –premie -/- schade-  € 13.176 € 14.764 

Resultaat uit verzekeren -na bedrijfskosten- € 2.814 € 4.728 

Resultaat uit beleggingen/rentebaten  € 257  € 235 

Resultaat vóór belastingen € 3.071 € 4.964 

   

Solvency II ratio (vóór voorstel dividenduitkering)   

Aanwezig (herberekend) kapitaal € 32.646 € 33.785 

Kapitaalseis (SKV) € 18.540 € 17.327 

Ratio 176% 195% 

   

Figuur 1; Kengetallen Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. over 2017 (bron Jaarverslag 2017). Aanwezig kapitaal betreft kapitaal voor 

verwerking van eventueel dividendvoorstel (over 2017 geen dividend voorgesteld, zie ook A.5). 

Profiel organisatie 

Er is sprake van eenvoudige (brand)schadeverzekeringen op basis van jaarcontracten in met name het 

particuliere en agrarische segment. De particuliere portefeuille is, mede dankzij de commerciële activiteiten, de 

laatste jaren gegroeid. Ook voor de komende jaren is dit het speerpunt voor uitbouw van onze portefeuille, 

hetgeen zal leiden tot een gemiddeld lager risicoprofiel. Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. heeft van 

oudsher een sterke positie ten aanzien van agrarische risico’s in de regio. De omvang van de portefeuille in dit 

segment is de afgelopen jaren stabiel gebleven, ondanks de krimp in aantallen in deze sector. Wij verwachten 

geen significante wijzigingen in deze markt. 
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Voor wat betreft zakelijke (MKB) brandproducten willen we de huidige beperkte portefeuille uitbouwen met 

die objecten die passen binnen het door ons geformuleerde beleid.  

Voor wat betreft dit soort risico’s beoordelen we in eerste instantie het morele risico om te bepalen of we een 

verzekeringsrelatie willen aangaan (aanvraagprocedure, acceptatiematrix). Het acceptatiebeleid is er op gericht 

om onevenwichtige risico’s niet op eigen tekening maar als intermediair bij andere verzekeraars onder te 

brengen.  

Het schadebehandelingsproces kent gemiddeld een korte doorlooptijd. De schadevoorziening wordt bepaald 

op dossierniveau. De verschillen tussen op deze wijze vastgestelde voorzieningen en daadwerkelijke 

uitkeringen zijn beperkt. 

De bedrijfskritische processen acceptatie en claim worden in voldoende mate (en aantoonbaar) beheerst. Het 

doorlopende operationele risico, gerelateerd aan de verzekeringstechnische activiteiten, is hiermee voldoende 

gemitigeerd. 

Het herverzekeringscontract ziet toe op het mitigeren van (cumulatie van) grote schadelasten als gevolg van 

schade per risico en in het geval van storm- en/of hagelcalamiteiten. Herverzekeraar van Univé Stad en Land 

Brandverzekeraar N.V. is Univé Her (A- rating. A.M. Best).  

Ook ten aanzien van de risico’s met beleggingen is er een risicomijdend beleid. Het vermogen is belegd bij 

grote Nederlandse bankinstellingen, en met ingang van januari 2017 is er, met een lage risicobereidheid, ook in 

obligaties en aandelen (fondsen). 

Samengevat is als gevolg van de aard en omvang van de verzekeringsportefeuille in combinatie met het 

gevoerde (risico)beleid sprake van een laag (basis) risicoprofiel.  

Materiële wijzigingen  

Gedurende de rapportage periode hebben zich binnen Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. geen 

materiele veranderingen in de lange termijn doelstellingen, de strategie, het governancesysteem, het 

risicoprofiel, de resultaten en de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden voorgedaan. Het kapitaalbeleid is 

wederom geactualiseerd. De interne minimumeis voor de SKV is gesteld op 155%, bij een surplus boven 180% 

kan er sprake zijn van een dividenduitkering. Daarnaast is de garantiestelling vanuit Coöperatie Univé Stad en 

Land vernieuwd. Met deze aanpassing is de gevoeligheid voor calamiteiten en stressscenario’s (zie 

onderstaand) verder afgenomen. 

Eigen risico beoordeling 

In een Eigen Risico Beoordeling (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA) wordt inzicht verkregen in de 

relaties tussen de doelstellingen, het basis risicoprofiel (incl. beheersing) en het aanwezige en benodigde 

kapitaal van de onderneming gedurende de komende vijf jaar. Bovendien wordt het effect van de verschillende 

(stress)scenario’s op de aanwezige en noodzakelijke solvabiliteit doorgerekend en weergegeven. De ORSA 

verschaft het directieteam een goede analyse van de samenhang in (verwacht) rendement, risico’s en kapitaal. 

Het kapitaalbeleid beschrijft op welke wijze de verzekeraar in alle mogelijke scenario’s de samenhang tussen 

het aanwezige en benodigde kapitaal beheerst.  

In de ORSA 2017 zijn de volgende scenario’s verwerkt; 

1. “Catastrofe”: grote storm gevolgd door kleine storm 

2. “Disruptie”: nieuwe toetreders versnellen portefeuille krimp 

3. “Cybercrime”: slachtoffer van hack met ransomware 

4. “Claims”: toename kleine schades 

5. “Recessie”: nieuwe financiële crisis, terugval kredietwaardigheid banken en herverzekeraar 

6. “Pyromaan”: grote en kleine brandschades 
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Alleen in scenario 5 is er sprake van een terugval tot onder 100%. In dit geval kan door een aantal maatregelen 

(waaronder andere herverzekeraar, aanvullend kapitaal uit Coöperatie) de solvabiliteit binnen twee jaar weer 

worden hersteld. In enkele andere scenario’s kan niet meer worden voldaan aan de interne minimumgrens van 

155%. In die gevallen volstaat een storting van aanvullend kapitaal uit de Coöperatie om weer te voldoen aan 

de interne grenswaarde. 
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A. Activiteiten en prestaties 
Hierin worden zowel business en performance informatie beschreven van Univé Stad en Land 

Brandverzekeraar N.V.. 

A.1 Activiteiten 
Het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand 2017 ziet toe op de entiteit Univé Stad en Land 

Brandverzekeraar N.V.. Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. (hierna USLB) is een naamloze vennootschap 

onder het Nederlandse recht, welke onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB)5. USLB is een 100% 

dochteronderneming van Coöperatie Univé Stad en Land U.A.6. De externe auditor van USLB is 

PricewaterhouseCoopers (PwC)7.  

De juridische structuur en verbonden entiteiten kunnen als volgt worden weergegeven; 

 
Figuur 2; Juridische structuur van de Coöperatie Univé Stad en Land. 

 
Binnen de Coöperatie Univé Stad en Land zijn naast het verzekeringsbedrijf (USLB) een adviesbedrijf Univé Stad 
en Land B.V. en een organisatiebedrijf Univé Stad en Land Organisatie BV gepositioneerd. Het 
organisatiebedrijf is werkgever van het personeel van Univé Stad en Land welke door de brandverzekeraar en 
het adviesbedrijf gebruikt worden voor exploitatie. Univé Stad en Land B.V. bemiddeld als adviesbedrijf in de 
producten van USLB, producten van N.V. Univé Schade als in producten van derden maatschappijen. Univé 
Stad en Land is actief in Nederland.  
 
In de rapportageperiode 2017 hebben zich geen belangrijke zakelijke of andere gebeurtenissen voorgedaan 
met een materieel effect op de onderneming. 
 
Strategie 
 
In de markt van financiële dienstverlening is er sprake van steeds sneller veranderende klantbehoeften, 
distributiemodellen en regelgeving. Daarbij komt dat het totale volume in de markt niet groeit en marges 
verder verkrappen. Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. heeft als aanbieder van opstal- en 
inboedelverzekeringen, samen met haar distributiekanaal Univé Stad en Land B.V., ook uitdagingen op het 
gebied van productontwikkeling en –innovatie, digitalisering en kosten. 
 

                                                           
5 DNB is gevestigd aan Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam (telefoon) 020 524 9111 
6 Cooperatie Univé Stad en Land U.A. en de andere entiteiten uit figuur 1 zijn statutair gevestigd op Christiaan Geurtsweg 8, 7355 JV 

Apeldoorn/Nederland (telefoon) 055 599 9999 
7 Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. (KvK 34180285) is gevestigd aan Burgemeerster Roelenweg 13G, 8021 EV te Zwolle. 
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Binnen de Univé Formule is vanuit het in 2016 vastgestelde strategisch kader (‘Terug naar de kracht van Univé’) 
verder gebouwd aan het realiseren van een zekerheidsmerk. Vanuit onze kernwaarden Samen, Dichtbij en 
Doen! Ondersteunt Univé (Stad en Land Brandverzekeraar) haar relaties met het organiseren van zekerheid. 
Niet alleen vanuit het verzekeren van risico’s, maar juist ook vanuit het voorkomen en beperken van risico’s. 
Dit resulteert onder andere in een breder assortiment van producten en diensten. Hierbij wordt in 
toenemende mate ingezet op onze online kanalen, naast de vertrouwde adviseurs in de regio. Om deze 
inhoudelijke veranderingen kracht bij te zetten is in het voorjaar 2018 ook het merklogo gewijzigd.  
 
De strategische en organisatorische veranderingen binnen Univé (Stad en Land Brandverzekeraar) vragen meer 
dan voorheen resultaatgerichtheid, initiatief en veranderingsbereidheid van medewerkers, alsmede strategisch 
leiderschap, overtuigingskracht en voorbeeldgedrag van het (lijn)management. Het meenemen en faciliteren 
van zowel de medewerkers als het (lijn)management bij deze veranderingen zal mede bepalend zijn voor het 
succes ervan. Om deze risico’s te beheersen is blijvende aandacht voor de verdere ontwikkeling van de 
gewenste stijl van leiderschap binnen alle managementlagen binnen Univé Stad en Land noodzakelijk. 
 
Om deze strategische doelstellingen te realiseren zullen wij, naast bovenstaande uitdagingen, de komende 
jaren moeten investeren in de kwaliteit en (kosten) efficiency van onze dienstverlening. Het verder verbeteren 
en beheersen van onze belangrijkste klantprocessen heeft in 2017 onze volle aandacht gehad. Dit levert een 
bijdrage aan de doelstellingen rondom klantbeleving, maar ook aan de doelstellingen op het gebied van kosten 
(efficiency) en kwaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. 

 
A.2 Prestaties op het gebied van verzekering 
 Het resultaat uit verzekeren kan als volgt worden weergegeven: 

In € 1.000 2017 2016 + / -/- 

Verdiende premie 26.646 26.444 202 

Af: Herverzekeringspremie 4.094 3.710 384 

Netto premie 22.552 22.734 -182 

Bruto schade 11.560 9.322 2.238 

Af: Aandeel herverzekeraar -2.179 -1.324 -855 

Overige technische lasten/mutatie voorz. schadebeh.kst. 280 153 127 

Netto schade 9.662 8.151 1.511 

Bruto resultaat verzekeren 12.890 14.583 -1.693 

    
Provisielast 5.424 5.417 7 

Overige bedrijfskosten 4.652 4.438 214 

Bedrijfskosten 10.076 9.855 221 

    

Resultaat verzekeren 2.814 4.728 -1.914 

Opbrengsten uit beleggingen 313 16 297 

Resultaat technische rekening 3.126 4.744 -1.618 

 

Figuur 3; Technische rekening Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. (bron; Financieel jaarverslag USLB 2017). 
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Premie 

De verdiende premie is in 2017 met 0,8% gestegen terwijl het aantal brandpolissen is gedaald met 1,5%. De 

stijging van de gemiddelde premie per polis is mede te danken aan het beleid om klanten te adviseren om een 

allrisk dekking voor hun opstal- en inboedelverzekering te nemen. Een relatief groot aantal schadeclaims door 

relaties blijken onder de basisverzekering niet gedekt, terwijl deze claims onder de allrisk verzekering wel tot 

schade-uitkering leiden. 

