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Versiebeheer 
 

Versie Datum Auteur Wijzigingen Verstuurd naar 

0.1 29-03-2018 M. Gardenier Aanpassen naar UGR  

1.0 03-05-2018 M. Gardenier Aanpassen op basis van RSR v1.0 RvB, B.vd.Weide 

1.0 07-05-2018 M. Gardenier Goedkeuring RvB DNB en ter publicatie 
naar de website 

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

en 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. Governance 
C. Risicoprofiel 
D. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden 
E. Kapitaalbeheer 
 
Bij het opstellen van deze rapportage is nauw aangesloten bij reeds bestaande Univé documenten zoals het 
Governance statuut, kapitaalbeleid, het risicomanagement beleid, de jaarrekening, het Regular Supervisory 
Reporting (RSR) en de ERSB / ORSA uit 2016.  
 
Deze rapportage is gepubliceerd zodat belanghebbenden (stakeholders) kennis kunnen van de voor hen 
relevante informatie. Mede om deze lezers in de toekomst van dienst te zijn, zijn de teksten van de richtsnoeren 
in afwijkend font opgenomen onder de relevante koppen en voor de invulling door Univé Groningen. 
 
 

  

                                                           
1 Hoofdstuk XIII ‘Periodieke Toezichtrapportage’ 
2 richtsnoeren voor rapportage en openbaarmaking (EIOPA-BoS-15-109) 
3 Document DNB 50-232079.PDF (DNB Guidance bij kwalitatieve SII Preparatory Guidelines rapportage) 
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Samenvatting 
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 304, lid 2  
 
Het periodieke toezichtrapport bevat een samenvatting waarin met name alle materiële veranderingen worden belicht die 
zich tijdens de rapportageperiode in het bedrijf en de resultaten, het governancesysteem, het risicoprofiel, de waardering voor 
solvabiliteitsdoeleinden en het kapitaalbeheer van de onderneming hebben voorgedaan, alsook een beknopte uitleg over de 
oorzaken en gevolgen van deze veranderingen. De samenvatting bevat ook informatie over de eigen beoordeling van de 
risico's en de solvabiliteit voor de toepassing van artikel 45, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG. 
 

 
De solvabiliteitsratio SKV van Univé Groningen ultimo 2017 bedraagt 197% en is daarmee gestegen ten opzichte 

van vorige jaar (183%). 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:       

 

   Incl. PV 
Samenvatting 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 

 "Solvency II" "Solvency II" "Solvency II" 
MinimumKapitaalVereiste (MKV) 2.500 2.500 2.500 
SolvabiliteitsKapitaalvereiste (SKV) 5.165 5.046 4.836 

    
Kern vermogen marktwaarde voor aanpassingen 10.185 9.218 10.367 
In aanmerking komend vermogen ter dekking MKV 8.157 7.191 8.325 
In aanmerking komend vermogen ter dekking SKV 10.185 9.214 10.243 

    
Solvabiliteitsratio SKV 197% 183% 212% 

    
Solvabiliteitsratio MKV 326% 288% 333% 

 

Hieronder wordt een verklaring gegeven voor de belangrijkste wijzigingen van de SKV.  

De risico’s waarvoor Univé Groningen het meeste kapitaal dient aan te houden, zijn 

• Catastrofe-risico Schade    (solo kapitaal:   2.806K  (vorig jaar  2.600K )) 

• Premie- en reserverisico Schade   (solo kapitaal:   1.417K (vorig jaar  1.250K  )) 

• Aandelen risico    (solo kapitaal:   1.076K (vorig jaar  1.376K )) 
 

Over de SKV: 

• De solvabiliteitsratio SKV van Univé Groningen ultimo 2017 bedraagt 197% en voldoet hiermee ruimschoots 
aan de SII-eisen conform de SII-specificaties. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar 
(183%). 

• De solvabiliteitsratio ligt zowel boven de interne norm van 150% als net onder de streefsolvabiliteit van 
200%. De solvabiliteitspositie voldoet daarmee aan de limieten en doelstellingen zoals gesteld in het 
kapitaalbeleid van Univé Groningen  

• De wijzigingen in vergelijking met vorig jaar zijn: 
o De SKV is gestegen van € 5,0 miljoen naar € 5,2 miljoen (+2,5%). Het in aanmerking komend 

vermogen is gestegen naar € 10,2 miljoen, ten opzichte van € 9,2 miljoen vorig jaar. Dit verklaart 
de toename van de solvabiliteitsratio. Deze stijging komt voornamelijk door de positieve 
ontwikkeling in de premievoorziening onder Solvency II door de verwachte positieve marge in de 
toekomstige premies. 

o Het kernvermogen van de verzekeraar voordat hierop aanpassingen zijn gedaan is gelijk aan het in 
aanmerking komend vermogen ter dekking van de SKV. Vorig jaar was het in aanmerking komend 
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vermogen ter dekking van de SKV net iets lager dan het kernvermogen voor aanpassingen. Er is dit 
jaar geen aanvullend vermogen (evenals vorig jaar). 

• De stijging van de SKV met € 0,1 miljoen kan verklaard worden door de volgende effecten: 
o Het marktrisico daalt met € 0,4 miljoen. Deze daling is vooral het gevolg van een lager 

aandelenrisico en valutarisico. Deze risico’s zijn gedaald doordat het belegd vermogen in aandelen 

en buitenlandse valuta is afgenomen.     

o Het verzekeringstechnische risico stijgt met € 0,2 miljoen. De toename wordt veroorzaakt doordat 
het catastroferisico, het premie- en reserverisico en het royementsrisico alle drie gestegen zijn. Het 
catastroferisico stijgt met name doordat bij het Brandcontract de som van eigen behoud en 
reinstatementpremies is gestegen.  Het premie- en reserverisico stijgt doordat de toekomstige 
netto verdiende premies stijgen. Het royementsrisico stijgt doordat de marge in de toekomstige 
premies gestegen is. 

o Het tegenpartijrisico stijgt met € 0,2 miljoen door een toename in het risico mitigerend effect van 

de herverzekeraar en door een toename in de overige vorderingen. 

• De verklaringen voor de ontwikkeling in het in aanmerking komend vermogen en het verschil met de 
jaarrekening kunnen worden afgelezen in onderstaande tabel, waarbij Overig voor Univé Groningen 
verklaard wordt door het verschil in waardering van de pensioenvoorziening tussen RJ en marktwaarde. 

 

  31-12-2017 31-12-2016 Verschil 

Jaarrekening kernvermogen 9.952 9.923 29 

Beleggingen 0 0 0 
Voorziening herverzekering -537 -513 -23 
Verzekeringsverplichtingen 883 -336 1.220 
Latente belastingen -77 235 -312 
Overig -37 -90 53 

Solvency II kernvermogen 10.185 9.218 966 

Verschil 232 -705 937 

TABEL 1: VERSCHILLEN TUSSEN JAARREKENING- EN SII-VERMOGEN 
 

Over de minimum kapitaalsvereiste (MKV): 

• De solvabiliteitsratio MKV van Univé Groningen ultimo 2017 bedraagt 326% en voldoet hiermee ook 
ruimschoots aan de SII-eisen conform de SII-specificaties. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van vorig 
jaar (288%). 

• De wijzigingen in vergelijking met vorig jaar zijn: 
o De MKV is evenals vorig jaar gelijk aan de ondergrens van € 2,5 miljoen. Daarnaast is het in 

aanmerking komend vermogen ter dekking van de MKV met 13% gestegen. Dit verklaart de stijging 
in de solvabiliteitsratio MKV.  
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A. Activiteiten en prestaties 
 

A.1 Activiteiten 
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 307, lid 1 
 
(a)  de voornaamste trends en factoren die over de tijdsperiode van de bedrijfsplanning van de onderneming op haar 
ontwikkeling, resultaten en positie van invloed zijn, met inbegrip van de concurrentiepositie van de onderneming en eventuele 
significante juridische of toezichtkwesties;  
 
(b)  een beschrijving van de bedrijfsdoelstellingen van de onderneming, met inbegrip van de relevante strategieën en 
tijdskaders. 
 
Richtsnoer 16 - Activiteiten4 
 
In rubriek 'A.1 Activiteiten' van het Periodiek Toezichtverslag (PTV) als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde 
Verordening nemen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen bij de informatie over hun activiteiten het volgende op: 
a) het aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdsequivalenten; 
b) een lijst van alle verbonden ondernemingen en vestigingen. 
 

 
Algemeen 
Vanaf de zomer van 2016 kwam de wereldeconomie uit het dal en sinds de zomer van 2017 zien we een 
versnelling van de economische groei. Voor 2018 zijn de macro-economische vooruitzichten ook nog goed. 
Het beleggingsklimaat in 2017 was uitzonderlijk. De groei heeft de verwachtingen overtroffen, iets waar alle 
regio’s aan bijdroegen. Verstoringen in de financiële markten bleven uit en geopolitieke ontwikkelingen 
hadden geen blijvende negatieve impact. Het is niet helemaal duidelijk wat nu precies de aanjagers zijn van al 
die gunstige ontwikkelingen. China is daarbij een belangrijke factor. Sinds begin 2016 neemt de groei van de 
import in het land toe, daar profiteren andere landen van. Het herstel van de olieprijs dient eveneens vermeld 
te worden. 
 
Het gunstige beleggingsklimaat, waar de wereldeconomie nu inzit, kan verder gesteund worden als het beleid 
van Trump eindelijk wat van de grond komt. Het ziet ernaar uit dat zijn belastinghervormingen eindelijk als één 
plan door het Amerikaans congres worden goedgekeurd. De plannen kunnen financiële markten een impuls 
geven doordat ze kunnen leiden tot extra dividenden of aandelen inkoopprogramma’s. 
 
In Europa kwamen eind 2017 het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) tot overeenstemming over 
de Brexit. Het VK zal over enkele decennia in totaal een bedrag van rond de EUR 40 à 60 miljard betalen. Na 
deze overeenstemming kan nu begonnen worden met de onderhandelingen over de nieuwe handelsrelatie. De 
verwachting is dat dit proces moeizamer zal gaan verlopen, omdat het voor de EU moeilijker zal zijn om 
gezamenlijk op te treden. 
 
Daarnaast blijft inflatie laag. De ECB verhoogde zijn economische groeiverwachtingen voor 2018 en 2019.  
De ECB verwacht wel dat inflatie de aankomende drie jaar onder zijn target van twee procent blijft. Hiermee is 
inflatie ook één van de risico’s voor 2018. Mocht de inflatie onverhoopt harder stijgen, dan zullen centrale 
banken hierop moeten reageren door sneller dan nu verwacht de rente te verhogen. De wereldwijd hoge 
schuldratio’s zullen dan ook voor problemen kunnen gaan zorgen. Andere risico’s zijn dat Chinese 
beleidsmakers te hard op de rem trappen of dat geopolitieke spanning weer oplaaien.  
 
De economische opleving blijkt dus zeer krachtig te zijn. De aantrekkende wereldhandel is daarvan een 
belangrijke oorzaak. Voor 2018 en 2019 wordt een langzaam afnemende, maar nog steeds boven trendmatige 
groei geraamd van het bbp. Deze stijging wordt grotendeels bepaald door binnenlandse bestedingen. De 
consumptie van huishoudens neemt de komende jaren verder toe, met gemiddeld 2,2% per jaar. De 
beschikbare inkomens verbeteren door hogere bruto beloning voor werkenden, lagere inkomstenbelasting en 
sterk aantrekkende werkgelegenheid. Ook de vooruitzichten voor bedrijven zijn gunstig, gesteund door 

                                                           
4 richtsnoeren voor rapportage en openbaarmaking (EIOPA-BoS-15-109) 
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verbeterde financiële omstandigheden, een hoge bezettingsgraad en goed gevulde orderportefeuilles. De 
daling van de werkloosheid zet verder voort naar onder de 4%.De economie zit duidelijk in een fase van 
hoogconjunctuur. Het herstel van de huizenprijzen heeft tot nu toe een significante bijdrage aan de 
economische groei opgeleverd. Dit is ontstaan door de hogere vermogens van huishoudens, gestegen 
consumentenvertrouwen en toegenomen woninginvesteringen. 
 
De inflatie is voorlopig gematigd met 1,3% in 2017 en 1,4% (geraamd) in 2018. De verwachting is dat de inflatie 
in 2019 scherper zal stijgen tot boven 2% vooral door de geplande verhogingen van energiebelastingen en het 
lage btw tarief (van 6% naar 9%). Gezien de sterk verbeterde arbeidsmarkt, is de groei van de contractlonen in 
2017 nog gematigd geweest (1,6%). Voor 2018 wordt een toename geraamd van 2,1% en door de verwachte 
krapte op de arbeidsmarkt en de hogere inflatie loopt de contractloonstijging verder op richting 2019. De 
overheidsfinanciën staan er de komende jaren goed voor, met jaarlijks een begrotingsoverschot en een verder 
dalende overheidsschuld. De Nederlandse economie laat voor het vierde achtereenvolgende jaar een gunstige 
ontwikkeling zien. De geraamde groei voor de periode tot en met 2019, is het hoogste temp van de laatste tien 
jaar. 
 