Herverzekeringspremie 

De betaalde herverzekeringspremies komen ten goede aan de externe herverzekeraar. In ruil hiervoor nemen zij 

risico’s boven een bepaald bedrag voor hun rekening. 

De stijging van de herverzekeringspremie 2017, ten opzichte van 2016, wordt veroorzaakt door een licht hoger 

herverzekeringstarief voor de Brand Excess of Loss dekking (€ 40.000) en door hogere reïnstatement premies (€ 

0,3 mln.) als gevolg van meerdere grotere brandschaden in 2017. 

Schade 

Het bruto schadepercentage (bruto schade / verdiende premie) over boekjaar 2017 bedraagt 43,4% (boekjaar 

2016 35,3%). Het schadejaar 2017 kent 12 grote schaden (> € 50.000) met een totale schadelast ad € 4,3 mln. 

Een deel van deze schade (het gedeelte boven de € 250.000) kan worden verhaald op de herverzekeraar (€ 2,1 

mln). 

Claims 2017  2016 

Reguliere schades 7.375 7.162  

Storm, blikseminslag, neerslag en andere natuur 1.107 912  

Niet gedekt, beneden eigen risico * 4.673 1.929  

Aantal ingediende claims 13.155 10.003  

    

Claims van € 25.000 tot € 50.000 18 4  

Claims van € 50.000 tot € 100.000 2 5  

Claims van € 100.000 tot € 250.000 4 6  

Claims van € 250.000 tot € 500.000 2 0  

Claims boven € 500.000 3 3  

 29 18  

Figuur 4; overzicht schade informatie Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 

De technische lasten hebben betrekking op de kosten die rechtstreeks verband houden met de 

verzekeringsportefeuille. Hieronder vallen onder meer externe inspectie- en preventiekosten. 

De provisielast is de (interne) vergoeding van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. aan Univé Stad en 

Land B.V. (intermediair) welke commerciële activiteiten uitvoert en hiervoor een marktconforme vergoeding 

ontvangt. 
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De overige bedrijfskosten hebben betrekking op de doorbelasting van Univé Stad en Land Organisatie B.V. 

welke specifieke verzekeringsactiviteiten uitvoert. Daarnaast bevatten de overige bedrijfskosten onder andere 

de kosten van informatiesystemen en een commerciële bijdrage aan het merk Univé. 

Verwachtingen 

De verdiende premie zal de komende jaren enigszins stijgen als gevolg van uitbreiding van dekking van 

bestaande particuliere woonverzekeringen. Het herverzekeringsprogramma voor 2018 voor Brand en Storm is, 

ten opzichte van 2017, licht gewijzigd. Het eigen behoud voor Brand is gelijk gebleven (€ 0,25 mln.) en het 

eigen behoud van Storm is met € 250.000 verhoogd naar € 4,25 mln. 

Voor het boekjaar 2018 wordt bij een normaal schadeverloop (meerjarig gemiddelde schade-premie 

verhouding van 40% rekening houdend met een geringe verhoging in verband met nieuwe producten) rekening 

houdend met een reële rendementsverwachting op beleggingen, een resultaat vóór belastingen verwacht van 

circa € 3,4 mln. 

In januari 2018 heeft een flinke storm geleid tot ca. 2.500 schademeldingen met een totale verwachte 

schadelast van ca. € 3,7 mln. tot € 4,2 mln. Hierdoor zal het resultaat voor belastingen negatief worden 

beïnvloed. De komende jaren verwachten wij positieve effecten van verdere standaardisatie en digitalisering 

van producten en de ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen. De operationele kosten per polis zullen 

hierdoor dalen. 

A.3 Prestaties op het gebied van belegging  
Het resultaat beleggen over het boekjaar 2017 bedraagt € 313.000. Vanaf januari 2017 wordt belegd in een 

viertal beleggingsfondsen (2 aandelenfondsen en 2 obligatiefondsen) waarbij het merendeel belegd is in de 

obligatiefondsen (92%).  

Uitgaande van een aantal langere termijn uitgangspunten (aanwezig/benodigd vermogen, risicobereidheid, 

verwachte resultaten en kasstromen, basis liquiditeit) wordt er periodiek een analyse uitgevoerd naar de 

optimale samenstelling van de beleggingsportefeuille.  

Naast de beleggingen in voorgenoemde fondsen is er ook belegd in liquiditeiten bij een aantal grote 

Nederlandsche bankinstellingen. De rente baten/lasten worden in de jaarrekening verantwoord onder ‘’overige 

baten/lasten’’. 

A.4 Prestaties op overig gebied  
Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. kent geen andere inkomsten of kosten anders dan inkomsten of 
kosten samenhangend met verzekeren of beleggen. 

 
A.5 Overige informatie  
Per 31 december 2017 is er sprake van een solvabiliteitsratio van 176% (uitgaande van de thans geldende 

Solvency II richtlijnen).Aangezien de solvabiliteitsratio (176%) beneden de dividendgrens uit het kapitaalbeleid 

(180%) ligt is het voorstel om over het boekjaar 2017 geen dividend uit te keren aan de aandeelhouder 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A.. 
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B. Governancesysteem 
 
B.1 Algemene informatie over het governancesysteem  
Hier volgt een uitgebreide schematische weergave van de governance structuur met daarin een weergave van 
de relevante beleidsbepalende en toezichthoudende organen, subcommissies en onderlinge samenhang. 

 

Figuur 5; schematische weergave van de governance structuur van de Coöperatie Univé Stad en Land, waartoe ook USLB behoort.  

In figuur 5 zijn de volgende onderdelen te herkennen; 

Ledenraad 

Het hoogste orgaan binnen de Coöperatie is de vertegenwoordiging van de leden, de ledenraad. De 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ledenraad liggen vast in de statuten van de coöperatie en de 

verzekeraar. 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de leden toezicht op het bestuur en de algehele gang van 
zaken binnen de onderneming. De Coöperatie Univé Stad en Land U.A. kent 2 Raden van Commissarissen, elk 
bestaand uit 3 leden. Eén RvC ziet toe op de coöperatie en de verbonden ondernemingen, met uitzondering 
van de verzekeraar (USLB). Om specifiek toe te zien op de belangen van de polishouders binnen USLB en ter 
uitvoering van wettelijke bepalingen is een afzonderlijke RvC ingesteld die toezicht houdt op USLB en die 
eveneens rechtstreeks verantwoording aflegt aan de ledenraad. Eén lid heeft zitting in beide RvC’s, waarmee 
de eenheid in toezicht wordt bevorderd. Binnen de RvC van USLB zijn volgende profielen en aandachtsgebieden 
te onderscheiden: 
 
1. Voorzitter met kennis van verzekeringsmarkt en een juridisch profiel; 
2. Financieel / audit profiel; 
3. Risk, Governance en verzekeringstechnisch profiel. 
 
Beide RvC’s kennen twee subcommissies, waarin leden uit beide RvC’s deelnemen, te weten een HR commissie, 
gericht op het toezicht houden op (strategisch) personeels- en beloningsbeleid en een uitvoerende taak voor 
wat betreft het aantrekken, beoordelen en belonen van leden van het DT en een Risk- en Auditcommissie, die 
toeziet op het door het DT gevoerde risicomanagementbeleid, beheersingssysteem en de kwaliteit van het 
financiële verslaggevingsproces.  
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Directieteam 

Vanwege de verwevenheid van de ondernemingen binnen de Coöperatie Univé Stad en Land U.A. en ter 

bevordering van de eenheid van beleid wordt het dagelijks beleid binnen zowel de Coöperatie als binnen USLB 

bepaald door een statutair directieteam (DT) van drie leden. De leden zijn als team verantwoordelijk voor het 

geheel, en als individu voor hun aandachtsgebied. Het DT bestaat uit een voorzitter, een directeur 

verzekeringsbedrijf en een directeur Finance en Business Control. De leden van het DT zijn in beginsel 

hiërarchisch gelijkwaardig, echter bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Op één wijziging na is het governancesysteem zoals geschetst gelijk aan de situatie vorig jaar (2016). Deze 

wijziging betreft de omvang van het DT en de portefeuilleverdeling. Het DT bestond in 2016 uit vier leden. 

Ultimo 2017 uit drie. De voorzitter heeft teven het commerciële domein in zijn portefeuille.  

Het DT is integraal eindverantwoordelijk voor het beloningsbeleid en ziet erop toe dat het beloningsbeleid 

zorgvuldig, beheerst en duurzaam is. Dit beleid is in lijn met de strategie en risicobereidheid, doelstellingen en 

waarden van USLB en houdt rekening met de lange termijn belangen en het maatschappelijk draagvlak. Het 

beleid bevordert naar het oordeel van USLB een zorgvuldige klantbehandeling, bevat geen perverse financiële 

prikkels en moedigt niet aan tot het nemen van onaanvaardbare risico’s die de soliditeit van de verzekeraar in 

gevaar kunnen brengen. USLB heeft daarbij gekozen voor een systeem van vaste beloning voor medewerkers 

en bestuurders. In het totale beloningsbeleid wordt geen variabele beloning toegekend, tenzij wordt voldaan 

aan zeer stringente uitzonderingsbepalingen. 

Het beleid ligt in lijn met normen zoals bepaald in (niet limitatief, doch wel meest relevante):  

• Wet op het financieel toezicht (Wft), Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft (Bgfo)  

• Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)  

• Guidelines on Remuneration Policies and Practices” van CEBS (“CEBS-guidelines”) en de richtsnoeren 
van EIOPA (ESMA);  

• Burgerlijk Wetboek;  

• CAO-bepalingen;  

• Regeling Beheerst beloningsbeleid (Rbb);  

• Nederlandse Corporate Governance Code.  
 
De Raad van Commissarissen van USLB heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid in 

de onderneming. Ter verhoging van de effectiviteit van het toezicht is een HR-commissie ingesteld. De HR-

commissie, die in beginsel bestaat uit de beide voorzitters van de RvC’s, bereidt de lange termijnvisie voor wat 

betreft het beloningsbeleid voor en beoordeelt de individuele DT-leden op hun functioneren. 

Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd door in ieder geval HR, het DT en de Risk- en Compliance 
functie. 
 
De leden van het DT hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarin is opgenomen dat het 
Basissalaris jaarlijks, voor het eerst met ingang 1 januari 2016, wordt aangepast met toepassing van de door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren reeks CAO-lonen per maand. De collectieve 
(arbeidsvoorwaardelijke) regelingen, zoals deze van toepassing zijn op werknemers van Univé Stad en Land 
Organisatie B.V., zijn onverkort van toepassing op deze arbeidsovereenkomst, voor zover deze in de 
arbeidsovereenkomst niet anders zijn overeengekomen. Voorts geldt ten aanzien van de leden van het 
Directieteam:  

• 30 tot 40 vakantiedagen;  

• doorbetaling bij ziekte conform cao;  

• deelname aan collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;  

• lease auto;  

• vaste netto onkostenvergoeding ad €150 per maand voor kleine functie gerelateerde uitgaven.  
 

Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een beloning in de vorm van honorarium. Het honorarium is 

vastgesteld op basis van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen leden van de 
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Raad van Commissarissen een reiskostenvergoeding ontvangen. Het honorarium voor de Raad van 

Commissarissen wordt vastgesteld door de Ledenraad op basis van een voorstel van de Raad van 

Commissarissen zoals verwoord in de Statuten van USLB. 

B.2 Informatie over deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten  
 
B.2.1 Lijst met personen 
Voor het beheersen van de belangrijke risico’s en het waarborgen van vergunningseisen binnen de coöperatie 

zijn een 4-tal sleutelfuncties ingericht. Deze sleutelfuncties richten zich op risicomanagement, compliance, 

actuarieel en interne audit. De functies actuarieel en interne audit zijn uitbesteed overeenkomstig afspraken in 

de Univé formule. Alle functionarissen binnen deze sleutelfuncties opereren onafhankelijk en rapporteren 

zonder tussenkomst van derden integraal aan het voltallige DT en de Risk- en auditcommissie van de 

desbetreffende RvC. 

Risicomanagement functie; 
De risicomanagementfunctie wordt uitgevoerd door de manager Risk & Compliance van Univé Stad en Land. 
 
Compliance functie; 
De compliance functie wordt uitgevoerd door de compliance- en legal officer van Univé Stad en Land. 
 
Actuariële functie; 
De actuariële functie is uitbesteed aan Arcturus, gevestigd te Rotterdam. 
 
Interne audit functie; 
De interne audit functie is in Univé-verband uitbesteed aan Univé Services, gevestigd te Zwolle. Univé Stad en 
Land heeft een aanspreekpunt binnen Internal Audit welke verantwoordelijk is voor de coördinatie van de 
invulling en uitvoering van de sleutelfunctie Interne audit. 
 

B.2.2 Informatie over beleid met betrekking tot betrouwbaarheid/deskundigheid 
Coöperatie Univé Stad en Land U.A. heeft een screeningsbeleid bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Er 
worden originele diploma’s opgevraagd, gekopieerd en geverifieerd. Daarnaast wordt er een screening 
uitgevoerd door de afdeling Veiligheidszaken van de Centrale Univé Organisatie. Tevens heeft Univé Stad en 
Land U.A. functieprofielen opgesteld voor de betreffende sleutelfunctionarissen met daarin eisen ten aanzien 
van deskundigheid van de betreffende personen. Deze profielen dienen als uitgangspunt bij het aantrekken van 
sleutelfunctionarissen. 
 
Vanaf 2016 worden alle sleutelfunctionarissen op hun geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst, op basis van 
hun functieprofiel. Ook alle zittende functionarissen ondergaan deze toets. De eis van geschiktheid en 
betrouwbaarheid is een doorlopende eis. 
 
Op de uitbestede sleutelfuncties zijn de (interne) uitbestedingsvereisten van toepassing. In de totstandkoming 
van de uitbestedingsrelatie en het beheer daarvan worden de geschiktheids- en betrouwbaarheidsvereisten 
meegenomen. 
 

B.3 Informatie over het riskmanagementsysteem  
De inrichting van de risicomanagementfunctie, het risicomanagementproces en de basisdocumenten sluiten 
aan bij de standaard die binnen de Univé formule is gedefinieerd. Coöperatie Univé Stad en Land U.A. werkt 
met een integraal risicomanagementsysteem, waarbij de strategische doelstellingen en daarvan afgeleid het 
Jaarplan van het Directieteam op groepsniveau, het uitganspunt van de jaarlijkse risicomanagementcyclus 
vormt. Univé Stad en Land volgt hierbij de uitgangspunten en de structuur van het COSO 
risicomanagementraamwerk.  
 
De basis van het risicomanagementsysteem vormen de risk assessments die periodiek binnen diverse 
onderdelen en projectgroepen van de organisatie worden georganiseerd. De risicomanagement functie 
faciliteert de risk assessments, beheert de vastlegging binnen het risicomanagementsysteem en monitort, 
samen met de risico-eigenaren, de implementatie en werking van de benoemde beheersmaatregelen 
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Vervolgens rapporteert de risicomanagement functie op kwartaalbasis over de voortgang van de beheersing 
aan het Directieteam en de RAC. De risicomanagement functie borgt de samenhang tussen risico’s en zorgt 
voor communicatie en rapportage over de risico’s tussen de verschillende afdelingen binnen de organisatie. 
Daarnaast wordt de start van grote projecten eveneens voorzien van een risico assessment of risicoanalyse. 
 
Kenmerkend voor de risk assessments is dat ze allen op eenzelfde wijze plaats vinden, gebruikmakend van 
dezelfde risico structuur en bijbehorende categorieën: 
 

Strategisch  Financieel  Operationeel 

Klanten  Marktrisico  IT 

Ondernemingsklimaat  Vastgoed  Uitbesteding 

Reputatie  Tegenpartij  Compliance/Juridisch 

Concurrentie  Liquiditeit  Fiscaal 

Beleid & strategie  Solvabiliteit  Project 

Leiderschap  Verzekeringstechnisch  Business Continuity 

Medewerkers 
 

 
  

Middelen  
 

  

Processen     

 
Figuur 6; Schematische weergave aandachtsgebieden Risk Management. 

 
Naast de periodieke risk assessments spreekt de risicomanagement functie regelmatig met de directieleden 
over risico’s binnen hun portefeuille en is hij aangehaakt bij belangrijke overleggen, projecten en 
beleidstrajecten. Zo wordt geborgd dat er op doorlopende wijze aandacht is binnen de organisatie voor de 
risico’s waaraan de onderneming blootstaat of blootgesteld zou kunnen worden. 
 
Als basis voor de risicomanagementfunctie is een set beleidsdocumenten en richtlijnen beschreven 
(Risicostrategie, risicomanagementbeleid, risicotoleranties etc.),. Deze beleidsdocumenten worden jaarlijks 
geëvalueerd en indien nodig aangepast.  
 
De uitgangspunten van de risicomanagementstrategie van USLB zijn de volgende:  

• De vennootschap accepteert geen risico’s die de continuïteit in gevaar kunnen brengen of waardoor 
het belang van leden wordt geschaad doordat betaling van verplichtingen aan polishouders niet 
mogelijk is.  

• Gekwantificeerd betekent dit dat er geen (combinatie van) risico’s gelopen wordt waarbij de 
solvabiliteit-kapitaalverhouding op basis van de Solvency II kapitaalvereiste lager uitkomt dan 155%. 

 
De doelstelling van risicomanagement van USL is om potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op 
USL te identificeren en om risico’s te beheersen zodat deze binnen de risicoacceptatiegraad vallen, om een 
redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. 
 
Vanuit de riskassements, wordt op basis van de risico categorieën een risicoregister met bijbehorende 
beheersingsmatrix gemaakt. In dit risicoregister worden alle mogelijke risico’s beschreven, gescoord en worden 
eigenaren en beheersmaatregelen gedefinieerd. In het risicoregister wordt gerapporteerd over de opvolging 
die wordt gegeven aan de implementatie en toetsing op de werking van de beheersmaatregelen. De 
risicomanagement functie zorgt voor vastleggingen en onderhoud van het risicoregister en monitort ook de 
voortgang op gedefinieerde beheersmaatregelen en werking hiervan door de 1e lijn. Het risicoregister vormt 
de basis van de kwartaalrapportage van de risicomanagement functie. De risicomanagement functie maakt per 
kwartaal een selectie van de belangrijkste risico’s en rapporteert over de voortgang van de beheersing hiervan. 
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Univé Stad en Land hanteert het zogenaamde ‘3 lines of defense’-model. Dit model is het uitgangspunt bij de 
implementatie en integratie van risicomanagement binnen de onderneming. Hieronder volgt een omschrijving 
per functie voor wat betreft de taakverdeling en verantwoordelijkheden ten aanzien van risicomanagement. 
 

 
Figuur 7; Schematische weergave van ‘3 lines of defense’ model. 

 
Directieteam (Raad van Bestuur) 
De effectiviteit en uitvoering van risicomanagement is de verantwoordelijkheid van het DT. Zij zal het adequaat 
inrichten en uitvoeren van ondernemingsrisicomanagement op de bestuurlijke agenda zetten en houden door 
het op te nemen als strategische doelstelling. Doordat zij zich binnen de strategie van de onderneming 
committeert, dwingt zij zichzelf en de rest van de organisatie om een meerjarige focus te leggen op de 
inrichting van het benodigde framework en het opstarten en blijvend verbeteren van de 
risicomanagementcyclus en daarover verantwoording af te leggen aan stakeholders. Omdat de tone at the top 
essentieel is draagt het DT zowel in woord als daad het belang van risicomanagement uit. Dit doet zij door bij 
alle strategisch belangrijke beslissingen en projecten ondernemingsrisicomanagement expliciet toe te passen.  
 
Het lid van het Directieteam met risicomanagement in portefeuille draagt zorg voor het bepalen van de 
risicobereidheid en risicotoleranties en het rapporteren over het risicoprofiel van USL. Risicomanagement komt 
minimaal elk kwartaal aan bod in vergaderingen van het DT. Tussentijds is ook aandacht voor 
risicomanagement, o.a. bij besluitvorming en over de bewaking van opvolging van verbeteracties.  

 
Raad van Commissarissen/Risico- en auditcommissie  
De Risico- en auditcommissie (RAC) bestaat uit leden van de Raad van Commissarissen (RvC). De RAC houdt, 
naast toezicht op het financiële verslaggevingsproces en de wettelijke controle van de jaarrekening specifiek 
toezicht op het risicomanagementsysteem van de vennootschap. De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht 
op het risicomanagementsysteem.  
 
Lijnmanagement (1st line of defense)  
Van de centrale doelstelling van ondernemingsrisicobeleid worden lagere doelstellingen (KPI’s) afgeleid die 
gelden voor het lager management en afdelingen. Deze doelstellingen zijn zo concreet en kwantitatief 
mogelijk. De KPI’s worden opgenomen in de reguliere managementrapportages zodat het management 
structureel verantwoording aflegt aan het DT over het bereikte (tussen)resultaat.  
 
De verantwoordelijkheid voor het identificeren en beheersen van risico’s en het toetsen van de beheersing van 
risico’s ligt in principe bij de ‘1st line of defense’ (primair bij het lijnmanagement). 
 
Risicomanager (2nd line of defense)  
De risicomanagement functie (2nd line of defense) draagt het “wat”, “hoe” en “waarom” van 
risicomanagement doorlopend uit binnen alle bedrijfsonderdelen en op alle (bestuurlijke) niveaus. Zij bewaakt 
en faciliteert de tijdige uitvoering van de risicomanagementactiviteiten (o.a. het op structurele wijze uitvoeren 
van risk assessments), neemt kennis van bevindingen en maakt afspraken over verbeteracties en monitort de 
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voortgang van de implementatie daarvan. Tevens beoordeelt de risicomanagement functie (op hoofdlijnen) de 
door de eerste lijn uitgevoerde risicomanagementactiviteiten.  
 