UGR bevindt zich in een markt met stevige concurrentie. De markt verandert nog steeds en de strijd om de 
klant heeft inmiddels tot gevolg gehad dat het rendement in de branche stevig onder druk staat. Verdergaande 
digitalisering van processen, effectieve verkoop en marktbewerking alsmede kostenverlaging zijn dan ook 
dominante thema’s in verzekeringsland. 
De verschillen (in de aanpak/bewerking) in de particuliere en zakelijke markt zijn nog steeds aanwezig. De 
particuliere markt wordt steeds meer gedomineerd door “de digitale transactie” en daarin is vindbaarheid op 
websites , gemak, snelheid, foutloosheid en een scherpe prijs doorslaggevend. In de zakelijke markt is 
eveneens sprake van toenemende relevantie van internet. Daarnaast begint de zakelijke markt qua 
digitalisering en standaardisering van processen steeds meer op de particuliere markt te lijken, waardoor de 
kenmerken voor de particuliere markt deels ook voor de zakelijke markt gelden. Een verschil is wel dat pro-
activiteit in de persoonlijke relatie en acquisitie, adequate deskundigheid en soms ook breder advies aan de 
hand van een risico-inventarisatie een vereiste is in de zakelijke markt. De huidige gescheiden marktaanpak 
blijft dan ook verstandig. 
 
Daarnaast zal de komende jaren binnen de markt invulling worden gegeven aan nieuwe diensten, met name 
gericht op het voorkomen en/of beperken. Van belang daarbij is dat er partnerships met andere leveranciers 
en (nog) meer verbinding met de lokale markten gaan ontstaan. Medewerkers en management zullen dan ook 
meer externe gerichtheid binnen de regio moeten gaan ontwikkelen.  
 
De uitdagingen van de Formule en UGR zijn groot. De marges zijn verschraald, de markt is sterk veranderd en 
de strijd om de klant is hevig. Dit vraagt om aanpassingen van processen, systemen en competenties, waardoor 
Univé (en daarmee ook UGR) momenteel en in de komende jaren in een impactvolle periode verkeren van 
systeemconversies, procesaanpassingen en ontwikkelen van personeel. Dit geeft veel dynamiek binnen het 
bedrijf. Ook de druk op de organisatie vanuit de toezichthouders is onverminderd aanwezig. Bovendien zorgt 
het proces van strategie- en formuleontwikkeling van Univé eveneens voor de nodige impact en uitdagingen 
voor UGR en al haar medewerkers. 
 
Een van de merkwaarden van Univé is ‘Dichtbij’. De lokale aanwezigheid in de vorm van onze winkels geeft hier 
een concrete invulling aan. Hierin wordt de onderscheidende kracht van Univé ervaren en daar wil de 
organisatie blijvend invulling aan geven. Voor commercie is het inrichten en borgen van de lokale aanwezigheid 
en zichtbaarheid daarom erg relevant. Bij de inrichting van de fusieorganisatie zal invulling worden gegeven 
aan het vestigingsbeleid voor de komende jaren. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van externe data en 
adviezen. Ook wordt gekeken naar alternatieve winkelvormen, zoals “shop-in-shop” constructies, mobiele 
winkels, etc.  
 
Vanuit de hoofdthema’s van “Terug naar de kracht van Univé” zal UGR samen met haar fusiepartner UNN, op 
basis van de beschreven kernwaarden binnen de herijkte formule de komende jaren hard blijven werken aan 
de optimalisatie van de klantprocessen en het aantrekkelijk blijven voor de leden. Kernpunt van TNDK is 
nieuwe inkomsten te genereren uit nieuwe diensten, m.n. op het gebied van voorkomen en beperken. Dit is 
noodzakelijk voor een gezond verdienmodel in de toekomst en e.e.a. zal eveneens bijdragen aan de 
noodzakelijke binding van de leden. 



9 

 

Univé Groningen U.A. 

De coöperatie Univé en de regionale Univé's trekken steeds meer gezamenlijk op in zaken die voor een ieder 
relevant zijn. Dit bevordert efficiëntie, effectiviteit en de eenheid van werken. Een voorbeeld is dat De 
Nederlandsche Bank op bepaalde uitvragen richting Univé een gezamenlijk gedragen reactie ontvangt van 
Univé. We maken gebruik van elkaars expertise, ook als het gaat om productontwikkeling en innovatie. 

Univé Groningen U.A. (hierna: Univé Groningen) bemiddelt o.a. in producten zoals autoverzekeringen, 
aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, levensverzekeringen. Univé Schade in Assen is 
hiervoor risicodrager. Ontwikkelingen die zich binnen de Coöperatie Univé voordoen, zijn van invloed op de 
bedrijfsvoering en resultaten van Univé Groningen. Dit verslag heeft betrekking op Univé Groningen. Hierbij geldt 
dat bij Univé Groningen een Raad van Commissarissen is aangesteld. In 2018 zal Univé Groningen fuseren met 
Univé Noord Nederland. In aanloop naar de fusie zijn een aantal beleidsstukken, zoals het kapitaalbeleid, al in 
gezamenlijkheid opgesteld. 

Univé Groningen ontplooit op dit moment niet zelfstandig activiteiten op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling. 

Financiën 

Univé Groningen heeft over het jaar 2017een negatief resultaat behaald van € 142.282 voor belasting. Het 
resultaat in 2016 betrof een negatief resultaat van €  551.507Deze toename van het resultaat van  €  409.25 
heeft meerdere oorzaken.  

Enerzijds is het technisch resultaat  ruim € 838000 lager dan voorgaand jaar vanwege toegenomen omzet; de 
verdiende premie eigen rekening steeg tot €  55.253.003 (1.7%) en anderzijds stegen de schade-uitkeringen 
naar € 2.307.640(4.16%) Daarnaast zijn ook de totale kosten afgenomen met € 883.682 (13.37%) waarvan de 
technische kosten met € 232.056 (7415%) de grootste stijgingg laat zien.  
Dit is veroorzaakt door het project brand op orde, waarbij veel kosten zijn gemaakt voor inhuur van inspecteurs 
en taxateurs. De personeelskosten laten een daling zien van €542.854 hetgeen grotendeels veroorzaakt is door 
een gedeeltelijke vrijval van de pensioenvoorziening. 

Overige  effecten van het resultaat ten opzichte van vorig jaar betreffen de lagere opbrengsten uit beleggingen  
van circa € 331.000 en, daarnaast is de provisie  gestegen met € 154.362 (5,48%) 
 
 

  



10 

 

 

Kengetallen 2017 2016 2015 2014 2013  

 
 

    
 

(x € 1.000)  
    

 

Geboekte bruto premie            7.456 7.508 7.395 7.215 7.081  

Totale bedrijfskosten 5.726 6610 6.967 6.837 6.212  

Provisie 2.968 2.815 3.016 2.966 3.090  

Resultaat voor belasting -142       -552 -2.625 -57 -2.061  

Eigen vermogen 9.904 10.194 11.678 11.488 11.706  
 

  

   

De solvabiliteitsratio onder Solvency II  is 197%, ruim boven de Univé groepsnorm van 150%,ruim boven de 
interne norm van 150%  en daarmee ruim boven de eisen van onze toezichthouder. Deze interne norm komt 
voort uit kwantificering van de door ons gesignaleerde risico’s en is vastgelegd in het door Univé Groningen 
geformuleerde risicomanagementbeleid. De solvabiliteitsratio ultimo 2017 is opgebouwd uit een in aanmerking 
komend eigen vermogen van € 10.185miljoen, met een solvabiliteits kapitaalvereiste van € 5.165 miljoen. De 
Minimum kapitaalvereiste bedroeg € 2,5 miljoen. 

De liquiditeit van Univé Groningen is sterk, doordat vanuit het liquiditeitsbeleid een ruime hoeveelheid liquide 
middelen wordt aangehouden, € 1.823.175 eind 2017. Univé Groningen kan in zeer ruime mate aan haar 
directe verplichtingen kan voldoen. De onderneming is financieel gezond en kent derhalve geen externe 
financieringsbehoefte. 

Strategie Univé: de kracht van Univé 
 
Wij organiseren samen zekerheid, voor onze leden. Om dit te kunnen doen, bouwen we aan een community en 
organisatie die niet alleen verzekert, maar die zekerheden organiseert. We helpen elkaar risico’s te voorkomen, 
gevolgen te beperken en onzekerheden weg te nemen. Om onze leden zo goed mogelijk te helpen stelden we 
in 2016 een strategie vast voor de komende jaren: ‘De kracht van Univé’.  
 

De strategie sluit aan bij de behoeften van de klant en houdt rekening met wat Univé ziet gebeuren in markt en 
maatschappij. We leven in een participatiemaatschappij met steeds meer eigen verantwoordelijkheid en 
individualisering. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Aan de andere kant zien we een schat aan nieuwe 
digitale mogelijkheden om mensen dichter bij elkaar te brengen en te helpen. We zien dat onze leden zich 
organiseren in communities, in nieuwe vormen van ‘samen’. Dat ze volop meedoen in de deeleconomie en 
minder hechten aan bezit dan aan belevenissen. Dit vraagt om nieuwe vormen van zekerheid. Univé is van 
oudsher een coöperatie en dit is onze kracht: van verzekeren naar de zekerheid van elkaar helpen. 
 
De kracht van Univé 
Univé komt voort uit een van de eerste onderlinge verzekeraars. In 1794 nam een veehouder uit Winsum het 
initiatief tot een ‘Sociëteit van Onderlinge Bijstand in gevallen van Brand’. Hierin werden de stallen van twintig 
boeren verzekerd voor brand, vanuit een gezamenlijke kas. Ze beperkten daarnaast hun risico’s door elkaars 
gebouwen te controleren. En ze trokken samen op om de schade te beperken als er dan toch iets misging. In de 
strategie keert Univé hiernaar terug. 
Want de kracht van Univé is: samen risico’s voorkomen, de gevolgen beperken én als dat nodig is verzekeren.  
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Merkwaarden Univé 
In alles wat we doen gaan we uit van onze merkwaarden. 
 

Samen Dichtbij Doen! 

Doelen willen 
bereiken met 
elkaar, voor leden 
onderling en met 
de maatschappij. 

Fysiek en mentaal 
toegankelijk en op 
de hoogte van wat 
er speelt bij onze 
leden en in hun 
omgeving. 

Praktisch. 
Makkelijk, snel en 
concreet aan 
oplossingen 
werken. 

 
Strategische doelen 
In 2017 hebben we vijf strategisch doelen opgesteld.  
 

1. De klant ervaart 
meerwaarde als lid 
van de coöperatie 

2. Beter 
geworteld in de 
(online) 
gemeenschap 

3. Grotere en 
passende 
toegevoegde waarde 
voor de klant door 
voorkomen, 
beperken, 
verzekeren 

4. De meest 
persoonlijke 
omnichannel- 
dienstverlener met 
de Univé-beleving 

5. Naar een vitaal 
zekerheidsmerk! 
(adaptief, flexibel en 
toekomstbestendig) 

We maken het 
belang van de 
coöperatie voor de 
leden groter, onder 
andere door een 
transparant 
prijsbeleid en 
helderheid over 
wat we teruggeven 
aan onze leden en 
de gemeenschap. 
 

We zijn beter 
verankerd in de 
lokale 
gemeenschap, 
zowel fysiek als 
digitaal. Daarmee 
leren we onze 
klanten nog beter 
kennen en 
kunnen we beter 
inspelen op hun 
behoeften. 
 

We voegen een 
grotere waarde voor 
onze leden toe door 
met oplossingen te 
komen die helpen bij 
de risico’s van het 
dagelijks leven. Door 
risico’s te 
voorkomen, de 
gevolgen te beperken 
en wat overblijft 
gewoon goed te 
verzekeren. 
 

We ontwikkelen 
ons van een 
verzekeraar met 
een website en 
winkels naar de 
meest persoonlijke 
online 
dienstverlener mét 
winkels. Met onze 
winkels zijn we 
letterlijk om de 
hoek en online zijn 
we nooit meer dan 
een paar klikken 
weg. 

We ontwikkelen ons 
van een betrouwbaar 
verzekeringsmerk 
naar een 
zekerheidsmerk dat 
relevant en 
onderscheidend is. 

 
Univé Formule: de strategische doelen in de praktijk 
De Univé Formule bestaat uit de Univé Groep en alle Regionale Univé’s. We bereiken de strategische doelen 
alleen als we die in de praktijk brengen in de hele Univé Formule. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning 
van al onze medewerkers.  
 
Doel 1: De klant ervaart meerwaarde als lid van de coöperatie 
Univé is een coöperatie; elkaar helpen en samen risico’s delen zit in de genen. Medewerkers van Univé zijn 
daadkrachtig, komen met praktische oplossingen, kijken vooruit en ondernemen direct actie als het nodig is. 
Univé is er voor iedereen en sluit niemand buiten. In marketing, productontwikkeling en innovatie ligt wel de 
focus op een aantal doelgroepen die passen bij de achtergrond en ambitie van Univé. Bijvoorbeeld gezinnen, 
familiebedrijven, agrariërs, het mkb, communities en vraagbundelaars.. 
 
Doel 2: Beter geworteld in de (online) gemeenschap  
Univé staat van oudsher midden in de maatschappij en is met zo’n 120 winkels altijd in de buurt. Univé maakt 
deel uit van bestaande clubs en verenigingen, maar ook van nieuwe communities. Zo werken we samen met 
o.a. thuiszorgorganisaties en hun ledenverenigingen. Want de zorg verbeteren in Nederland is alleen mogelijk 
als we elkaar helpen. Thuiszorginstellingen komen nu in aanmerking voor financiële vergoeding van hun 
trainingen en verzekerden krijgen meer budget om trainingen te volgen. Het gaat bijvoorbeeld om trainingen in 
weerbaarheid, het trainen van het brein, goed slapen en gezond ouder worden. Zo helpen we ouderen echt. 
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Doel 3: Grotere en passende toegevoegde waarde voor de klant door voorkomen, beperken, verzekeren 
We verbreden het assortiment met slimme diensten die alledaagse risico’s zo klein mogelijk maken. En we 
bieden praktische oplossingen voor als er toch iets misgaat.  
Iedere klant heeft momenten in het leven dat er ineens veel verandert. Die levensmomenten brengen nieuwe, 
vaak bij de klant onbekende risico’s met zich mee. Op die momenten wil Univé er zijn. Daarom ontwikkelt 
Univé haar assortiment op basis van die levensmomenten. Bijvoorbeeld producten en diensten voor ouderen, 
als Langer thuis met Univé.  
 
Doel 4: De meest persoonlijke omnichannel-dienstverlener met de Univé-beleving  
De medewerkers van Univé kennen hun klanten en hun persoonlijke en zakelijke situatie. Door deze kennis 
goed te gebruiken kan Univé passend advies geven en klanten altijd op een persoonlijke manier benaderen. 
Over alle kanalen heen. Wij brengen de gemeenschapszin terug door met moderne digitale middelen te 
voorzien in oude behoeften. De behoefte om elkaar te helpen, om samen risico’s te voorkomen en gevolgen te 
beperken.  
Onze leden kunnen hun zaken regelen op de tijd en plaats die hen uitkomt. En we streven ernaar dat ze 
probleemloos kunnen wisselen tussen kanalen. Maar we willen er niet alleen zijn op zakelijke momenten, zoals 
het afhandelen van schade of de premiebetaling. Wij willen er ook voor onze leden zijn op andere relevante 
momenten. Bijvoorbeeld door via de Univé App een waarschuwing te geven als er vorst aankomt: ‘Denk eraan 
dat je de brandkraan afsluit en pas op als je de weg op gaat. Het wordt glad.’ Of door bestaande digitale 
communities naar een hoger niveau te tillen, zoals een buurtapp over de beveiliging van de buurt. Persoonlijke 
relaties geven we niet alleen vorm met digitaal contact. De winkels van Univé zijn onmisbaar als spil in de 
gemeenschap. We organiseren avonden over hoe je je huis kunt beveiligen of over hoe je je woning geschikt 
maakt om langer veilig thuis te blijven wonen. De leden maken daar contact met de adviseurs van Univé, en 
met elkaar. 
 
Doel 5: Naar een vitaal zekerheidsmerk! (adaptief, flexibel en toekomstbestendig) 
Univé verandert steeds meer in een echt zekerheidsmerk. Met de focus op het voorkomen van risico’s en 
beperken van de gevolgen. Met meer adviesproducten en slimme oplossingen. Hierdoor zullen de klanten van 
Univé minder kans hebben op vervelende schade, zowel materieel als immaterieel. De risico’s die overblijven 
blijft Univé gewoon goed verzekeren. En als er dan schade is, is Univé dichtbij, voor snelle en praktische hulp. 
Zo biedt Univé haar klanten gemoedsrust en zekerheid. 
 
Implementatie van de strategie  
Univé heeft circa twintig strategische projecten opgezet. Dit zijn concrete projecten die de komende jaren 
moeten zorgen dat we de ingezette strategie waarmaken. Sommige heel vernieuwend, andere om het huis op 
orde te krijgen en te houden.  

Borging van de strategie 
Om zo veel mogelijk borging te krijgen op haalbaarheid en resultaten van deze strategie zal ook binnen de 
gehele Univé Formule sprake zijn van diverse noodzakelijke veranderingen, met name op het terrein van 
kostenbeheersing, samenwerking en besluitvormingsstructuur en -cultuur. Daartoe zijn voor de korte en 
middellange termijn speerpunten benoemd : 

 Marktconforme rendementen conform coöperatieve maatstaven en daarmee marktconform 
kostenniveau per activiteit 

 Aantal RU’s terugbrengen waardoor gelijkvormigheid ontstaat en de kostendekking van de strategie is 
geborgd 

 Integrale monitoring van de ambities van de formule 
 Meer uniformiteit in beleid en meer gezamenlijke uitvoering met lokale ruimte 
 Eenduidige strategische en transformatiedoelen met draagvlak en daarbij strakke transparante sturing 

van de projecten en programma’s 
 Een slagvaardige besluitvormingsstructuur met duidelijke opdrachten en mandaten gericht op het 

bereiken van de strategische en transformatiedoelen 
 Spel- en gedragsregels, intervisie en heidagen voor betere samenwerking in de nieuwe 

besluitvormingsstructuur.  
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Voorwaarde blijft dat het belang van de leden maximaal geborgd blijft. Het coöperatieve en maatschappelijk 
betrokken karakter zal mede tot uitdrukking komen door het ondersteunen van diverse organisaties, 
evenementen, activiteiten. De invulling hiervan zal zoveel mogelijk lokaal/regionaal en vanuit centrale 
uitgangspunten en beleidslijnen plaatsvinden.  
 
De Formule en UGR staan voor enorme uitdagingen. De strategie van Univé is beschreven in het document 
“Terug naar de kracht van Univé”. De resultaten hiervan zijn cruciaal voor het verdien-, beheer- en 
verdeelmodel van de toekomst en daarmee voor de continuïteit van UGR. 
 
De resultaatsgebieden van “Terug naar de Kracht” (TNDK) zijn dan ook belangrijke thema’s in het door ons 
geformuleerde meerjarenbeleidsplan 2018 – 2020. De kern van de strategische richting is (vanuit de 
kernwaarden van Univé) de transformatie van de formule van verzekeringsmerk naar de coöperatieve 
dienstverlener in zekerheid. Dit betekent dat naast de huidige verzekeringsactiviteiten ook diensten op het 
gebied van preventie (voorkomen) en het beperken van schade worden ontwikkeld en aangeboden. Hierdoor 
ontstaan unieke proposities (bundels) die leiden tot binding van de leden en nieuwe verdiencapaciteit.  
Samengevat luiden de kernzaken van TNDK: 

 (ongewenste) risico’s voorkomen, schade beperken en de rest gewoon goed verzekeren 
 het organiseren van zekerheid van uit de kernwaarden: “samen, dichtbij en doen” 
 iedereen is welkom, maar er is wel focus op bepaalde doelgroepen 
 de levensmomenten van de leden geven richting aan het assortiment (bundels) 
 naast verzekeren, worden ook inkomsten gehaald uit betaald advies en preventie- en risico-

beperkende diensten en producten 
 het gevoel van persoonlijk contact wordt altijd gerealiseerd, bij ieder kanaal, offline en online. Voor de 

voorkeurswijze van contact is er gekozen voor “mobile first”. 
 
Uiteraard blijft UGR invulling geven aan kwalitatief goede producten en diensten tegen aantrekkelijke premies 
en/of tarieven. Dit uitdrukkelijk zonder een forse winstcomponent. Daarbij wordt jaarlijks beoordeeld of er 
voldoende ruimte is voor restitutie aan de (brand-)leden.  
Onze naamsbekendheid en ons merk en merklading zijn sterk.  
 
Fusie 
UGR kent in de nabije toekomst stevige uitdagingen. Om onze organisatie verder te versterken en de 
continuïteit voor onze klanten en medewerkers te borgen is eind 2016 een intentieverklaring tot fusie met 
Univé Noord-Nederland (verder UNN) getekend. Om vanaf 2018 één sterke RU te vormen, is in 2017 al veel 
voorwerk verricht.  
Er was in 2017 een gedeeltelijke bestuurlijke unie en met o.a. een stuurgroep fusie waarin ook leden van de 
beide raden van commissarissen zitting hebben en een commissie met leden van beide ledenraden zijn allerlei 
zaken professioneel en in goede harmonie voorbereid en zijn in december in principe door beide rvc’s en beide 
ledenraden de voorgenomen besluiten genomen om per 1 juli 2018 te fuseren. Ook hebben beide 
ondernemingsraden daar positief op geadviseerd.  
Om de integratie nu al vorm te geven is er per 1 januari 2018 al een volledig bestuurlijke unie gevormd tussen 
UGR en UNN.  
Wat als uitgangspunten zullen blijven dienen bij de inrichting van de nieuwe RU zijn onze coöperatieve 
grondslagen, onze lokale aanwezigheid en de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie.  
Het zijn deze belangrijke fundamenten die een goed perspectief bieden in woelige tijden 
 

Personeel 

Eind 2017 zijn bij de organisatie 53,2 FTE  in dienst, dit is een daling van 6,3 FTE ten opzichte van 2017. Deze 
afname ligt in lijn met de verdergaande automatisering en de omarming door de klanten van “Mijn Univé 
omgeving”. 

Binnen Univé Groningen lopen lopen naast de reguliere diverse opleidingstrajecten binnen Univé Groningen 
enkele bijzondere programma’s ter ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van medewerkers. 

Univé-medewerkers zijn proactief en handelen efficiënt en dragen bij aan de financiële zekerheid van hun 
klanten. Daarbij zorgen zij voor een dusdanige werkwijze en afwikkeling dat de zorgplicht voor klanten daarmee 
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automatisch wordt ingevuld. Naast de proactieve houding zal met name ook dit deel van de klantbenadering op 
waarde moeten worden geschat en getoetst binnen de reguliere processen. 

De realisatie van de genoemde verbeterpunten kan niet alleen worden bereikt door (nog) meer energie in te 
steken, maar vraagt ten dele ook om een gedragsverandering. Het afgelopen jaar hebben we blijk gegeven 
van het feit dat we steeds beter kunnen samenwerken, dit is een mooie ontwikkeling. 

Lijst van verbonden ondernemingen en vestigingen 
De O.V.M. Univé Groningen U.A. is een niet-geherstructureerde O.V.M.  De O.V.M. is 100% eigenaar van de 
Eemsland beheer BV. Deze beheer BV was voor 40% eigenaar van de maatschap Unistee makelaars. 
De maatschap is in 2017 geliquideerd, en de beheer BV zal voor 1 juli  2018 worden geliquideerd. 
Verder was de O.V.M. voor 16,6% eigenaar van de Mijn Makelaar Beheer B.V. Deze deelneming is in 2017 
verkocht. 

Univé Groningen heeft vestigingen in Appingedam, Uithuizen, Winsum, Bedum, Groningen en Haren. 

 

 

A.2 Prestaties op het gebied van verzekering 
  
Gedelegeerde Verordening, artikel 307, lid 2 
 
(a) informatie over de inkomsten uit en kosten van de verzekeringsactiviteiten van de onderneming per materiële branche en 
per wezenlijk geografisch gebied waar zij tijdens de rapportageperiode verzekeringsactiviteiten ontplooit, samen met een 
vergelijking van de informatie met die welke over de vorige rapportageperiode is gerapporteerd en de redenen voor eventuele 
materiële wijzigingen; 
 
(b)  een analyse van het algehele verzekeringstechnische resultaat van de onderneming tijdens de rapportageperiode;  
 
(c)  informatie over het verzekeringstechnische resultaat per branche tijdens de rapportageperiode in vergelijking met 
projecties, en significante factoren die op afwijkingen van deze projecties van invloed zijn;  
 
(d)  projecties van het verzekeringstechnische resultaat van de onderneming, met inbegrip van informatie over significante 
factoren die op dit verzekeringstechnische resultaat van invloed kunnen zijn, over de tijdsperiode van haar bedrijfsplanning; 
 
(e)  informatie over alle materiële risicolimiteringstechnieken die tijdens de rapportageperiode zijn gehanteerd. 
 