De risicomanagement functie kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die impact kunnen hebben 
op het risicoprofiel van USLB. Daarnaast draagt de risicomanagement functie bij aan het creëren van 
risicobewustzijn bij de medewerkers en heeft de risicomanagement functie toegang tot alle informatie die zij 
nodig acht voor de uitvoering van haar functie.  
 
Compliance officer (2nd line of defense)  
De compliance officer zorgt dat bepaalde wet- en regelgeving en de interne normen en gedragsregels worden 
geborgd binnen de organisatie. De compliance officer bevordert het compliance proces binnen de organisatie 
en draagt bij aan de ontwikkeling en handhaving van een integere en transparante bedrijfscultuur in alle lagen 
van de onderneming, met als doel het beheersen van compliance risico’s en het voorkomen van activiteiten die 
het klantbelang kunnen schaden.  
 
De functie ondersteunt de organisatie bij:  

• Het identificeren van compliance risico’s;  

• Het inzichtelijk maken van de blootstelling aan compliance risico’s door middel van de rapportage;  

• Het nemen van beheersmaatregelen tegen compliance risico’s en het monitoren van de werking 
daarvan;  

• Het handhaven van de vergunningen;  

• Het creëren van een compliance-bewuste organisatie;  

• Het bevorderen van de reputatie, integriteit en kwaliteit van de dienstverlening.  
 
Actuariële functie (2nd line of defense)  
De actuariële functie is een onafhankelijke, objectieve functie die ertoe bijdraagt dat het risicomanagement 

systeem binnen ULS doeltreffend wordt toegepast, met name wat betreft de risicomodellering die ten 

grondslag ligt aan de berekening van de Solvency II kapitaalsvereisten en de eigen risico- en 

solvabiliteitsbeoordeling. 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 SKV (vereiste kapitaal)- en ORSA (‘own risk and solvency 

assessment’) berekeningen en de datakwaliteit van de hiervoor gebruikte data. 

Interne audit functie (3th line of defense) 
De interne audit functie voert een audit uit op het risicomanagementsysteem en de ERB. De uitgangspunten 
van de interne audit functie zijn vastgesteld in een audit charter.  
 

B.4 Informatie over het interne controlesysteem  
 
Op basis van een risk assessment zijn binnen USL beheersingsmaatregelen gedefinieerd. Periodiek worden 
controles binnen de lijn uitgevoerd om een goed en aantoonbaar beeld te krijgen van de effectiviteit van de 
genomen beheersingsmaatregelen. Hieruit kan vervolgens bijsturing plaatsvinden, waar dat noodzakelijk blijkt 
te zijn. De rapportage over deze controles vindt plaats aan het Directieteam. De opzet van de 
eerstelijnscontroles wordt jaarlijks beoordeeld door de risicomanagement functie. 
 
Naast de lijncontroles en de beoordeling door de risicomanagement functie vindt er periodiek een beoordeling 
van het controlesysteem plaats door Internal Audit. De internal auditor stelt onafhankelijk vast in welke mate 
de interne beheersing (basis beheersingsmaatregelen en lijncontroles) adequaat is en of  de veronderstelde 
mate van beheersing van bruto-risico’s aanwezig is. Een uitgebreide verslaglegging volgt naar het Directieteam 
en de RAC van de Raad van Commissarissen van USL. 
 
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 Univé 
Stad en Land haar integriteit en die van het Directieteam, de Raad van Commissarissen 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 compliance functie wordt aangestuurd door de manager Risk en Compliance en 
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rapporteert zonder tussenkomst van derden elk kwartaal integraal over haar activiteiten en bevindingen aan 
het voltallige Directieteam én de Risk & Audit commissie van de Raden van Commissarissen. 
 
In het kapitaalbeleid is vastgelegd wat de minimale noodzakelijk geachte solvabiliteit is van de verzekeraar en 

waarop dit minimum is gebaseerd. Ook wordt richting gegeven aan de benodigde maximale solvabiliteit. 

Jaarlijks wordt dit beleid geüpdatet; gezien de grote samenhang gebeurt dat tegelijkertijd met de update van 

de risicobereidheid en het risicomanagement- en compliance beleid / risicomanagementstrategie. Het 

kapitaalbeleid sluit aan bij de strategie, marktomstandigheden en inrichting van de organisatie.  

Bij het bepalen van de hoogte van de solvabiliteitseis is rekening gehouden met: 

• Strategie en marktomstandigheden; 

• De Belangrijkste risico’s; 

• De risicobereidheid en risicolimieten; 

• Eisen op grond van de Univé-formule. 
 

De ontwikkelingen in de solvabiliteit worden bewaakt via de kwartaalrapportage. De frequentie van de 

kwantitatieve beoordeling wordt verhoogd indien de SKV onder de minimum grens dreigt uit te komen. 

Minimaal eenmaal per jaar wordt een reguliere ORSA uitgevoerd. In de ORSA worden naast het basisscenario 

op basis van het meerjarenplan tevens diverse stress scenario’s doorgerekend. Daarnaast dient in een aantal 

vooraf bepaalde situaties een ad hoc ORSA te worden uitgevoerd (waaronder een plotselinge daling van 

solvabiliteitsratio’s).  

De compliance functie opereert onafhankelijk van de primaire, operationele bedrijfsvoering. De reikwijdte van 
het aandachtsgebied betreft alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de DNB- of AFM- vergunninghoudende 
financiële ondernemingen binnen de ‘’Univé Stad en Land Groep’’.  
 
De compliance functie voert zelfstandig en (mede) op eigen initiatief activiteiten uit. Het Directieteam is 
eindverantwoordelijk voor compliance. In de uitvoering van de activiteiten werkt de compliance officer – 
afhankelijk van het onderwerp – multidisciplinair samen met de medewerkers en het lijnmanagement van 
Univé Stad en Land. 

 
B.5 Interne auditfunctie 
De interne auditfunctie binnen Univé Stad en Land is uitbesteedt aan Internal Audit van Univé Services. Internal 
Audit heeft de afspraken die zij heeft gemaakt met Univé Stad en Land vastgelegd in het zogenaamde 
auditcharter. Hierin staat wat het doel van Internal Audit is, hoe zij haar werkzaamheden uitvoert en wie zij 
daarbij betrekt. De meeste contacten heeft Internal Audit met de Raad van Bestuur, de Risk- en auditcommissie 
(RAC) en de afdelingen Risk, Compliance en Actuarieel. Ook zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit van 
dienstverlening door Internal Audit. Jaarlijks beoordelen de RvB en RAC die kwaliteit en vindt evaluatie met 
Internal Audit plaats.  
 
In 2017 hebben de interne auditors geen andere rollen verricht buiten de interne auditfunctie. De interne 
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 . Daarnaast is in het eerste kwartaal 2018 de interne evaluatie over de functie in 2017 
uitgevoerd op basis van een korte vragenlijst en/of evaluatiegesprek.  
 
In 2017 zijn de audits uit het (meerjaren) auditplan 2017 - 2019 uitgevoerd óf zijn deze in de herijking van 
audits voor 2018 meegenomen. In dit plan is, risico gebaseerd, gekeken welke audits toegevoegde waarde 
zouden hebben voor Univé  Stad en Land. Er zijn risico’s gesignaleerd vanuit de organisatie, internal audit en 
toezichthouders zijn hierbij meegenomen. Bij Univé  Stad en Land lag de focus op thema’s rondom 
risicomanagement (deel strategisch/financieel), beloningsbeleid, zorgplicht en de beheersing van de primaire 
keten brand.  
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B.6 Actuariële functie 
De actuariële functie is een uitbestede dienst voor Univé Stad en Land. Hiervoor is een 

uitbestedingsovereenkomst opgesteld en zijn afspraken gemaakt met Univé Stad en Land. Voor de uitvoering 

van de actuariële functie is een charter opgesteld met hierin onder andere de doelen van de actuariële functie, 

inrichting van de functie, werkwijze en samenwerking met de organisatie. Dit charter wordt elk jaar herzien in 

de Raad van Bestuur (RvB) en Risk- en auditcommissie (RAC) en is afgestemd met de andere sleutelfuncties Risk, 

Compliance en Interne audit. In 2016 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het charter. In 2017 heeft de actuariële 

functie voor Univé Stad en Land geen andere rollen verricht buiten deze functie. De actuariële functie rapporteert 

aan de RvB en maakt deel uit van de RAC. In 2016 heeft er een uitgebreide audit plaatsgehad op de invulling van 

de functie. Uit de audit komt naar voren dat bij elke RU de actuariële functie, in opzet en bestaan, voldoet aan 

de eisen vanuit Solvency II. Er is geconstateerd dat de door actuariële functie opgeleverde rapportages inclusief 

de gehanteerde berekeningen in lijn zijn met de vereisten van Solvency II in opzet, bestaan en werking. Voor de 

bevindingen wordt verwezen naar de onderliggende rapportage en de opvolging hiervan in de 

kwartaalrapportages.  

De actuariële functie stelt een jaarplan op en stemt de planning af met Univé Stad en Land Brandverzekeraar 
N.V.. In het jaarplan zijn activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan de terreinen waar de actuariële 
functie directe verantwoordelijkheid heeft: het oordeel over de technische voorzieningen, het premie- en 
acceptatiebeleid en de herverzekeringsregeling. Daarnaast had de actuariële functie in 2017 een rol in de 
implementatie van het risicomanagementsysteem door een bijdrage te leveren aan de ORSA, review van de 
SKV-berekeningen, passendheidsanalyse van het Standaard Model en deelname aan de RAC. 
  
De conclusies van de rapportages worden opgenomen in de kwartaalrapportage van de actuariële functie. Deze 

kwartaalrapportages worden besproken in de RAC. De specifieke rapportages zijn gericht aan en besproken met 

het DT. Daarnaast is de actuariële functie betrokken bij een aantal specifieke vragen die naar boven kwamen bij 

de totstandkoming van de RSR en specifieke vragen in het jaarwerktraject gesteld door de accountant bij Univé 

Stad en Land Brandverzekeraar N.V..  

B.7 Uitbesteding 
USL(B) heeft bepaalde bedrijfsprocessen uitbesteed zowel aan de Univé groep als aan derden. De belangrijkste 
redenen voor deze uitbestedingen zijn een verhoging van de kwaliteit en de kostenefficiency van processen en 
het mitigeren van operationele risico’s.  
 
Een uitbesteding mag geen afbreuk doen aan de integere en beheerste bedrijfsvoering en de continuïteit van 
de organisatie. Daartoe hanteert USL een gedetailleerd uitbestedingsbeleid waarbij bij elke uitbesteding wordt 
nagegaan of de uitbesteding binnen deze kaders kan worden gerealiseerd door een analyse uit te voeren op: 

• de actuele risico’s en beheersmaatregelen ten aanzien van de uit te besteden (delen van de) 
bedrijfsprocessen; 

• de bijzondere risico’s ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering van uitbestede bedrijfsprocessen, 
de geschiktheid, continuïteit en integriteit van de uitbestedingspartner; 

• de noodzakelijke beheersmaatregelen ter waarborging van een integere en beheerste bedrijfsvoering; 

• de mate waarin USL in staat is om regie te voeren op de uitbestede processen in termen van kennis en 
invloed. 