Richtsnoer 17 – Prestaties op het gebied van verzekering 
 
In rubriek 'A.2 Prestaties op het gebied van verzekering' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde 
Verordening nemen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen bij de informatie over risicobeperkingstechnieken in 
verband met verzekeringsactiviteiten een beschrijving op van: 
a) het effect van de risicobeperkingstechnieken op de prestaties op het gebied van verzekering; 
b) de doeltreffendheid van de risicobeperkingstechnieken. 
 

 

   2017    2016 

  €  €   €  € 

      

Technische rekening      

Schadeverzekering      

      

Verdiende premies eigen rekening      

Geboekte brutopremies      7.349.274                 7.601.512   

Af: uitgaande herverzekeringspremies      2.203.045                 2.342.642   

      5.146.229                 5.258.870   
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Wijziging technische voorzieningen      

niet-verdiende premies         106.774                       93.433-  

             5.253.003                5.165.437  

      

      

Toegerekende opbrengst van beleggingen                297.901                   609.416  

      

      

Schaden eigen rekening (11)      

Geboekte brutoschaden      2.372.281                 3.119.904   

Aandeel herverzekeraar         135.780-                1.270.262-  

      2.236.501                 1.849.642   

      

Wijziging voorziening voor te betalen schaden         640.680                 1.101.204-  

Aandeel herverzekeraar         569.541-                1.467.140   

           71.139                     365.936   

             2.307.641                2.215.578  

      

      

Winstdeling en kortingen      

Pakketkorting                367.467                   398.697  

      

Bedrijfskosten (12)      

Acquisitiekosten         124.783                     119.548   

Personeelskosten      3.730.613                 4.273.468   

Afschrijvingen           77.524                       95.663   

Overige beheerskosten      1.918.368                 2.121.498   

Toegerekend aan de niet-technische rekening     3.510.715-                4.590.890-  

             2.340.573                2.019.287  

Overige technische lasten eigen rekening      

Kosten brandpreventie                263.351                      31.295  

      

      

Resultaat technische rekening schadeverzekering               271.872                1.109.995  

 
 
Meerjarenprojectie van het verzekeringstechnisch resultaat (zonder fusie): 

   begroting begroting begroting 

   2017 2018 2019 

verdiende premie   7.275.000 7.275.000 7.275.000 

termijntoeslag/korting  0 0 0 

pakketkorting   0 0 0 

herverz.premie   -2.300.000 -2.100.000 -2.000.000 

schade   -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 

      

opbrengst uit verzekeren  2.975.000 3.175.000 3.275.000 
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Toerekening bedrijfslasten  -2.434.972 -2.372.000 -2.290.000 

      

Toerekening beleggingsopbrengst   273.000 265.200 257.400 

      

Resultaat technische rekening   813.028 1.068.200 1.242.400 

 

 
A.3 Prestaties op het gebied van belegging  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 307, lid 3 
 
(a)  informatie over de inkomsten en kosten die met de beleggingsactiviteiten tijdens de laatste rapportageperiode verband 
houden, een vergelijking van de informatie met die welke over de vorige rapportageperiode is gerapporteerd en de redenen 
voor eventuele materiële wijzigingen;  
 
(b)  een analyse van het algehele beleggingsrendement van de onderneming tijdens de rapportageperiode, alsook per 
relevante activaklasse;  
 
(c)  projecties van het verwachte beleggingsrendement van de onderneming, met inbegrip van informatie over significante 
factoren die op dit beleggingsrendement van invloed kunnen zijn, over de tijdsperiode van haar bedrijfsplanning;  
 
(d)  de voornaamste veronderstellingen die de onderneming bij haar beleggingsbeslissingen maakt met betrekking tot de 
ontwikkeling van de rentetarieven, wisselkoersen en andere relevante marktparameters, over de tijdsperiode van haar 
bedrijfsplanning;  
 
(e)  informatie over beleggingen in securitisatie, en de risicomanagementprocedures van de onderneming met betrekking tot 
dergelijke effecten en instrumenten. 

 
Hieronder vindt u een overzicht van inkomsten en kosten van de beleggingsactiviteiten: 

   2017    2016 

  €  €   €  € 

Niet-technische rekening      

      

Resultaat technische rekening schadeverzekering           271.872            1.109.995  

      

Opbrengsten uit beleggingen (13)      

Resultaat uit deelnemingen             100                  13.141-  

Terreinen en gebouwen      180.777                113.159   

Overige beleggingen      281.539                285.414   

Gerealiseerde winst op beleggingen      137.569                  86.353   

Niet gerealiseerde winst op beleggingen      274.583                634.358   

            874.568            1.106.143  

Beleggingslasten (14)      

Beheerskosten en rentelasten        49.427-                 50.765-  

Gerealiseerde verlies op beleggingen        46.542-               114.003-  

Niet gerealiseerd verlies op beleggingen      332.123-               158.211-  

            428.092-              322.978- 

      
 
Projectie beleggingsresultaat 2017 - 2019 
Bij de projectie van het beleggingsresultaat in de meerjarenbegroting is alleen dividend, coupons en opbrengst 
gebouwen meegerekend. Overige resultaten zijn buiten beschouwing gelaten: 
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   begroting begroting begroting 

   2017 2018 2019 

opbrengst beleggingen  350.000 340.000 330.000 
 

Univé Groningen heeft beleggingen in securitisatie producten uitgesloten in het 

beleggingsbeleid. 
 

 
A.4 Prestaties op overig gebied  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 307, lid 4 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat informatie over alle andere materiële inkomsten en kosten dan inkomsten en kosten die 
met verzekeringsactiviteiten of beleggingen verband houden, over de tijdsperiode van de bedrijfsplanning van de 
onderneming. 
 

 

Resultaat uit assurantiebemiddeling      

  2017   2016 

Opbrengsten uit assurantiebemiddeling (15)    2.968.898             2.814.537   

Toegerekende kosten vanuit technische      

rekening    3.510.715-            4.590.890-  

            541.817-           1.776.353- 

 

 
A.5 Overige informatie  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 307, lid 5 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle andere materiële informatie over hun bedrijf en resultaten. 
 

 
Alle relevante informatie over Univé Groningen en de resultaten is reeds beschreven in A.1 tot en met A.4  
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B. Governance 
 
B.1 Algemene informatie over het governancesysteem  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 308, lid 1 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle volgende informatie over het governancesysteem van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming:  
 
(a) informatie die de toezichthoudende autoriteiten in staat stelt een goed inzicht te verwerven in het governancesysteem 
binnen de onderneming en zich een oordeel te vormen over de geschiktheid ervan voor de bedrijfsstrategie en activiteiten van 
de onderneming;  
 
(b) informatie over de delegatie van verantwoordelijkheden, de rapportagelijnen en de functieverdeling binnen de 
onderneming;  
 
(c) de beloningsrechten van de leden van het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan gedurende de 
rapportageperiode, een vergelijking van de informatie met die welke over de vorige rapportageperiode is gerapporteerd en 
de redenen voor eventuele materiële wijzigingen. 
 
Richtsnoer 18 – Bestuursstructuur 

In rubriek 'B.1 Algemene informatie over het bestuurssysteem' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde 

Verordening geven verzekerings- en herverzekeringsondernemingen een toelichting op: 

a) de interne organisatiestructuur, met inbegrip van een gedetailleerd organisatieschema en de posities van personen die 

sleutelfuncties vervullen; 

b) de wijze waarop het beloningsbeleid en de beloningspraktijken van de onderneming in overeenstemming zijn met een 

gedegen en doeltreffend risicobeheer en een dergelijk risicobeheer bevorderen en niet het nemen van buitensporige risico's 

bevorderen. 

Richtsnoer 26 – Opstelling van geconsolideerde gegevens (alleen voor groepstoezicht) 

 In rubriek 'B.1 Algemene informatie over het bestuurssysteem' van het PTV voor een groep als vastgelegd in bijlage XX van 

de Gedelegeerde Verordening verstrekken deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, 

verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings ten minste informatie over: 

a) hoe de geconsolideerde, geaggregeerde of gecombineerde gegevens (afhankelijk van de gebruikte methode) van de groep 

zijn opgesteld en over welke processen zij daarvoor beschikken; 

b) de grondslagen, methoden en aannames die op groepsniveau zijn gebruikt voor de waardering ten behoeve van de 

solvabiliteit van de activa en schulden van de groep anders dan technische voorzieningen, in het bijzonder voor wat betreft de 

waardering van de bijdragen aan groepsgegevens van ondernemingen uit derde landen en niet-gereglementeerde 

ondernemingen. 

 

 
B.1.art.308.(a)  
Univé Groningen participeert in de Univé Formule en is hierbij zelfstandig verzekeraar voor brand- en 
aanverwante verzekeringen. Zij heeft in haar werkgebied de (relatieve) exclusiviteit en regie voor de advisering 
en verkoop van financiële producten aan haar (potentiële) particuliere en zakelijke relaties. Deze activiteiten 
ziet zij als haar kernactiviteiten. 
 
De kernactiviteiten en rollen van Univé Groningen kunnen worden onderverdeeld in:  

Brandverzekeraar (core business) 
Voor de brand- en aanverwante verzekeringen voor gebouwen en roerende zaken is Univé Groningen 
zelfstandig verzekeraar (risicodrager). Zij heeft daartoe een eigen vergunning van De Nederlandsche 
Bank. Deze activiteiten genereren Brandpremie. 
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Intermediair 
Voor schade- en transportverzekeringen treedt Univé Groningen op als intermediair. De onder Univé 
Zorg -  label verkochte zorgverzekeringen worden bij VGZ ondergebracht en door deze maatschappij  
ondersteund. Als intermediair heeft Univé Groningen vergunningen bij de AFM. De 
intermediairactiviteiten genereren provisie. 
 
Adviseur 
Voor complexe adviesproducten (w.o.  levens- en inkomensverzekeringen) 
fungeert Univé Groningen als deskundig adviseur. De uitgebrachte adviezen en dienstverlening staan 
los van de geboden risico- of financiële oplossing en worden separaat gefactureerd. De adviezen en 
dienstverlening worden, volgens een vooraf met de klant afgesproken tarief, bij de klant in rekening 
gebracht. 

 

art.308.(b)  

De verantwoordelijkheid voor een beheerste bedrijfsvoering is als volgt beschreven: 

• De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van Univé Groningen en het bepalen van 
het dagelijks beleid, waaronder ook valt het opstellen en realiseren van de strategische doelstellingen; 

• De Raad van Commissarissen  houdt toezicht op de Raad van Bestuur; 

• De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een adequate werking van het governance- en het 
risicomanagementsysteem (inclusief actuariële functie) van Univé Groningen. 

• De Audit- en risicocommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen met een eigen 
reglement. 

• De Audit- en risicocommissie is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van het 
risicomanagement en houdt toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en de 
werking van gedragscodes. Het risicomanagement zelf is de verantwoordelijkheid van de Raad van  
Bestuur. 

• De Audit- en risicocommissie houdt toezicht op het financiële verslaggevingsproces, naleving van 
aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant. 

• Het auditjaarplan wordt afgestemd met de Audit- en risicocommissie van Univé Groningen. Naar 
aanleiding van bevindingen en/of wijzigende omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om het 
auditjaarplan aan te passen. Aanpassingsvoorstellen op het auditjaarplan worden ter goedkeuring aan 
de Raad van Bestuur voorgelegd. Belangrijke afwijkingen van of aanpassingen op het auditjaarplan 
worden besproken met de Audit- en risicocommissie.  

• De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de integriteit van Univé Groningen en stelt het beleid 
hiervoor op en stelt dit vast, waar nodig adviseert de Compliance Officer bij het opstellen daarvan. 

• De Raad van Bestuur is belast met het (dagelijks) beleid van Univé Groningen een en ander zoals 
bedoeld in de artikelen 3:8 en 3:15 Wft; 

• De Raad van  Bestuur is eerstverantwoordelijk voor een correcte naleving van wet- en regelgeving.  

• Het risicomanagement is zodanig opgezet, dat: 
o Strategische doelstellingen worden gehaald 
o De risicobereidheid past binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders 
o Er sprake is van een adequate risicobeheersing 
o De managementinformatie tijdig en betrouwbaar is 
o De bedrijfsprocessen effectief en efficiënt zijn 
o Processen, functieprofielen en beleid actueel en gedocumenteerd zijn 
o De bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door een hoog risicobewustzijn 

• De risicomanagement functie is verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van het 
risicomanagementsysteem, het onafhankelijk beoordelen van risico’s en het rapporteren daarover. 

• De compliance functie adviseert en faciliteert de bedrijfsonderdelen bij het identificeren, analyseren, 
beoordelen, beheersen en beschrijven van compliance risico’s. 

• Interne audit is een onafhankelijke, objectieve functie die zekerheid verschaft en adviesopdrachten 
uitvoert, om meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de Univé Groningen te 
verbeteren. De Interne Audit functie helpt Univé Groningen haar doelstellingen te realiseren door met 
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een systematische, gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van de processen van risicomanagement, 
beheersing en governance te evalueren en te verbeteren.  

• De Interne audit functie toetst de werking van de risicomanagement functie, de compliance functie en 
actuariële functie. 

• De actuariële functie werkt nauw samen met de risicomanagement functie en ondersteunt de Raad 
van  Bestuur bij de kwantitatieve aspecten van risico’s, is behulpzaam bij opstellen van de financiële 
rapportages en voert actuariële en financiële berekeningen uit. 

 

B.1.art.308.(c) 

Beloningsbeleid Univé Groningen 

Univé Groningen hanteert een zorgvuldig, beheerst en op duurzaamheid gebaseerd beloningsbeleid dat past 
bij haar strategie, risicobereidheid, bedrijfsdoelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden 
met de lange termijn belangen van de verzekeraar, de relevante (inter)nationale context en het 
maatschappelijke draagvlak. Het beleid is in overeenstemming met de 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 Univé Groningen 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, aangezien geen sprake is van een 
variabele beloning en niet prestatie gerelateerd is variabele beloningssystematiek niet van 
toepassing. Voor het overig personeel waarvan de werkzaamheden het risicoprofiel materieel 
beïnvloeden en (alle personeelsleden van Univé Groningen) is bepaald, dat de beloning niet meer 
afhankelijk is van de persoonlijke doelstellingen maar van de bedrijfsdoelstellingen. De leden van de 
Raad van Bestuur ontvangen geen variabele beloning. 

B.1.rs.18.(a)  
De Governance binnen Univé Groningen staat hieronder weergegeven: 

 

Ledenraad: 

Het hoogste orgaan van Univé Groningen is de ledenraad. De ledenraad bestaat uit minimaal 12 leden 

(natuurlijke personen) van Univé Groningen. Op dit moment nemen 16 leden zitting in de ledenraad. 

 

Raad van Commissarissen (Toezicht): 

De Ledenraad kiest de leden die zitting nemen in de Raad van Commissarissen (minimaal 3 natuurlijke 

personen). Nieuw en her te benoemen RvC-leden, worden bij eerste aanstelling gescreend en door onder meer 

De Nederlandsche Bank getoetst op hun geschiktheid en betrouwbaarheid. Drie leden van de RvC vormen de 

Audit- en risicocommissie. Deze commissie stelt in overleg met de Compliance Officer, Risk Officer, Internal 

Audit en de Raad van Bestuur jaarlijks een auditplan op, geeft opdracht aan o.a. de accountant en de interne 

auditor om controles uit te voeren. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen: 

Mevr. S.K. Hoekstra  

Dhr. R.E.J. Berting  

Dhr. S.J. van der Deen  
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Dhr. R.H. Koning  

  

Raad van Bestuur: 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het (gevoerde) beleid. Zij bereiden het beleid voor, stellen 

dat vast en voeren het beleid uit. De leden van de Raad van Bestuur worden (op voordracht van de RvC) 

benoemd door de Ledenraad. De Raad van Bestuur (RvB) van Univé Groningen was ultimo 2017 samengesteld 

uit 2 leden, te weten de heer Bert van der Weide en de heer Jan Dijkstra. 

 

Compliance functie: 

De compliance functie is een onafhankelijke functie binnen Univé Groningen, gericht op het onderzoek doen 

naar en het bevorderen van de naleving door Univé Groningen van de regels die verband houden met de 

integriteit van haar verzekerings-, bemiddelingsbedrijf en eventueel ander daaraan gerelateerde activiteiten. 

De Raad van Bestuur heeft de Compliance Officer, de heer Niels Witteveen, aangesteld als verantwoordelijke 

voor de compliance functie.  

 

Risicomanagement functie: 

De risicomanagement functie is een onafhankelijke functie binnen Univé Groningen, gericht op het op 

onafhankelijke en objectieve wijze ondersteunen van de Raad van Bestuur  bij de besturing en beheersing van 

haar verzekerings-, bemiddelingsbedrijf en eventueel ander daaraan gerelateerde activiteiten evenals de 

verantwoording daarover.  

 

De risicomanagementfunctie heeft tot taak: 

• het ontwerpen en implementeren van een passend systeem (risicomanagementsysteem) ter 
beheersing van strategische, tactische en operationele risico’s. Dit risicomanagementsysteem zorgt 
ervoor dat Univé Groningen met een redelijke mate van zekerheid haar doelstellingen kan realiseren.  

• het beoordelen van de risico’s, de opzet en werking van het risicomanagementsysteem en het 
opstellen van periodieke en incidentele risicorapportage.  

 

De Risk Officer, de heer Martijn Gardenier is door de Raad van Bestuur aangesteld als verantwoordelijke voor 

de risicomanagement functie. De Risk Officer rapporteert aan de Raad van  Bestuur.  

 

Actuariële functie: 

De actuariële functie is een onafhankelijke functie binnen Univé Groningen, gericht op het op onafhankelijke en 

objectieve wijze ondersteunen van de Raad van  Bestuur bij de besturing en beheersing van haar verzekerings-, 

bemiddelingsbedrijf en eventueel ander daaraan gerelateerde activiteiten evenals de verantwoording 

daarover. 

 

De actuariële functie heeft tot taak: 

Coördinatie van de berekeningen van de technische voorzieningen van Univé Groningen  

Zekerheid te geven over toepasbaarheid en bruikbaarheid van methodes en modellen (o.a. standaardmodel)  in 

gebruik bij Univé Groningen 



22 

 

Ondersteuning van de risicomanagement functie bij de kwantitatieve aspecten van de ERB/ORSA, bijvoorbeeld 

bij het projecteren van de toekomstige solvabiliteitspositie, de winst& verliesrekening en de balans. 

 

Een externe partij, Arcturus vervult de actuariële rol: Met de Centrale Organisatie is afgesproken dat deze rol 

via de Centrale Organisatie is uitbesteed.  

 

Interne audit functie: 

Interne audit is een onafhankelijke, objectieve functie die zekerheid verschaft en adviesopdrachten uitvoert, 

om meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de Univé Groningen te verbeteren. De interne 

audit functie helpt Univé Groningen 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. 

 

De organisatie structuur van Univé Groningen staat hieronder weergegeven: 
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B.1.rs.18.(b) 

Op de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van Univé Groningen is van rechtswege de CAO voor het 

verzekeringsbedrijf van toepassing. De functiewaardering vormt de basis voor de beloning van de 

medewerkers. Bij de toepassing van de functiewaardering wordt uitgegaan van generieke 

functiebeschrijvingen. De waardering vindt plaats op basis van de methode Bakkenist.  

Univé Groningen hanteert het systeem van functiewaardering van de Univé groep, de inschaling heeft 

plaatsgevonden op advies van Human Capital Group. Iedere medewerker heeft een functiebeschrijving. In de 

functiebeschrijving is de schaal van de functie vermeld. Er is binnen Univé Groningen gekozen voor een 

systeem van een vaste geldelijke beloning op basis van de functiewaardering. Het vaste maandelijkse salaris, 

een vakantietoeslag, een vaste uitkering in januari en een 13e maand. Daarnaast zijn aanvullende 

arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen van toepassing, bestaande uit financiële en niet-financiële 

vergoedingen zoals de pensioenregeling, korting op verzekeringen en (voor bepaalde functies) leaseauto, 

telefoon en andere apparatuur. Deze regelingen zijn gekoppeld aan de functie.  

Univé Groningen kent geen beloning in de vorm van (geldelijke) bonussen. Univé Groningen kent geen 

secundaire arbeidsvoorwaarden die als variabele beloningscomponent kunnen worden aangemerkt.  

 

Beloning Bestuurders 

De beloning van de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit dezelfde componenten als de beloning van de 

medewerkers, aangevuld met vertrekregeling. Het bezoldigingsbeleid (is beleid inzake beloning van 

bestuurders) wordt goedgekeurd door de Ledenraad van Univé Groningen. De bezoldiging van de individuele 

bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. 

Beloning Commissarissen 

De beloning van de commissarissen, bestaande uit een vaste jaarlijkse geldelijke vergoeding, wordt vastgesteld 

door de Ledenraad van Univé Groningen. Commissarissen kunnen daarnaast gemaakte reiskosten declareren 

en worden in staat gesteld om kosteloos relevante scholing te volgen. 

Beloning leden Ledenraad 

Leden van de Ledenraad ontvangen een vaste geldelijke vergoeding per ledenraadsvergadering. De hoogte van 

de vergoeding wordt vastgesteld door de Ledenraad. 

Beloning key identified staff 

De beloning van de medewerkers die behoren tot de “key identified staff” bestaat uit dezelfde componenten 

als de beloning van de andere medewerkers. Er worden geen afwijkende criteria gehanteerd voor de beloning 

van deze groep. 

Medewerkers in controle functies (dit zijn de medewerkers die risicobeheer, compliance, en human resource 

functies uitoefenen) worden beloond op basis van de verwezenlijking van de doelstellingen waar hun functie 

op is gericht, onafhankelijk van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar ze toezicht op houden.  

* Hoger leidinggevend personeel (RvB) 

  vaste beloningen 

  uitkeringen bij ontslag 

   -totaal bedrag toegekend 

   -totaal aantal begunstigden 
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Additionele informatie over het governancesysteem voor groepen  
 
Richtsnoer 265 
 
(a) een omschrijving van hoe de riskmanagement en internecontrolesystemen en rapportageprocedures in alle 
ondernemingen die onder het groepstoezicht vallen, consequent worden toegepast, zoals bedoeld in de richtsnoeren ten 
aanzien van het governancesysteem;  
 
(b) indien van toepassing, een verklaring dat de deelnemende verzekerings- en herverzekeringsonderneming of de 
verzekeringsholding gebruik heeft gemaakt van de optie om een enkel document inzake de prospectieve beoordeling van de 
eigen risico's uit te voeren, zoals bedoeld in de richtsnoeren 20 tot en met 23 over prospectieve beoordeling van de eigen 
risico’s, en;   
 
(c) informatie over alle materiële uitbestedingsafspraken binnen de groep;  
 
(d) kwalitatieve en kwantitatieve informatie over specifieke risico’s op groepsniveau die van wezenlijk belang zijn. 

 
Niet van toepassing voor Univé Groningen 

 
B.2 Informatie over deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 308, lid 2 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle volgende informatie over de inachtneming door de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming van de vereisten op het gebied van deskundigheid en betrouwbaarheid:  
 
(a) in overeenstemming met het bepaalde in artikel 42 van Richtlijn 2009/138/EG, een lijst van personen binnen de 
onderneming die voor sleutelfuncties verantwoordelijk zijn;  
 
(b) informatie over de door de onderneming vastgestelde gedragslijnen en processen om te waarborgen dat deze personen 
deskundig en betrouwbaar zijn. 
 

 
 
B.2.1 Lijst met personen 
 

Richtsnoer 226 
 
(a) een lijst met personen binnen de onderneming of buiten de onderneming, indien de onderneming sleutelfuncties heeft 
uitbesteed, die sleutelfuncties vervullen; 

 
De sleutelfuncties worden binnen Univé Groningen ingevuld door de volgende personen: 

 

Sleutelfunctie Vervuld door Intern / Extern 

Compliance officer Dhr. Niels Witteveen Extern, uitbesteed aan Norm advies B.V. 

Risico officer Dhr. Martijn Gardenier Extern, uitbesteed aan 2 Tack B.V. 

Actuaris Mw. Jan Hooper Extern, uitbesteed aan Arcturus 

Internal audit Mw. Ilja Jacobs Extern, uitbesteed aan Coöperatie Univé 

 

In het Governance Statuut Univé Groningen is vastgelegd hoe de sleutelfuncties bij Univé Groningen zijn 

ingericht. Dit Statuut beschrijft deze inrichting op hoofdlijnen en besteedt onder meer aandacht aan doel, 

functie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de waarborgen om de functies onafhankelijk te kunnen 

                                                           
5 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
6 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
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uitoefenen. De inhoud is afgestemd en heeft de goedkeuring van de Risico-, Compliance en Interne Audit 

functie. 