 
Wanneer een voorgenomen uitbesteding leidt tot een verhoging van het risico voor USL geldt als uitgangspunt 
dat dit risico dient te worden gemitigeerd. Wanneer geen mitigerende maatregelen kunnen worden genomen, 
wordt niet tot uitbesteding overgegaan, dan wel wordt het resterende risico nadrukkelijk door het DT 
geaccepteerd. 
 
De belangrijkste, materiële, uitbestedingen betreffen de volgende activiteiten c.q. dienstverleners: 
 
IT en andere ondersteunende diensten/Univé Services B.V. 
USL(B) heeft haar IT en bepaalde andere ondersteunende activiteiten (w.o. screening medewerkers en 
sanctiewetgeving) intern uitbesteed aan Univé Services B.V. De opzet en werking van de beheersing ten 
aanzien van de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking wordt jaarlijks 
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getoetst aan de hand van een normenkader en gerapporteerd door middel van een Third Party Mededeling 
(TPM). Daarnaast heeft USL(B) haar interne audit functie aan Univé Services uitbesteed (zie ook B.5). 
 
Actuariële werkzaamheden/Arcturus 
De actuariële functie is uitbesteed aan Arcturus, gevestigd te Utrecht. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
onder verantwoordelijkheid van de heer Peter van Kampen. Zie verder B.6. 
 
Vermogensbeheer/ Kempen Capital Management & KasBank 
USL heeft een deel van haar vermogen ondergebracht in beleggingen. In lijn met het beleggingsbeleid is er 
sprake van een prudent risicobeleid. De beleggingsportefeuille wordt beheerd door Kempen Capital 
Management N.V. Dagelijks ziet bewaarder Kas Bank N.V. erop toe dat Kempen in haar rol als 
vermogensbeheerder voldoet aan het afgegeven mandaat. Maandelijks ziet USL(B) toe op het 
vermogensbeheer en toezicht binnen de gestelde kaders door Kas Bank en Kempen.  
 
In alle gevallen heeft USL overeenkomsten met SLA’s gesloten met de betrokken uitbestedingspartners 
teneinde te waarborgen dat de uitbesteding een integere en beheerste bedrijfsvoering van USL(B) mogelijk 
maakt. 

 
B.8 Aanvullende informatie 
Om een gezonde en prudente bedrijfsvoering van de verzekeraars te borgen, heeft de wetgever in Solvency II 
aangegeven dat jaarlijks het governancesysteem wordt geëvalueerd. Deze evaluatie van de governance, 
waarbij gesprekken met directie en riskmanager en documentatie (w.o. auditrapporten) als bron zijn gebruikt, 
is ook in 2017 uitgevoerd bij Univé Stad en Land. De bevindingen zijn met het DT en de RAC besproken.  
 

C. Risicoprofiel 
 
C.1 Verzekeringstechnisch risico  

Er is sprake van eenvoudige (brand)schadeverzekeringen op basis van jaarcontracten in met name het 

particuliere en agrarische segment. De particuliere portefeuille is, mede dankzij de commerciële activiteiten, de 

laatste jaren gegroeid. Ook voor de komende jaren is dit het speerpunt voor uitbouw van onze portefeuille, 

hetgeen zal leiden tot een gemiddeld lager risicoprofiel. USLB heeft van oudsher een sterke positie ten aanzien 

van agrarische risico’s in de regio. De omvang van de portefeuille in dit segment is de afgelopen jaren stabiel 

gebleven, ondanks de krimp in aantallen in deze sector. Wij verwachten geen significante wijzigingen in deze 

markt. 

 

Voor wat betreft zakelijke (MKB) brandproducten willen we de huidige beperkte portefeuille uitbouwen met 

die objecten die passen binnen het door ons geformuleerde beleid.  

Voor wat betreft dit soort risico’s beoordelen we in eerste instantie het morele risico om te bepalen of we een 

verzekeringsrelatie willen aangaan (aanvraagprocedure, acceptatiematrix). 

 

Het acceptatiebeleid is er op gericht om onevenwichtige risico’s niet op eigen tekening maar als intermediair bij 

andere verzekeraars onder te brengen.  

 

Het schadebehandelingsproces kent gemiddeld een korte doorlooptijd. De schadevoorziening wordt bepaald 

op dossierniveau. De verschillen tussen op deze wijze vastgestelde voorzieningen en daadwerkelijke 

uitkeringen zijn beperkt. 

 

Het herverzekeringscontract ziet toe op het mitigeren van (cumulatie van) grote schadelasten als gevolg van 

schade per risico en in het geval van storm- en/of hagelcalamiteiten. Nadere informatie over het 

herverzekeringscontract treft u aan in de toelichting bij de jaarrekening. 
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Bovenstaande aspecten hebben in positieve zin bijgedragen aan ons streven naar een groeiende, maar gezonde 

brandportefeuille met relatief voorspelbare (financiële) resultaten. 

Het verzekeringstechnische risico van USLB bedroeg per 31-12-2017 in totaal EUR 15.913K. bij een limiet van 

EUR 18.500K.. 

C.2 Marktrisico  
De risicobereidheid ten aanzien van marktrisico’s is laag. Reeds meerdere jaren is er sprake van deposito’s bij 

grote Nederlandse bankinstellingen. Het renterisico is als gevolg van de korte looptijd van de deposito’s en de 

technische voorzieningen zeer beperkt. Er worden geen derivaten aangehouden.  

In het beleggingsbeleid is er sprake van een prudent risicobeleid. In januari 2017 is een relatief klein deel van 

de portefeuille belegd in (bedrijfs-)obligatiefondsen en aandelenfondsen. Het deel beleggingen dat staat 

tegenover de technische voorzieningen blijft belegd in spaargeldproducten. De beleggingsfondsen worden 

door de vermogensbeheerder Kempen Capital Management N.V. aangekocht. Hiertoe is vanuit het 

beleggingsbeleid een beleggingsplan voor 2017 vastgesteld waarin specifieke risicotoleranties zijn uitgewerkt. 

Bewaarder Kas Bank N.V. ziet op dagbasis toe dat Kempen in haar rol als vermogensbeheerder voldoet aan het 

afgegeven mandaat. 

Het marktrisico van USLB bedroeg per 31-12-2017 in totaal EUR 1.642K bij een limiet van EUR 4.000K. 

C.3 Kredietrisico  
Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. heeft een (latente) vorderingen op de herverzekeraar (A-rating, AM 
Best).  

Per 31-12-2017 bedroeg de vordering op de Herverzekeraar EUR 3.497K (EUR 2.196K onder SII marktwaarde). 

 

De verdisconteerde vordering op de Herverzekeraar, alsmede de vorderingen als gevolg van uitstaande liquide 
middelen, komen tot uitdrukking in het Tegenpartijrisico. De vorderingen op de Herverzekeraar en de 
(systeem)banken worden getypeerd als type 1 vorderingen onder het tegenpartijrisico. 
 

Het tegenpartij risico van USLB bedroeg per 31-12-2017 in totaal EUR 2.305K bij een limiet van EUR 3.500K. 

 
C.4 Liquiditeitsrisico  
De in de technische voorziening opgenomen toekomstige winst bedraagt EUR 1.102K (exclusief risicomarge). De 
activa zijn qua aard, looptijd en liquiditeit geschikt om aan de verplichtingen te voldoen wanneer deze opeisbaar 
zijn (of winsten komen te vervallen). Er zijn EUR 32.155K aan liquide middelen en EUR 12.316K aan financiële 
beleggingen op de balans die courant zijn en goed verhandelbaar op de obligatie- en aandelenmarkt.  

 
C.5 Operationeel risico  
Operationeel gezien kent USLB relatief eenvoudige processen, waarbij het operationeel risico door o.a. 

functiescheiding en diverse overige beheersmaatregelen wordt beperkt. 

Het operationeel risico van USLB bedroeg per 31-12-2017 in totaal EUR 852K bij een limiet van EUR 1.000K. 

C.6 Overig materieel risico  
Buiten bovengenoemde risico’s kent USLB geen materiele risico’s. 

 
C.7 Overige informatie  
Alle relevante en materiële informatie over het risicoprofiel is aan bod gekomen in paragrafen C.1 tot en met 
C.6. 
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D. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden  
 
D.1 Informatie over waardering activa  
In deze paragraaf is per (materiële) categorie activa informatie gegeven over de waardering op basis van de 
jaarrekening grondslagen (bron is jaarrekening 2017) en de Solvency II grondslagen8.  

Assets 
Solvency II value Statutory accounts 

value 

Goodwill   0 

Deferred acquisition costs   0 

Intangible assets 0 0 

Deferred tax assets 0 0 

Pension benefit surplus 0 0 

Property, plant & equipment held for own use 0 0 

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) 12.315.872 12.315.872 

Property (other than for own use) 0 0 

Holdings in related undertakings, including participations 0 0 

Equities 0 0 

Equities - listed 0 0 

Equities - unlisted 0 0 

Bonds 0 0 

Government Bonds 0 0 

Corporate Bonds 0 0 

Structured notes 0 0 

Collateralised securities 0 0 

Collective Investments Undertakings 12.315.872 12.315.872 

Derivatives 0 0 

Deposits other than cash equivalents 0 0 

Other investments 0 0 

Assets held for index-linked and unit-linked contracts 0 0 

Loans and mortgages 0 0 

Loans on policies 0 0 

Loans and mortgages to individuals 0 0 

Other loans and mortgages 0 0 

Reinsurance recoverables from: 2.196.362 3.496.817 

Non-life and health similar to non-life 2.196.362 3.496.817 

Non-life excluding health 2.196.362 3.496.817 

Health similar to non-life 0 0 

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked 0 0 

Health similar to life 0 0 

Life excluding health and index-linked and unit-linked 0 0 

Life index-linked and unit-linked 0 0 

Deposits to cedants 0 0 

Insurance and intermediaries receivables 0 0 

Reinsurance receivables 0 0 

Receivables (trade, not insurance) 0 0 

Own shares (held directly) 0 0 

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in 0 0 

Cash and cash equivalents 32.155.401 32.155.401 

Any other assets, not elsewhere shown 0 0 

Total assets 46.667.634 47.968.089 

 Figuur 8; De activa op de balans ultimo 2017, zowel op jaarrekening-waarde als SII-waarde (bedragen in 1 euro):    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Hierbij wordt verwezen naar de QRT BI-S.01.02.b 
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Overige financiële beleggingen 
 

Omschrijving Waardering 
jaarrekening 

Waardering  
Solvency II 

Verschil 
(Solvency II – jaarrekening) 

Beleggingsfondsen € 12.315.872 € 12.315.872 € 0 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De beleggingsfondsen9 worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de (onderliggende) beurskoers 
ultimo boekjaar. De gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden direct in de resultatenrekening 
verwerkt. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 
jaarrekening. 
 
Liquide middelen 
 

Omschrijving Waardering 
jaarrekening 

Waardering 
Solvency II 

Verschil 
(Solvency II – jaarrekenng) 

Liquide middelen € 32.155.401 € 32.155.401 € 0 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde (inclusief lopende rente)10. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 
jaarrekening. Deposito’s met een looptijd korter dan een jaar, die volledig en vrij opneembaar zijn worden 
onder SII opgenomen onder de liquide middelen. 