 

Onafhankelijkheid en verantwoording 

De sleutelfuncties zijn onafhankelijk gepositioneerd in de organisatie. Dit blijkt onder meer uit het organogram 

van Univé Groningen. De sleutelfuncties staan los van de zakelijke, administratieve en control activiteiten van 

Univé Groningen, dragen geen verantwoordelijkheid voor of zijn niet betrokken bij operationele 

werkzaamheden.  

 

Benoeming en ontslag 

Benoeming en ontslag van de personen in een sleutelfunctie gebeurt door de Raad van Bestuur. Voor de 

interne auditfunctie, die op grond van de Univé Formule Afspraken is uitbesteed, geldt het volgende. Het 

Uitvoerend Bestuur van de Coöperatie Univé informeert de Univé Formule Adviesraad en de Audit- en 

Risicocommissie van Univé Groningen over benoeming en ontslag van de manager van Internal Audit. 

 

B.2.2 Informatie over beleid met betrekking tot betrouwbaarheid/deskundigheid 
 
Richtsnoer 22 
 
(b) informatie over het beleid en de processen die de onderneming heeft opgezet om te garanderen dat deze mensen 
deskundig en betrouwbaar zijn.  

 
 
Voorafgaand aan benoeming van de sleutelfunctionarissen worden zij onderworpen aan een zogenaamde pre-

employment screening. Deze wordt uitgevoerd door de afdeling Bureau Interne Zaken (veiligheidszaken)van de 

Coöperatie Univé. Daarnaast worden sleutelfunctionarissen bevraagd door Raad van Bestuur en Raad van 

Commissarissen. Voor alle uitbesteedde sleutelfuncties geldt dat er eisen worden gesteld aan de 

(voortdurende) deskundigheid. Dit is als volgt omschreven: 

 

Met betrekking tot zijn of haar verantwoordelijkheden zal de sleutelfunctionaris ervoor zorgdragen op de 

hoogte te blijven van alle relevante ontwikkelingen op het vakgebied, daarbij speciaal in aanmerking nemende 

alle aanbevelingen en voorschriften van externe toezichthouders. Bekwaamheid, integriteit en discretie van de 

sleutelfunctionaris zijn essentieel voor een effectieve wijze van uitoefenen van de functie. De 

sleutelfunctionaris zorgt ervoor over voldoende bekwaamheden te beschikken en de werkzaamheden op een 

correcte en op professionele wijze uit te voeren. Dat vereist een voortdurende motivatie en permanente 

vorming, zelfstudie en het onderhouden van nauwe contacten met collega’s om de kennis op peil te houden en 

te verdiepen.  

 
B.3 Informatie over het riskmanagementsysteem  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 308, lid 3 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle volgende informatie over het risicomanagementsysteem van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming:  
 
(a) informatie over de risicomanagementstrategieën, -doelstellingen en -processen en de voor elke risicocategorie gevolgde 
rapportageprocedures van de onderneming;  
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(b) informatie over significante risico's waaraan de onderneming gedurende de looptijd van haar verzekerings- en 
herverzekeringsverplichtingen is blootgesteld en over de wijze waarop deze in haar algehele solvabiliteitsbehoeften in 
aanmerking zijn genomen;  
 
(c) informatie over alle in artikel 101, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG beschreven materiële risico's die de onderneming heeft 
onderkend en die niet volledig in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste zijn meegenomen;  
 
(d) informatie over de wijze waarop de onderneming voldoet aan haar verplichting om al haar activa conform het in artikel 
132 van Richtlijn 2009/138/EG beschreven „prudent person”-beginsel te beleggen;  
 
(e)informatie over de wijze waarop de onderneming verifieert of kredietbeoordelingen van externe 
kredietbeoordelingsinstellingen adequaat zijn, met inbegrip van de wijze waarop en de mate waarin kredietbeoordelingen 
van externe kredietbeoordelingsinstellingen worden gebruikt;  
 
(f)de resultaten van de beoordelingen inzake de extrapolatie van de risicovrije rente, de matchingopslag en de 
volatiliteitsaanpassing als bedoeld in artikel 44, lid 2 bis, van Richtlijn 2009/138/EG. 
 
 
Richtsnoer 19 - Risicomanagementsysteem 
 
 In rubriek 'B.3 Risicomanagementsystemen inclusief de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit' van het PTV als 
vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening: 
 
a) leggen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uit hoe de strategieën, doelstellingen, processen en 
rapportageprocedures inzake het risicomanagement van de onderneming voor elke afzonderlijke risicocategorie worden 
gedocumenteerd, bewaakt en gehandhaafd; 
 
b) leggen zij in de gevallen waarin zij beschikken over een uitbestedingsovereenkomst die heeft geleid tot een beperking (geen 
rapportage) van de externe rating en aangewezen EKBI in de kwantitatieve rapportagetemplates, uit welke procedures zij ten 
uitvoer hebben gelegd om toezicht te houden op de nakoming van de vereisten op het betrokken gebied en om deze nakoming 
te waarborgen, en hoe wordt gegarandeerd dat bij het risicobeheer rekening wordt gehouden met alle relevante informatie 
die ten grondslag ligt aan de beleggingsportefeuille; 
 
c) beschrijven zij de aard en de geschiktheid van de kerngegevens die worden gebruikt in interne modellen en ten minste het 
proces waarover zij beschikken voor de controle op de kwaliteit van gegevens. 
 

 
B.3.(a) 
Op basis van strategische, tactische en operationele doelstellingen worden risico’s geïdentificeerd, 

geanalyseerd en beheerst.  

Het door COSO ontwikkelde Enterprise Risk Management framework (ERM) wordt als kader gebruikt.  
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De categorisering van de risico’s binnen Univé Groningen is gebaseerd op de risico categorieën zoals die binnen 

het Solvency II standaard model wordt gehanteerd, aangevuld met de categorie overige risico’s.  

Univé Groningen benadrukt het belang van risicobewustzijn bij alle collega’s om vanuit de eigen rol en 

verantwoordelijkheid invulling te geven aan risicomanagement. 

 

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen en uitvoeren van 

beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden 

en/of de gevolgen van risico's worden verlaagd. Risico wordt vaak gedefinieerd als kans x gevolg. Onderstaand 

schema geeft weer hoe de verschillende aspecten van de risicomanagementcyclus onderling in verband staan.  
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Het actuele risicoprofiel van Univé Groningen wordt weergegeven in een risicoregister. Hierin staan de risico’s 

uit het standaardmodel Solvency II aangevuld met risico’s die niet in het standaardmodel zijn opgenomen. De 

risico’s worden ingedeeld in een hoofdcategorie, 1e niveau en 2e niveau. De risico’s sluiten primair aan bij de 

omschrijving van Solvency II en zijn verder aangevuld met eigen omschrijvingen. 

 

Risicocategorieën  

Binnen Univé Groningen worden de onderstaande risico’s onderscheiden. 

 

Hoofdcategorie: Verzekeringstechnisch Risico  

1.1 Catastroferisico 

1.2 Premierisico 

1.3 Schaderisico 

1.4 Onnatuurlijk vervalrisico 

 

Hoofdcategorie: Marktrisico  

2.1 Rente Risico 

2.2 Aandelenrisico 

2.3 Vastgoedrisico 

2.4 Spreadrisico 

2.5 Valutarisico 

2.6 "Risicoconcentratie" 

2.7 "Anti-cyclische opslag" 

 

Hoofdcategorie : Tegenpartijrisico  

3.1 Partijen met een rating 

3.2. "Partijen zonder rating" 

 

Hoofdcategorie: Operationeel risico  

4.1 Juridische risico 

4.2 Integriteitsrisico 

4.3 IT Risico 

4.4 "Uitbestedingsrisico" 

4.5 Processen 
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Hoofdcategorie : Overige risico's  

5.1 "Strategische risico's" 

 

ERSB / ORSA 

De ERSB / ORSA heeft als doelstelling de strategie, risico’s en solvabiliteit op elkaar af te stemmen. Door deze 

integrale benadering wordt inzicht gegeven in hoeverre Univé Groningen onder bepaalde omstandigheden in 

solvabiliteitsproblemen kan geraken en welke (proactieve) stuurmaatregelen nodig zijn. 

 

Het ERB proces brengt de strategie, risico management en kapitaal management samen zodat de raad van 

Bestuur risico gebaseerde (strategische) besluiten kan nemen. De raad van bestuur is eigenaar van het proces 

en de Risk Officer heeft de regie op inhoud en proces. Het proces kent een aantal stappen: 

 

De stap voorbereiden heeft als doel het verzamelen van alle relevante informatie om een ERB te kunnen 

uitvoeren. Deze informatie betreft de laatste stand van strategie, meerjarenbegroting, risicoprofiel, 

risicobereidheid, kapitaalbeleid en financiële rapportages. Om te borgen dat de kwaliteit van de data die leiden 

tot de rapportages goed is, worden er TPM’s uitgevoerd bij de koepel door een externe partij en door Interne 

Audit van Coöperatie Univé. Hierbij wordt mededeling gedaan over de volledigheid en juistheid van de 

provisies en premies.  

 

Het basisscenario is opgebouwd uit de meerjarenbegroting, aangevuld met de laatste strategische inzichten, dit 

jaar met name zichtbaar in de geprojecteerde kosten reductie. Vervolgens worden er scenario’s opgesteld door 

de raad van bestuur in samenspraak met Management Team en Raad van Commissarissen. De scenario’s 

worden bepaald aan de hand van het risicoprofiel en strategie. Na een kwalitatieve beschrijving van de 

scenario’s worden deze vertaald naar input parameters zodat de scenario’s doorgerekend kunnen worden.  

 

Het kwantificeren van de scenario’s geschiedt door middel van Excel model gebouwd door Arcturus en geeft 

inzicht in de ontwikkeling van onder meer de balans, de winst- en verliesrekening en de diverse 

solvabiliteitsratio’s over de ERB horizon. 

 

De analyse geeft inzicht in de consequenties van de scenario’s rekening houdend met de strategie en 

risicobereidheid. De consequenties geven aanleiding tot het formuleren van management acties. Het effect van 

deze management acties is wederom doorgerekend zodat er inzicht wordt verkregen in de scenario’s voor en 

na beheersing. 

 

De uitkomsten van de voorgaande stappen vormen de input voor de stap besluitvorming door de Raad van 

Bestuur. De uitkomsten van deze besluitvorming kunnen leiden tot  

• een herziening van de business strategie 

• een herziening van de risicostrategie of risicobereidheid 

• een herziening van het korte en lange termijn kapitaalbeleid om zo voldoende kapitaal voorhanden te 
houden om de strategie uit te voeren en/of een doel te formuleren voor het bovenmatige kapitaal. 
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Tenslotte wordt het doorlopen proces en de uitkomsten gerapporteerd, besproken met de Raad van 

Commissarissen en afgetekend door de Raad van Bestuur. Daarna vindt interne- en externe communicatie 

(Centrale Univé Organisatie en DNB) plaats. 

Zoals eerder beschreven heeft Univé Groningen een gedegen risicomanagement proces ingericht. Monitoring 

van de risico positie vindt onder andere plaats door het verkrijgen van kwartaal rapportages van de externe 

vermogensbeheerder, de kwartaal rapportages van Risk, Compliance en de actuariële functie. Indien de 

rapportages daartoe aanleiding geven worden door de raad van bestuur mitigerende acties geformuleerd 

waarvan de uitvoering bewaakt wordt. 

 

De risicobereidheid geeft de maximale bereidheid tot risico nemen weer. Kwalitatieve verklaringen over 

risicobereidheid zijn opgetekend als ook de indicatoren en tolerantiegrenzen (zie Risicomanagement Strategie). 

Univé Groningen maakt op de inzichten in de risicobereidheid een ontwikkelingstraject door. De kwantitatieve 

inzichten zullen periodiek in het Risicomanagement Strategie en Beleid van Univé Groningen worden 

aangepast. De begrippen hebben de volgende betekenis: 

 

Risicocapaciteit:  

De risicocapaciteit is de maximale hoeveelheid risico die Univé Groningen kan dragen. 

 

Risicobereidheid: 

Risicobereidheid is de mate van risico die Univé Groningen maximaal bereid is te nemen. De risicobereidheid 

kan uit kwalitatieve en kwantitatieve verklaringen bestaan.  

 

Tolerantiegrenzen: 

Tolerantiegrenzen zijn, waar nodig, een concrete uitwerking van de risicobereidheid. 