 
Vordering uit herverzekering 

 
Omschrijving Waardering 

jaarrekening 
Waardering 

Solvency II 
Verschil 

(Solvency II – jaarrekenng) 

Vordering uit herverzekering € 3.496.817 € 2.196.362 € 1.300.455 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 

De voorziening voor te ontvangen schaden van herverzekeraars is voor de per balansdatum nog niet 
afgewikkelde schaden van het boekjaar en de voorgaande jaren. De vaststelling geschiedt stelselmatig post 
voor post.  
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 

De voorziening herverzekeringspremie is het verschil tussen de nog binnenkomende herverzekerde schade (op 
de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens) en de uitgaande 
herverzekering (op de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens). Zie 
voor een uitgebreide toelichting op het verschil in waardering tussen de jaarrekening en Solvency II hoofdstuk 
D2.3, D.2.4 en D.2.5 van dit document. 

                                                           
9 In de jaarrekening van USLB wordt onderscheidt gemaakt tussen aandelenfondsen en vastrentende waarden 
(obligatiefondsen), onder SII worden de fondsen (gesaldeerd) weergegevens als beleggingsfondsen (collective 
investment undertaking).  
10 De post liquide middelen bevat ook vrij opneembare deposito’s. In de jaarrekening van USLB worden deze als deposito gepresenteerd, 
onder SII (statutaire waarden) als liquide middelen. 
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D.2 Informatie over de waardering van technische voorzieningen  
In deze paragraaf is informatie gegeven over de waardering op basis van de jaarrekening grondslagen 

(jaarrekening 2017) en de SII grondslagen van de technische voorzieningen.  

 
D.2.1 Waarde van de technische voorziening 
Op de Solvency II balans 11 bedraagt het totaalbedrag aan technische voorzieningen € 11.480K Conform de 
Solvency II specificaties worden de technische voorzieningen berekend als de som van de beste schatting plus 
een risicomarge. Onderstaand de voorzieningen in de jaarrekening en die op Solvency II grondslagen (bedragen 
x € 1.000): 

 Jaarrekening "Solvency II" 

Technische voorzieningen Grondslagen Grondslagen 

(Beste schatting) premie bruto (inclusief voorziening winstdeling) 4.594 1.776 

(Beste schatting) schade bruto (inclusief overige techn voorzieningen) 8.869 8.587 

Risicomarge voorzieningen 0 1.117 

Totale bruto voorziening 13.463 11.480 

Voorziening herverzekering premie 0 1.306 
Voorziening herverzekering schade -3.497 -3.502 

Voorziening eigen rekening 9.966 9.284 

 
De beste schatting is conform de Solvency II specificaties bepaald als het saldo van verwachte uitgaande 
kasstromen verminderd met de inkomende kasstromen. Beide zijn contant gemaakt tegen de rentecurve die 
EIOPA voorschrijft 12. Deze rentecurve bestaat uit een risicovrije rentecurve per 31-12-2017 zonder volatility 
adjustment en zonder matching adjustment. 
 
Voor de bepaling van de risicomarge is de methode aangehouden die wordt beschreven in de Solvency II 
specificaties: de cost of capital methode. De risicomarge is hierdoor gelijk aan de kapitaalkosten die nodig zijn 
om de huidige verzekeringsverplichtingen af te wikkelen. Zie D.2.5 voor een uitgebreide toelichting hierop. 
 
D.2.2 Niveau van onzekerheid in de technische voorziening 
Schadevoorzieningen 
 
Het niveau van onzekerheid van de schade voorzieningen in de branche ‘Brand en andere schade aan 
goederen” is ‘medium’: 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. 
 
Voor het meten van de betrouwbaarheid van de voorzieningen zijn meerdere methoden gebruikt. 
Allereerst zijn er prudente en minder prudente scenario's gedefinieerd, aan de hand waarvan er 
schokken zijn aangebracht in de ontwikkelfactoren van de Chain Ladder methode. Vervolgens kan men 
bepalen of de bepaalde BE-schatting van de voorziening zich relatief hoog of laag verhoudt tot de 
berekende prudente en minder prudente scenario's. Voor Univé Stad en Land lijkt de bepaalde 
voorziening zich vrij aardig tot de gedefinieerde scenario's te verhouden. Alle scenario's met redelijke 
assumpties zijn slechts lichtelijk hoger of lager dan de bepaalde BE-voorziening. 
 
Premievoorzieningen 
 
Het niveau van onzekerheid van de premievoorzieningen in de branche ‘Brand en andere schade aan 

                                                           
11 Hierbij wordt verwezen naar de QRT BI-S.01.02.b 
12 http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-232844.jsp 
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goederen” is gemiddeld: voor de vaststelling van deze voorzieningen moet een projectie gemaakt worden voor 
schadejaren tot en met 2018. De meeste brandpolissen hebben een contractduur van 1 jaar. De premie van de 
contracten die ultimo 2017 liepen zullen in de loop van 2018 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. 

 
D.2.3 Afstemming grondslagen jaarrekening en Solvency II 
In de jaarrekening 2017 is een bruto technische voorziening opgenomen van EUR 13.463K, voor schade- en 
premievoorzieningen. Onderstaande tabellen geven inzicht in de opbouw van de technische voorziening op 
jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen, gesplitst naar schade- en premievoorziening. 
 
De beste schatting van de netto schadevoorziening onder Solvency II bedraagt EUR 5.236K.  
 
Beste schatting schadevoorziening 

 (1) (2) (1) - (2) (1) / (2) 

      Verschil met jaarrekening 

Onderdeel Jaarrekening  SII Grondslag  SII Grondslag  SII Grondslag 

Totaal schadevoorziening bruto  8.869.335   8.587.156   282.179  3% 
waarvan IBNR  145.000  

 
 145.000  

 

waarvan schadebehandelingskosten  75.000   75.142   -142  0% 
Totaal schadevoorziening herverzekering  -3.496.817   -3.502.317   5.499  0% 

Totaal schadevoorziening eigen rekening  5.372.518   5.084.839   287.679  6% 

Risicomarge schadevoorziening 
 

 150.961   -150.961  -100% 

Totaal netto inclusief risicomarge  5.372.518   5.235.800   136.718  2,6% 

In deze tabel is de risicomarge voor alleen de schadevoorziening toegevoegd. 

 

De beste schatting van de netto premievoorziening onder Solvency II bedraagt EUR 4.048K.  

 (1) (2) (1) - (2) (1) / (2) 

      Verschil met jaarrekening 

Onderdeel Jaarrekening  SII Grondslag  SII Grondslag  SII Grondslag 

Premievz bruto  4.593.928   1.775.552   2.818.376  159% 
waarvan voorz. niet-toereikende premies  -    

 
 -    

 

waarvan voorz. winstdeling en korting  -82.434   -82.434   -    0% 
waarvan overlopende acquisitiekosten  -     -     -    

 

Premievoorziening herverzekering  -     1.305.954   -1.305.954  -100% 

Premievoorziening netto, incl voorz winstdeling en korting  4.593.928   3.081.507   1.512.421  49% 

Risicomarge premievoorziening 
 

 966.286   -966.286  -100% 

Totaal netto inclusief risicomarge  4.593.928   4.047.792   546.136  13% 

In deze tabel is enkel een risicomarge opgenomen die betrekking heeft op de premievoorziening. 
 
De grondslagen, methoden en aannames ten aanzien van de technische voorzieningen op Solvency II 
grondslagen, in hoofdlijnen: 

• De beste schatting van de premievoorziening is het verschil tussen de nog binnenkomende premie tot 
einde contractgrens en de uitgaande kasstromen (de kosten en verwachte schadelast op de premie in 
de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens). 

• De beste schatting van de schadevoorziening is gebaseerd op de jaarrekening voorziening, rekening 
houdend met eventuele vrijval/uitloop. 

• De risicomarge is bepaald met behulp van een vereenvoudigde cost of capital methode13, namelijk 
simplificatie methode 114 

• De voorziening herverzekeringspremie is het verschil tussen de nog binnenkomende herverzekerde 
schade (op de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens) en de 
uitgaande herverzekering (op de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de 
contractgrens). 

                                                           
13 Zie artikel 58 lid 1 uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014  
14 Zie TP_Final_document_NL, richtsnoer 62 
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• De voorziening herverzekering schade is gebaseerd op de jaarrekening voorziening, rekening houdend 
met eventuele vrijval 

 
Het verschil tussen de bruto premievoorziening op jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen is dat 
onder Solvency II grondslagen ook verplichtingen die samenhangen met toekomstig te ontvangen premies tot 
de contractgrens (eerstkomende contractvervaldatum) worden meegenomen.  In de jaarrekening is dat niet het 
geval.  

 
D.2.4 Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald 
De voorziening herverzekeringspremie is het verschil tussen de nog binnenkomende herverzekerde schade (op 
de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens) en de uitgaande 
herverzekeringspremie (op de premie in de onverdiende premievoorziening en toekomstige premie). 
 
Het verschil tussen de herverzekerde premievoorziening op jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen 
is dat op Solvency II grondslagen ook de verwachte baten en lasten uit herverzekering die samenhangen met 
toekomstig te ontvangen premies tot de eerstkomende contractvervaldatum worden meegenomen. Op 
jaarrekening grondslagen is dat niet het geval. Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. maakt geen gebruik 
van Special Purpose Vehicles (SPV’s). 
 
Voor de bedragen in de premie en schadevoorzieningen, zie tabellen in D.2.3. 

 
D.3 Informatie over de waardering van andere verplichtingen  
Onderstaand de verplichtingen en kernvermogen op de balans ultimo 2017, zowel op jaarrekening-waarde als 

SII-waarde (bedragen in 1 euro): 

Liabilities 
Solvency II value Statutory accounts 

value 

Technical provisions – non-life 11.479.955  13.463.264  

Technical provisions – non-life (excluding health) 11.479.955  13.463.264  

Technical provisions calculated as a whole 0    

Best Estimate 10.362.708    

Risk margin 1.117.247    

Technical provisions - health (similar to non-life) 0  0  

Technical provisions calculated as a whole 0    

Best Estimate 0    

Risk margin 0    

Other technical provisions 0  0  

Contingent liabilities 0  0  

Provisions other than technical provisions 0  0  

Pension benefit obligations 0  0  

Deposits from reinsurers 0  0  

Deferred tax liabilities 170.713  0  

Derivatives 0  0  

Debts owed to credit institutions 0  0  

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions 0  0  

Insurance & intermediaries payables 0  0  

Reinsurance payables 1.125.000  1.125.000  

Payables (trade, not insurance) 1.246.060  1.246.060  

Subordinated liabilities 0  0  

Subordinated liabilities not in Basic Own Funds 0  0  

Subordinated liabilities in Basic Own Funds 0  0  

Any other liabilities, not elsewhere shown 0  0  

Total liabilities 14.021.728  15.834.323  

Excess of assets over liabilities 32.645.906  32.133.766  

Figuur 11; De passiva op de balans ultimo 2017, zowel op jaarrekening-waarde als SII-waarde (bedragen in 1 euro):    

In deze paragraaf is per materiele categorie andere verplichtingen informatie gegeven over de waardering op 

basis van de jaarrekening grondslagen (bron is jaarrekening 2017) en de SII grondslagen.  