 

Jaarlijks worden door Univé Groningen, in samenhang met de periodieke ERB/ORSA cyclus, iedere risico 

categorie geanalyseerd en opnieuw beoordeeld. Hierdoor treft u de weergave aan die voortkomt uit de meest 

recente ERB/ORSA, uitgevoerd in het najaar van 2016. 

 

Voor de Eigen Risico Berekening wordt de risicobereidheid in de analyse toegepast en geeft onderbouwing aan 

mogelijk strategische management besluitvorming dan wel kwalitatief dan wel voor het kapitaal management 

van Univé Groningen. Binnen de Eigen Risico Berekening wordt getoetst of de haalbaarheid van de 

doelstellingen nog realistisch is, maar ook of Univé Groningen hierbij binnen de gestelde eisen blijft. 

 

Binnen Univé Groningen speelt het begrip risicobereidheid ook een rol bij specifieke activiteiten in de 

organisatie. Denk hierbij aan risico acceptatie in de portefeuille. Als Univé Groningen alle brand- en storm 

risico’s accepteert neemt het risico in de portefeuille ook toe. Dat zal zich vervolgens uitten in een wijziging van 

Schade / Premie ratio. Over dit begrip van risicobereidheid gaat het in dit kapitaalbeleid nadrukkelijk niet. 
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Hieronder staat per risicocategorie een nadere onderbouwing van de interne kapitaaleisen en de 

risicobereidheid. De specifieke risicobereidheid voor de beleggingsportefeuille, waar dit kapitaalbeleid 

raakvlakken mee heeft, wordt uitgediept in het beleggingsbeleid.  

Strategische risicobereidheid statements  

Recent heeft Univé Groningen haar beleggingsbeleid en statuut hernieuwd. Hierin zijn enkele kwalitatieve 

statements opgenomen ten aanzien van de beleggingsportefeuille. De statements zijn vertaald in het 

beleggingsstatuut en het mandaat aan de externe vermogensbeheerder: 

Onroerend goed: Univé Groningen heeft de meeste gebouwen waarin zij is gehuisvest in eigendom. Er wordt 
alleen belegd in onroerend goed voor eigen gebruik. 
Deelnemingen: Univé Groningen heeft als uitgangspunt dat slechts wordt (direct)belegd in deelnemingen 
wanneer deze deelneming deel uitmaakt van de kernactiviteiten of de kernactiviteiten versterken. 
Hypotheken: Het beleid van Univé Groningen is er niet op gericht om te beleggen in hypotheken. 
Leningen: Het beleid van Univé Groningen is er niet op gericht om te beleggen in onderhandse leningen. 
 

Verzekeringstechnisch risico 

De berekende interne kapitaaleis van Univé Groningen (125% solokapitaal) voor het totale 

verzekeringstechnische risico bedraagt € 3.448 K. 

 

Risicobereidheid storm en brand op jaarbasis in euro’s  

De totale risicobereidheid in enig jaar voor brand, storm en terrorisme is tot aan de zogenaamde “prioriteit”  
Deze bedraagt € 250.0000 per schade en € 3.300.000 per gebeurtenis.  
De herverzekeraar dekt met een maximum van € 66.700.000 . Totale schades boven dat bedrag komen voor 
rekening van Univé Groningen en maken dus onderdeel uit van de risicobereidheid.  
 

Risicobereidheid storm per risico/gebeurtenis 

Univé Groningen kent in 2017 een eigen behoud op stormevenementen van € 450 K. Na één storm kan de 

dekking worden hersteld. Door betaling van een reïnstatementpremie op basis van vooraf overeengekomen 

voorwaarden. Na een tweede storm wordt de reïnstatementpremie vastgesteld op basis van dan overeen te 

komen voorwaarden. Het second event kent een eigen risico van € 225K. 

 

Risicobereidheid brand per risico/gebeurtenis 

Univé Groningen kent een eigen behoud brand € 250K per schade/gebeurtenis.  

 

Univé Groningen accepteert het risico op verhoging van de herverzekeringspremie en reïnstatementpremie na 

een jaar waarin schade-uitkeringen door de herverzekeraar zijn gedaan. Echter dit volledige risico wordt 

geaccepteerd voor zover dat buiten de schadestatistiekprotectorverzekering valt.  

 

Marktrisico 

De berekende interne kapitaaleis van Univé Groningen (125% solokapitaal) voor het totale marktrisico 

bedraagt € 1.876K. 
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Voor het renterisico is de risicobereidheid voor veranderende (lees: stijgende) rente laag. M.a.w. 

waardedalingen als gevolg van stijgende marktrentes worden nauwlettend in de gaten gehouden ten einde de 

waardedaling van de obligatie portefeuille in dat geval te beperken. Zie hieronder. 

Vastrentende waarde: de risicobereidheid voor stijgende rente is in deze marktomstandigheden laag. Om die 

reden heeft de vermogensbeheerder bevoegdheid om na overleg de asset allocatie aan te passen als de rente 

(te) veel stijgt. 

 

Voor het aandelenrisico geldt een risicobereidheid van 30% waardedaling van de (gehele) aandelenportefeuille. 

 

Voor het vastgoedrisico op panden in eigen gebruik geldt een hoge risicobereidheid, waardedalingen worden 

geaccepteerd. 

 

De risicobereidheid van het valutarisico is meegenomen in de risicobereidheid van de beleggingsportefeuille. Er 

wordt een mate van risico geaccepteerd om de portefeuille (geografisch) te kunnen diversifiëren. 

 

De risicobereidheid voor het concentratierisico is 5 % van het totaal aan beleggingen, met uitzondering van 

obligaties met een rating van AAA en AA. Voor beleggingen ondergebracht bij staatsbanken geldt voor 2016 

een maximale risicobereidheid.  

 

De risicobereidheid voor het spreadrisico geldt in het standaardmodel alleen voor bedrijfsobligaties. Voor de 

risicobereidheid geldt een minimale rating. Geen lagere waardering dan rating BB.  

 

Tegenpartijrisico 

De berekende interne kapitaaleis van Univé Groningen (125% solokapitaal) voor het totale 

verzekeringstechnische risico bedraagt € 1.601K. 

 

Operationeel risico 

De berekende interne kapitaaleis van Univé Groningen (125% solokapitaal) voor het totale operationeel risico 

bedraagt € 224K. 

 

De risico’s ‘IT Strategie en Beleid’ en ‘IT infrastructuur’ zijn onlosmakelijk verbonden met de Univé Formule 

Afspraken. De risicobereidheid is nood gedwongen hoog. Wel wordt er actief geprobeerd, de aandacht voor 

(de beheersing van) dit risico bij de centrale organisatie op een hoger niveau te krijgen.  

 

De risicobereidheid voor het juridische, integriteit, uitbestedings- en procesrisico’s is gesteld op een 0,5% van 

de totale brandpremie. 

  

Overige risico’s 
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De opgenomen interne kapitaaleis van Univé Groningen voor het totale overige risico bedraagt € 1.291K en 

bestaat uit intern kapitaalseis voor het risico 5.3.1 Externe druk op het verdienmodel en 5.3.2 De strategie van 

Univé sluit niet aan bij het verdienmodel. De  interne kapitaalseis voor deze risico’s zijn afgerond naar boven op 

te komen tot een totaal van 150% SKV. 

 

Risicobereidheid bemiddeling 

De risicobereidheid voor ‘Bemiddeling’ is gelijk aan het maximale bedrag dat Univé Groningen per jaar wil 

vergoeden aan gedupeerde klanten. Dit bedrag is € 5.000. Voor de strategische risico’s is geen risicobereidheid 

in euro’s vastgesteld.  

Risicobeheersing 

Door risico’s te verminderen neemt de kapitaalbehoefte af. De volgende mogelijkheden zijn er voor het 

verminderen van risico’s: 

• Jaarlijkse aanpassing van het herverzekeringsbeleid/-contract, waardoor meer risico wordt 
overgedragen aan de herverzekeraar tegen een hogere premie. 

• Aanpassen van beleid en strategie waardoor vermindering van het risicoprofiel plaatsvindt. 

• Het aanpassen van de bedrijfsvoering door uitvoering van kostenbesparende maatregelen. 

• Jaarlijks en tussentijdse aanpassingen van premies en voorwaarden is mogelijk. 

• Het aanscherpen van het acceptatiebeleid. 

• Kortlopende verzekeringscontracten bieden de mogelijkheid tot het terugtrekken op deelmarkten 
(onder andere regionaal en doelgroepen). 

• Portefeuilleoverdracht en/of fusie is binnen de Univé Formule goed te realiseren, daarbuiten een stuk 
minder. 

 

Univé Groningen is een onderlinge waarborgmaatschappij en ziet haar eigen vermogen vooral vermeerderen 

door toevoegingen aan de algemene reserves. In uitzonderlijke situaties kan een beroep worden gedaan op de 

Coöperatie Univé waarin een reserve (“geoormerkt kapitaal”) is gevormd voor Regionale Univé ’s in 

problemen. In theorie is het ook mogelijk dat Univé Groningen haar statuten wijzigt en aandelen en of 

ledencertificaten gaat verstrekken. Aandelen kunnen worden geplaatst bij geïnteresseerden Regionale Univé ’s 

of andere professionele partijen. Ledencertificaten worden uitgegeven aan de leden (natuurlijke personen). 

Mede vanwege de benodigde statutenwijziging is het beoogde effect pas na enkele maanden zichtbaar.  

 

Meer indirecte versterking van het eigen vermogen kan plaats vinden door premieverhogingen en wijzigingen 

polisvoorwaarden, zodat schade-uitkeringen worden beperkt.  

 

Om voorbereid te zijn op risico’s die een negatieve invloed hebben op het kapitaal, heeft Univé Groningen een 

stappenplan gemaakt.  Voor de geïdentificeerde triggers zijn op de volgende twee pagina’s de stappen 

aangegeven die worden uitgevoerd in het geval van optreden. Op de volgende pagina zijn de triggers uitgelicht 

met betrekking tot het naderen van kapitaalsvereisten. In de tabel erna zijn alle trigger events opgenomen. 
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Tabel: Overzicht van triggers m.b.t. benaderen van kapitaalsvereisten 
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Triggerevent  Te nemen maatregelen  Beoogd effect  Termijn waarin 
beoogd effect  
verwacht wordt  

Aanpassen 
Frequentie 
MCR/SCR 

Toename stormschade 
door toenemende 
zwakte van objecten 
als gevolg van meer en 
zwaardere 
aardbevingen 

Univé Groningen zal in overleg treden met 
partijen (politiek, NAM, …) om de schade 
te verhalen bij de veroorzaker. 

De schadelast zal weer 
terugkomen op 
normale proporties. 

Langer dan 3 jaar Ad hoc ERB 

Toename stormschade 
door hogere kans van 
optreden (twee 
stormen in een jaar) 

Premies worden verhoogd Aanvullen reserves Vanaf jaar 1 Ad hoc ERB 

Sterke verhoging van 
S/P verhouding 

•Schadelastbeheersing. 
•Meer risico overdragen aan 
herverzekeraar door aangepast of nieuw. 
herverzekeringscontract. 
•Sanering producten-portefeuille op basis 
van S/P. 
•Afzien van winstuitkering. 

Verbetering van het 
technisch resultaat. 
 
 
 
Versterking van het 
eigen vermogen. 

Binnen een jaar Ja, per kwartaal 
monitoring van 
SCR. 

Sterke dalende waarde 
van beleggingen 

Afstoten beleggingen en vervangen door 
liquiditeiten. 

Verlies beperken Direct Ad hoc ERB 

Bank valt om •Er resteert dan nog de 
beleggingsportefeuille. 
•Het onroerend goed wordt verkocht en 
gehuurd (zie paragraaf 5.5 (vastgoed-
risico)).  
•Premies worden verhoogd 

Verruiming 
liquiditeiten. 
 
 
Versterken eigen 
vermogen 

Direct 
 
 
 
Direct 

Ja, per kwartaal 
monitoring van 
SCR. 

Onvolkomen en/of 
onbeheerste IT 

•Ontwikkelen op eigen kracht of tezamen 
met derden van eigen (deel) IT omgeving. 
•Outsourcen aan daartoe 
gespecialiseerde organisaties. 

Klanttevredenheid  
Continuïteit van de 
bedrijfsvoering 
Medewerkers 
tevredenheid 

1 tot 1,5 jaar Ad hoc ERB 

Solvabiliteit nadert tot 
25% boven de norm-
solvabiliteit  

•Winstuitkering beperken/stopzetten. 
•Strategie en beleid heroverwegen.  
•Risicoprofiel verlagen. 

Aanwezig vermogen 
versterken. 
Verlaging 
normsolvabiliteit kan 
als gevolg van 
risicovermindering, 
mits wettelijke 
solvabiliteit (SII) 
daardoor ook 
verminderd.  