 
In deze paragraaf is per materiele categorie ‘Andere verplichtingen’ informatie gegeven over de waardering op 
basis van jaarrekening grondslagen (bron is jaarrekening 2017) en Solvency II grondslagen. ‘Andere 
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verplichtingen’’ bestaand uit de passiva categorieën behoudens de technische voorzieningen welke reeds in D.2 
besproken zijn. 
 
Voorziening voor latente belasting 

 
Omschrijving Waardering 

jaarrekening 
Waardering  

Solvency II 
Verschil 

(Solvency II – jaarrekenng) 

Voorziening voor latente belasting   € 0   € 170.713 € 170.713 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
Niet van toepassing op jaarrekeningbasis. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
Deze post is samen met het kern vermogen een saldopost. Het is de voorziening voor uitgestelde belasting op de 

jaarrekening balans plus de verschillen tussen de jaarrekening en SII waardering afgerekend tegen een 

belastingpercentage van 25%. Omdat het verschil van de verschillende balansposten een stijging van het eigen 

vermogen tot gevolg heeft, stijgt de balanspost voorziening voor uitgestelde belasting op de marktwaardebalans 

ten opzichte van de jaarrekeningbalans. De voorziening kan niet negatief worden door een daling. 

 
Schulden uit herverzekering 

 
Omschrijving Waardering 

jaarrekening 
Waardering  

Solvency II 
Verschil 

(Solvency II – jaarrekenng) 

Schulden uit herverzekering   € 1.125.000 € 1.125.000   € 0 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De schulden uit herverzekering zijn gewaardeerd tegen het bedrag dat noodzakelijk is om de verplichting af te 
wikkelen. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 
jaarrekening. 

 
Kortlopende schulden 

 
Omschrijving Waardering 

jaarrekening 
Waardering  

Solvency II 
Verschil 

(Solvency II – jaarrekenng) 

Kortlopende schulden   € 1.246.060 € 1.246.060   €0 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen het bedrag dat noodzakelijk is om de verplichting af te 
wikkelen. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 
jaarrekening. 

 
D.4 Alternatieve waarderingsmethode 15 
 Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. maakt geen gebruik van alternatieve waarderingsmethoden.  

                                                           
15 Deze informatie volgt uit de nieuwe bepaling in artikel 9, lid 4, van de uitvoeringsverordening (Delegated Acts). 
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D.5 Overige informatie 
Er is geen sprake van een matchingsopslag (MA) in lijn met artikel 77b van de solvabiliteit II richtlijn. Er is 

tevens geen sprake van een volatiliteitsaanpassing (VA, artikel 77b van de solvabiliteit II richtlijn), 

overgangsmaatregel voor de risicovrije rentetermijnstructuur (artikel 308c van SII), of overgangsaftrek voor de 

technische voorzieningen (artikel 308dvan SII). Derhalve is hier geen nadere toelichting opgenomen. Er wordt 

geen correctie voor verliescompensatievermogen in de technische voorzieningen toegepast (artikel 206 DA). 

 

Alle (andere) materiële informatie over de waardering van activa en passiva voor solvabiliteitsdoeleinden is 

besproken in de paragrafen D.1 tot en met D.4. 
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E. Kapitaalbeheer  
De Solvency II kapitaalspositie is achteruitgegaan ten opzichte van vorig jaar. De solvabiliteitsratio SKV van Univé 

Stad en Land ultimo 2017 bedraagt 176% en is daarmee een daling ten opzichte van vorige jaar (180%). Deze 

mutatie wordt veroorzaakt door wijzigingen in het in aanmerking komend vermogen/beschikbaar eigen 

vermogen en wijzigingen in de SKV . 

 

Hieronder wordt de kapitaalspositie ultimo 2017 vergeleken met de kapitaalspositie ultimo 2016, beide op basis 

van SII-principes: 

  31-12-2017 31-12-2016 
  "Solvency II" "Solvency II" 

MinimumKapitaalVereiste (MKV) 4.635 4.332 
SolvabiliteitsKapitaalvereiste (SKV) 18.540 17.327 
    
Kern vermogen marktwaarde voor aanpassingen 32.646 33.785 
In aanmerking komend vermogen ter dekking MKV 32.646 31.188 
In aanmerking komend vermogen ter dekking SKV 32.646 31.188 

    
Solvabiliteitsratio SKV 176% 180% 
Solvabiliteitsratio MKV 704% 720% 

Figuur 12; samenvatting kapitaalspositie (bedragen in 1000 euro):    

Over de SKV: 

• De solvabiliteitsratio SKV van Univé Stad en Land ultimo 2017 bedraagt 176% en voldoet hiermee 
ruimschoots aan de SII-eisen conform de SII-specificaties. Dit is een lichte achteruitgang ten opzichte van 
vorig jaar (180%). 

• De solvabiliteitsratio ligt tussen de interne norm van 155% en de streefsolvabiliteit van 180%. De 
solvabiliteitspositie voldoet daarmee aan de limieten en doelstellingen zoals gesteld in het kapitaalbeleid 
van Univé Stad en Land. 

• De wijzigingen in vergelijking met vorig jaar zijn: 
o De SKV is gestegen van € 17,3 miljoen naar € 18,5 miljoen (+7,0%). Het in aanmerking komend 

vermogen is tevens gestegen, maar minder hard dan de SKV (+4,7%). Dit verklaart de afname van 
de solvabiliteitsratio.  

o Het kernvermogen van de verzekeraar, voordat hierop aanpassingen zijn gedaan, is in tegenstelling 
tot vorig jaar gelijk aan het in aanmerking komend vermogen. Vorig jaar was het in aanmerking 
komend vermogen namelijk gelijk aan het kernvermogen voor aanpassingen minus het 
voorzienbare dividend van € 2,6 miljoen. Er is geen aanvullend vermogen (evenals vorig jaar). 

• De stijging van de SKV met € 1,2 miljoen kan verklaard worden door de volgende effecten: 
o Het catastroferisico stijgt met € 0,8 miljoen. De toename wordt veroorzaakt doordat het eigen 

behoud Storm is gestegen van 4.000K naar 4.250K in het contract per 1.1.2018. Dit betekent dat de 
netto schadelast per storm (2x een windstorm + 2x een hagelstorm) met 250K toeneemt. 

o Het marktrisico stijgt met € 1,6 miljoen doordat Univé Stad en Land een deel van haar liquide 

middelen heeft belegd in fondsen. Het tegenpartijrisico daalt daarentegen juist met € 0,4 miljoen. 

Oftewel, het marktrisico stijgt harder dan dat het tegenpartijrisico daalt, zodat de SKV op totaal 

niveau toeneemt (diversificatie-effecten daargelaten).     

• De verklaringen voor de stijging van het in aanmerking komend vermogen en het verschil met de 
jaarrekening kunnen worden afgelezen in onderstaande. 
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  31-12-2017 31-12-2016 Verschil 

Jaarrekening kernvermogen 32.134 32.428 -294 

Beleggingen 0 0 0 

Voorziening herverzekering -1.300 -1.271 -29 

Verzekeringsverplichtingen 1.983 3.081 -1.098 

Latente belastingen -171 -453 282 

Overig 0 0 0 

Solvency II kernvermogen voor aanpassingen 32.646 33.785 -1.139 

Verschil 512 1.358 -845 

Voorzienbare dividenden en uitkeringen 0 2.597 -2.597 

Solvency II kernvermogen na aanpassingen 32.646 31.188 1.458 
Figuur 13; verschillen tussen jaarrekening- en SII-vermogen 

Over de minimum kapitaalsvereiste (MKV): 

• De solvabiliteitsratio MKV van Univé Stad en Land ultimo 2017 bedraagt 704% en voldoet hiermee ook 
ruimschoots aan de SII-eisen conform de SII-specificaties. Dit is een afname ten opzichte van vorig jaar 
(720%). 

• De wijzigingen in vergelijking met vorig jaar zijn: 
o De MKV is evenals vorig jaar gelijk aan de ondergrens van 25% van de SKV. Daarnaast is het in 

aanmerking komend vermogen ter dekking van de MKV en SKV gelijk aan elkaar. Dit verklaart dat 
de solvabiliteitsratio MKV procentueel even hard daalt als dat de solvabiliteitsratio SKV daalt (-2,2% 
relatief).  

 
E.1 Informatie over het eigen vermogen 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
In de jaarrekening 2016 wordt het eigen vermogen als volgt verantwoord (ter vergelijking 2015 bijgevoegd) (x 
EUR 1000). 
 

Omschrijving Waardering jaarrekening 
2017 

Waardering jaarrekening 
2016 

Aandelenkapitaal (gestort)   € 50   € 50 

Agioreserve   € 3.250   € 3.250 

Algemene reserve € 26.531   € 25.405 

Niet verdeelde resultaten € 2.303   € 3.723 

Totaal € 32.134   € 32.428 

 
Hierbij wordt de volgende toelichting op de waarderingsgrondslagen gegeven: 

• Aandelenkapitaal (gestort), betreft het bedrag dat op de geplaatste aandelen is gestort. 

• Agioreserve, betreft het surplus aan storting bovenop het gestorte aandelenkapitaal. 

• Algemene reserve, betreft een overige reserve (anders dan wettelijk en/of statutair). In beginsel vrij 
uitkeerbaar aan de aandeelhouder, rekening houdende met het kapitaalbeleid van de verzekeraar. 

• Niet verdeelde resultaten, betreft het resultaat na belasting van het boekjaar waaraan nog geen 
bestemming is gegeven. 

 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
Het eigen vermogen onder SII bestaat bij Univé Stad en Land volledig uit beschikbaar Tier 1-vermogen en komt 

na aftrek van het eventueel voorzienbaar dividend (ledenuitkering), volledig in aanmerking om de minimum 
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kapitaalvereiste (MKV) en de solvabiliteitsvereiste (SKV) te dekken16. Verder heeft Univé Stad en Land geen 

aanvullende vermogenscomponenten, evenals vorig jaar. 

 
In onderstaande tabel wordt de wijziging van het vermogen op jaarrekening grondslagen naar het vermogen op 
Solvency II grondslagen weergegeven 17 (inclusief een vergelijking met vorig jaar). 

  31-12-2017 31-12-2016 Verschil 

Jaarrekening kernvermogen 32.134 32.428 -294 

Beleggingen 0 0 0 

Voorziening herverzekering -1.300 -1.271 -29 

Verzekeringsverplichtingen 1.983 3.081 -1.098 

Latente belastingen -171 -453 282 

Overig 0 0 0 

Solvency II kernvermogen voor aanpassingen 32.646 33.785 -1.139 

Verschil 512 1.358 -845 

Voorzienbare dividenden en uitkeringen 0 2.597 -2.597 

Solvency II kernvermogen na aanpassingen 32.646 31.188 1.458 

 
Het eigen vermogen onder SII (het Solvency II kernvermogen) van Univé Stad en Land ter grootte van 32.646K 

bestaat uit gestort en gevraagd kapitaal (50K), agio (3.250K), overige reserves (26.531K) en onverdeelde winst 

(2.303K) (samen 32.134K), waarbij wordt opgeteld de toename van het eigen vermogen door het omzetten van 

de balans op marktwaarde (bij Univé Stad en Land 512K, ofwel een toename). Dit is het verschil tussen 

marktwaarde en jaarrekening-waarde.  

 

Eventuele verschillen tussen jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen worden hieronder verder 

toegelicht.  

 

Technische Voorzieningen: 

 

  Jaarrekening "Solvency II" 
Technische voorzieningen Grondslagen Grondslagen 

(Best estimate) premie bruto (inclusief voorziening winstdeling) 4.594 1.776 
(Best estimate) schade bruto (inclusief overige techn voorzieningen) 8.869 8.587 
Risicomarge voorzieningen 0 1.117 
Totale bruto voorziening 13.463 11.480 
Voorziening herverzekering premie 0 1.306 
Voorziening herverzekering schade -3.497 -3.502 

Voorziening eigen rekening 9.966 9.284 

WAARDERINGSVERSCHILLEN TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 

De berekening van de bovenstaande getallen worden toegelicht in de voorzieningen rapportage18. Het verschil 

tussen jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen bedraagt dit jaar 683K (voorziening herverzekering 

+ verzekeringsverplichtingen). Vorig jaar bedroeg dit verschil 1.810K wat resulteert in een afname van 1.127K. 

Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verwachte marge op de toekomstige premie daalt van 

14,2% ultimo 2016 naar 9,0% ultimo 2017 (premievoorziening).  

 

 

 

                                                           
16 Zie artikelen 93 tot en met 98 uit de richtlijn 2009/138/EG van 25-11-2009 van en artikelen 69 tot en met 79 en 82 uit de uit 
gedelegeerde verordening van 10-10-2014 
17 Hierbij wordt verwezen naar de QRT OF-B1A-S.23.01.b 
18 Rapportage Voorzieningen 1ste lijn 2017Q4 Unive Stad & Land v20180319.pdf 
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Latente belasting 

De toename in eigen vermogen zorgt voor een negatief belasting effect: 25% van 683K (verschil tussen 

jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen exclusief latente belasting) = 171K. Vorig jaar bedroeg het 

negatieve belasting effect: 25% van 1.810K = 453K wat resulteert in een afname van 282K. 

E.2 Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste 
 

E.2.1 Inleiding 
Conform de opgestelde marktwaardebalans en conform de SII-specificaties, bedraagt het vereiste 

solvabiliteitskapitaal € 18,5 mln.  

 

Univé Stad en Land heeft ultimo 2017 geen verzekeringsovereenkomsten in de branches 

Ziektekostenverzekeringen, Inkomensbeschermingverzekeringen en Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 

gesloten. Er hoeft ultimo 2017 dan ook geen kapitaalvereiste voor het Ziekteverzekeringtechnisch risico 

aangehouden te worden. Dit was ultimo 2016 ook het geval. 

 

Onder de SII-specificaties is de SKV ultimo 2017 conform onderstaande tabel opgebouwd (vergeleken met ultimo 

2016 en het verschil). 

Benodigde solvabiliteit "Solvency II"         

  31-12-2017 31-12-2016 Mutatie In pct* 

        
Rente 559 0 559 0% 
Aandelen 433 0 433 0% 
Vastgoed 0 0 0 0% 
Credit spread 1.139 0 1.139 0% 
Concentratie 0 0 0 0% 
Valuta risico 133 0 133 0% 
Marktrisico diversificatie-effecten -622 0 -622 0% 

SCR/SKV Marktrisico 1.642 0 1.642 0% 

        
Schade Premie en reserve 5.802 5.448 354 7% 
Schade Royement 441 696 -255 -37% 
Schade Catastrofe  13.431 12.674 757 6% 
Schade diversificatie-effecten -3.761 -3.807 46 -1% 

SCR/SKV Schade 15.913 15.010 903 6% 

        

SCR/SKV tegenpartijrisico 2.305 2.656 -351 -13% 

        

SCR/SKV immateriele activa 0 0 0 0% 

        

Totaalniveau diversificatie-effecten -2.172 -1.167 -1.005 86% 

        

BSCR/BSKV (som subtotalen (vet) minus - diversificatie effect) 17.688 16.499 1.188 7% 

        

SCR Operationeel risico 852 828 24 3% 

        

Correctie belasting 0 0 0 0% 

        

SCR/SKV (= solvabiliteits kapitaalvereiste) 18.540 17.327 1.213 7% 

        

Verhoging om minstens op niveau MKV te komen 0 0 0 0% 

        

Maximum van SKV en MKV 18.540 17.327 1.213 7% 

* mutatie in pct: plus geeft een verhoging van de SKV aan, - een verlaging     
 

Zie bijlage 2 voor de schematische weergave van de SKV opbouw in de ‘’SKV-boom’’.  
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De solvabiliteitseis is in 2017 toegenomen met ca. 7%. De solvabiliteitseis is risico gebaseerd en daarmee een 

weerspiegeling van de financiële risico’s die door middel van een standaardformule worden vertaald. In de 

ORSA heeft USLB de toepasbaarheid van deze standaardformule nader geanalyseerd. Uitkomst van de analyse 

is dat de standaardformule voldoende geschikt geacht wordt. 

E.3 Gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd bij de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste 
Er staat geen specifieke informatie over dit onderdeel in de Gedelegeerde Verordening, derhalve niet van 
toepassing voor Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.. 

 
E.4 Verschillen tussen de standaardformule en ieder gebruikt intern model 
Dit is voor Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. niet van toepassing. USLB maakt gebruik van de 
standaardformule. 

 
E.5 Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste 
Dit is voor Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. niet van toepassing. USLB heeft niet te maken gehad met 
niet-naleving van minimumkapitaalsvereiste of het solvabiliteitskapitaalsvereiste. 

 
E.6 Overige informatie 
Dit is voor Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. niet van toepassing. Alle materiële informatie over het 
kapitaalbeheer van USLB is toegelicht in paragrafen E.1 tot en met E.6. 
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Bijlage 1: Structuur Solvency II Rapportage 
 
De structuur voor de Solvency II Rapportage is gebaseerd op uitvoeringsverordening (Delegated Acts) die op 10 
oktober 2014 door Europese Commissie is gepubliceerd. De onderstaande structuur volgt uit Annex XX van de 
uitvoeringsverordening.  
 
A. Activiteiten en prestaties  

A.1 Activiteiten  
A.2 Prestaties op het gebied van verzekering  
A.3 Prestaties op het gebied van belegging  
A.4 Prestaties op overig gebied  
A.5 Overige informatie  
 

B. Governance  
B.1 Algemene informatie over het governancesysteem  
B.2 Informatie over deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten  
B.3 Informatie over het riskmanagementsysteem  
B.4 Informatie over het interne controlesysteem  
B.5 Interne auditfunctie  
B.6 Actuariële functie  
B.7 Uitbesteding  
B.8 Overige informatie 
 

C. Risicoprofiel  
C.1 Verzekeringstechnisch risico  
C.2 Marktrisico  
C.3 Kredietrisico  
C.4 Liquiditeitsrisico  
C.5 Operationeel risico  
C.6 Overig materieel risico  
C.7 Overige informatie 
 

D. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden  
D.1 Informatie over de waardering van activa  
D.2 Informatie over de waardering van technische voorzieningen  
D.3 Informatie over de waardering van andere verplichtingen 
D.4 Alternatieve waarderingsmethode 
D.5 Overige informatie 
 

E. Kapitaalbeheer  
E.1 Informatie over het eigen vermogen  
E.2 Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste  
E.3 Gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd bij de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste  
E.4 Verschillen tussen de standaardformule en ieder gebruikt intern model  
E.5 Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste  
E.6 Overige informatie  
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Bijlage 2: Opbouw vereiste kapitaal (boomstructuur) 
              Max(SKV;MKV)                 
        18.540       

     

                    
      SKV     MKV       

      18.540        4.635         
                    

                             

  
Correctie 

belasting / 
winstdeling 

  BSKV   
SKV 

Operationeel 
risico 

     

    0       17.688     852        

                    

                                

  
SKV 

Marktrisico 
 

  

SKV  
Tegenpartijrisico 

 

 

SKV Schade   
SKV 

Immateriële 
Activa 

    1.642    
  2.305    

 15.913     0   

       
               

       
           

 
   

  
Marktrisico 

rente 
 

     

  
Schade 

premie & 
reserve 

 

 

   

    559    
       5.802    

 
   

      
          

 
   

      
          

 
   

  
Marktrisico 
aandelen 

 
     

  
Schade 

royement 
 

 
   

    433    
       441    

 
   

      
          

 
   

  
Marktrisico 

vastgoed 
 

     
  

Schade 
catastrofe 

 
 

   

    0    
       13.431    

 
   

      
      

   
 

   

  
Marktrisico 

credit spread 
 

  
   

     
   

    1.139    
  

   
     

   

      
  

   
     

   

  
Marktrisico 

valuta 
 

  
   

     
   

    133    
  

   
     

   

      
  

   
     

   

  
Marktrisico  

concentratie 
 

  
   

     
   

    0                             

 

  



 

36 

 

Bijlage 3: Openbaar te maken staten 
In deze bijlage zijn onderstaande templates opgenomen zoals gerapporteerd aan de DNB over rapportagejaar 

2016 onder het Solvency II regime; 

 

Zoals hierboven reeds vermeldt, kent Univé Stad en Land Brandverzekeraar enkel non-life 

verzekeringsactiviteiten. Binnen de non-life verzekeringsactiviteiten is Univé Stad en Land Brandverzekeraar 

alleen actief in de branche (line of business) ‘’Fire and other damage to property’. Univé Stad en Land is valt 

daarnaast niet onder het groepstoezicht, maar rapporteert op als solo entiteit onder het Solvency II regime. In 

de (kwantitatieve) rapportagestaten die in deze bijlage zijn opgenomen zijn voorgenoemde kenmerken 

herkenbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

S.02.01 Balans (statutair en Solvency II)  

S.05.01 Premies, schaden en kosten per branche  

S.05.02 Premies, schaden en kosten per land Deze template is niet van 
toepassing voor USLB, derhalve niet 
opgenomen. 

S.12.01 Technische voorzieningen 
Levensverzekeringsbedrijf (& Health SLT) 

Deze template is niet van 
toepassing voor USLB, derhalve niet 
opgenomen. 

S.17.01 Technische voorzieningen 
Schadeverzekeringsbedrijf (incl Health NSLT) 

 

S.19.01 Schade-driehoeken  

S.22.01 Langetermijngarantie en overgangsmaatregelen Deze template is niet van 
toepassing voor USLB, derhalve niet 
opgenomen. 

S.23.01 Eigen vermogen  

S.25.01/02/03 SKV (standaardformule / PIM / IM)  

S.28.01 MKV  
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Balans (Solvency II en statutair) – S.02.01 
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Premies, Schaden en kosten per branche - S.05.01 

 

 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. is alleen actief in branche (line of business) Brand (Fire and other damage to property). 
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Technische voorzieningen Schadeverzekeraar – S.17.01 
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Schadedriehoeken – S.19.01 
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Eigen Vermogen – S.23.01 
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Solvabiliteit Kapitaal Vereiste (SKV) – S.25.01 
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Minimum Kapitaal Vereiste (MKV) – S.28.01 
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Bijlage 4: Herverzekeringscontracten 
 

Onderstaand overzicht van de herverzekeringscontracten van Univé Stad en Land Brandverzekeraar 

N.V. voor 2017 én 2018; 

 

 

 