1 tot 2 jaar 1 x kwartaal 

Solvabiliteit nadert 
wettelijke 
solvabiliteitseisen (tot 
2016 Solvency I, 
daarna Solvency II). 

•Aanvragen aanvullend vermogen 
•Uitvoering saneringsplan DNB. 

Aanwezig vermogen 
versterken. 
 
Structurele wijziging 
van de 
bedrijfsvoering. 
 

Binnen enkele 
maanden 

1 x maand 

Twee opeenvolgende 
jaren met negatief 
operationeel resultaat. 

•Processen heringericht met levering van 
correcte, tijdige en volledige management 
informatie; 
•Verschillende kanalen (internet, balie, 
telefoon,...) waaruit de klant zijn keuze 
kan maken; 
•Opleiden van personeel om klanten 
beter te bedienen en de productie te 
verhogen; 
•Hertaxatie van de portefeuille om 
onderverzekering aan te pakken. 

Vergroten resultaat. 1 jaar 1 x per kwartaal 

Tabel: Trigger events uit het kapitaalbeleid. 

B.3.(b) 
Univé Groningen heeft het risicomanagement niet uitbesteed.  

B.3.(c) 
Univé Groningen hanteert standaard modellen voor het vaststellen van solvabiliteitsvereisten. 
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B.4 Informatie over het interne controlesysteem  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 308, lid 5 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle volgende informatie over het internecontrolesysteem van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming:  
 
(a) informatie over de sleutelprocedures van het internecontrolesysteem;  
 
(b) informatie over de activiteiten die in overeenstemming met artikel 46, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG tijdens de 
rapportageperiode zijn uitgevoerd;  
 
(c) informatie over het overeenkomstig artikel 270 van de onderhavige verordening uitgestippelde compliancebeleid van de 
onderneming, het proces voor het evalueren van dat beleid, de evaluatiefrequentie en eventuele significante wijzigingen in 
dat beleid tijdens de rapportageperiode. 
 

 
B.4.(a) 

De interne beheersing van Univé Groningen is gebaseerd op het “three lines of defense model”.  De hoofden 

en teamleiders (1e lijn) zijn verantwoordelijk voor risicobeheersing met betrekking tot de operationele 

activiteiten. De risicomanagement- en actuariële functie (2e lijn) ondersteunt, faciliteert en adviseert de raad 

van bestuur. Zekerheid over de werking van processen  wordt verkregen door uitvoering van audits door de 

interne audit functie (3e lijn).  

Ter beheersing van de risico’s kent Univé Groningen verschillende soorten van maatregelen.  

Het uitgangspunt binnen Univé Groningen is als volgt: 

• Een maatregel moet passen bij de risico response; 

• Een maatregel mag niet meer kosten dan het oplevert; 

• Een maatregel kan zijn: 

o preventief (voorkomen dat een risico optreedt, zoals functiescheiding),  

o detectief (signaleren dat een risico optreedt, zoals kwartaalaansluitingen) of  

o correctief ( voorschrijvend hoe te handelen indien risico optreedt, zoals een klachtenprocedure); 

Een maatregel kan betrekking hebben op geheel Univé Groningen of een beperktere reikwijdte kennen 

(procesniveau of tactisch niveau). Hieronder is een overzicht opgenomen aan de hand waarvan de reikwijdte 

met voorbeelden wordt toegelicht. 

 

 

Soort van maatregel Definitie Voorbeelden 

Bedrijfsonderdeel 

overstijgende maatregelen 

 

De maatregelen die UG brede 

risico’s afdekken 

 

• Uitbestedingsbeleid 

• Fraudebeleid 

 

Management maatregelen Maatregelen waarmee het 

management toezicht houdt op 

de processen en prestaties 

 

• Budgettering en 

kostenrapportage;  

• Analyse van portefeuille; 

• Marktontwikkeling;  

• Governance: T/B/V’s 

Algemene Beheersmaat-

regelen IT omgeving 

Maatregelen gericht op de 

continue en goede werking 

van de IT omgeving 

 

• Back-upprocedures; 

• Wachtwoordbeleid, beheer 
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• gebruikersaccounts, fysieke 

en logische 

toegangsbeveiliging 

Geprogrammeerde 

maatregelen in applicaties 

 

De maatregelen in de 

applicaties gericht op complete, 

accurate, geautoriseerde en 

juiste verwerking van gegevens. 

• Geautomatiseerde 

acceptatiecontrole;  

• Verplichte invoervelden 

• Controle op berichtenverkeer 

Handmatige 

beheersmaatregelen 

 

De maatregelen die door de 

gebruikers worden uitgevoerd 

 

• 4-ogen principe, 

• Afloopcontrole onderhanden 
dossiers,  

• uitvoeren kwaliteitscontroles 

 
De eerste lijn voert eigen kwaliteitscontroles uit en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur. De raad van 

bestuur rapporteert bijzonderheden aan de raad van commissarissen .  

De raad van bestuur ontvangt financiële rapportages van de afdeling Financiën. De financiële rapportage is het 

resultaat van financiële procedures. Vastlegging van financiële gegevens gebeurt op basis van daartoe 

opgesteld beleid  dat is gebaseerd op wettelijke eisen. De externe accountant beoordeelt jaarlijks dit beleid en 

de werking daarvan.  

De compliance functie informeert en adviseert de raad van bestuur over wijzigingen van het compliance risico. 

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het compliance proces.   

De compliance functie monitort de opvolging van managementacties, initieert implementatie van nieuwe wet- 

en regelgeving en adviseert de eerste lijn over kwaliteitsvraagstukken. 

De interne audit functie onderzoekt periodiek de effectiviteit van de compliance functie. 

 

 
B.4.(b) 
Univé Groningen heeft in 2017 onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• De cyclus van maand rapportages in het MT; 

• De cyclus van kwartaal rapportages door verschillende afdelingen inclusief de sleutelfuncties 

• Eerste lijn controles op beheersmaatregelen in de commerciële processen; 

• Eerste lijn controles op beheersmaatregelen in financiële processen; 

• Tweede lijn controles op eerste lijn controles; 

• Audits op verschillende thema’s; 

• Opvolging geven aan geconstateerde gebreken. 
 
B.4.(c) 
De Richtlijn Solvabiliteit II positioneert de compliance officer onder de interne controle (artikel 46). Bij Univé 

Groningen bestaat de compliance functie uit één compliance officer (head count) die zich bezighoudt met het 

bevorderen van de naleving door Univé Groningen van de regels die verband houden met de integriteit van 

haar verzekerings-, bemiddelingsbedrijf en eventueel ander daaraan gerelateerde activiteiten. De raad van 

bestuur wordt geadviseerd over veranderende wet- en regelgeving in de impact daarvan op Univé Groningen. 

In de kwartaalrapportage beoordeelt de compliance officer de compliance risico’s. 

De compliancefunctie is een onafhankelijke functie binnen Univé Groningen, gericht op het onderzoek doen 

naar en het bevorderen van de naleving door Univé Groningen van de regels die verband houden met de 

integriteit van haar verzekerings-, bemiddelingsbedrijf en eventueel ander daaraan gerelateerde activiteiten. 

Het bestuur heeft de compliance officer aangesteld als verantwoordelijke voor de compliance functie.  
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De compliance officer is naast de raad van bestuur mede-aanspreekpunt voor het onderhouden van contacten 

over compliance aangelegenheden met toezichthouders. De compliance officer is verantwoordelijk voor het 

actualiseren van het compliance beleid en zorgt voor instemming daarvan door de raad van bestuur  en 

goedkeuring door de raad van commissarissen. De compliance activiteiten zijn opgenomen in een compliance 

jaarplan, waarvan onderdeel uitmaken een werk- en monitoringsprogramma. De compliance officer is 

verantwoordelijk voor het opstellen en implementatie van interne gedragscode en voor monitoring van de 

compliance risico’s. De compliance officer is verantwoordelijk voor de periodieke en incidentele compliance 

rapportages. De compliance officer is verantwoordelijk voor het bijhouden van nieuwe wet- en regelgeving. 

De compliance officer stelt ten behoeve van het bestuur periodiek rapportages op waarin aandacht wordt 

besteed aan: 

• Beheersing van de compliance risico’s 

• Mate van naleving van wet- en regelgeving 

• Onderzoeken die gedurende de rapportage periode hebben plaatsgevonden. 

• Feitelijke incidenten die zich met betrekking tot compliance gedurende de rapportage periode hebben 
voorgedaan en de maatregelen die zijn genomen om genoemde incidenten aan te pakken.  

• Nieuwe wet- en regelgeving 
 

De compliance officer informeert per ommegaande (de voorzitter van) de raad van bestuur en de raad van 

commissarissen over ernstige incidenten. De compliance officer spreekt tenminste tweemaal per jaar met de 

Auditcommissie. De compliance officer heeft het recht om zich over compliance aangelegenheden direct met 

de Audit-commissie te verstaan, indien bijzondere omstandigheden dit noodzaken. 

 

 
B.5 Interne auditfunctie 
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 308, lid 6 
 
(a)  een beschrijving van de interne audits die tijdens de rapportageperiode zijn uitgevoerd, samen met een samenvatting van 
de aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan van de onderneming gerapporteerde materiële 
bevindingen en aanbevelingen, alsook van alle maatregelen die met betrekking tot deze bevindingen en aanbevelingen zijn 
genomen;  
 
(b)  een beschrijving van het interne auditbeleid van de onderneming, het proces voor het evalueren van dat beleid, de 
evaluatiefrequentie en eventuele significante wijzigingen in dat beleid tijdens de rapportageperiode;  
 
(c)  een beschrijving van het auditplan van de ondernemingen, met inbegrip van toekomstige interne audits en de redenen 
achter deze toekomstige interne audits;  
 
(d)  wanneer de personen die de interne auditfunctie uitoefenen, in overeenstemming met artikel 271, lid 2, ook andere 
sleutelfuncties vervullen, een kwalitatieve en kwantitatieve toetsing aan de criteria van artikel 271, lid 2, onder a) en b). 
 

 
Opzet en inrichting van de internal auditfunctie 

Internal Audit is een uitbestede dienst voor Univé Groningen. 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. Dit 

auditcharter wordt elk jaar herzien, voor de laatste keer eind 2017 en er zijn geen wijzigingen doorgevoerd. Dit 

is ook in de RvB, en Audit- en risicocommissie (ARC)  afgestemd. 
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In 2017 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. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal 2018 de interne evaluatie over de functie in 

2017 uitgevoerd op basis van een korte vragenlijst en/of evaluatiegesprek.  

 

Uitvoering (meerjaren)auditplan 

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 risicogebaseerd gekeken welke audits toegevoegde waarde zouden hebben voor Univé Groningen. 

Risico’s gesignaleerd vanuit de organisatie, internal audit en toezichthouders zijn hierbij meegenomen.  

Bij Univé Groningen lag de focus op thema’s rondom risicomanagement, compliance en de beheersing van de 

primaire keten brand.  

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. Samen met de sleutelfuncties en RvB is een 

evaluatie van de status van de interne controlemaatregelen en het system of governance uitgevoerd en 

besproken in de ARC van Groningen. 

Het auditplan 2017 – 2019 heeft niet alleen betrekking op 2017 maar geeft ook al voor een deel inzicht in 

wat  in 2018 en 2019 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.  

Voor het jaar 2018 zijn een aantal formulebrede thema’s benoemd die gericht zijn op de inbedding van AVG, de 

jaarplancyclus en strategie.  

Daarnaast zijn thema’s in het kader van verandermanagement, datamanagement, cybersecurity, en compliance 

benoemd welke nog nader geconcretiseerd zullen worden in de eerste helft van 2018 en mogelijk ook impact 

zullen hebben op audits in 2019.  

 

 

B.6 Actuariële functie 
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 308, lid 7 
 
Met betrekking tot de actuariële functie bevat het periodieke toezichtrapport een overzicht van de activiteiten die tijdens de 
rapportageperiode door de actuariële functie op elk van haar terreinen van verantwoordelijkheid zijn verricht, met een 
beschrijving van de wijze waarop de actuariële functie tot de doeltreffende implementatie van het risicomanagementsysteem 
van de onderneming bijdraagt. 
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De actuariële functie is door Univé Groningen uitbesteed aan de besloten vennootschap Arcturus B.V. te 

Rotterdam. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actuariële functie is binnen Univé 

Groningen belegd bij Bert van der Weide. 

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 Univé Groningen. 

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 materiele aanpassingen van het document ter 

goedkeuring voor aan het lid van de RvB met o.a. Risk & Compliance en Finance & Control in zijn portefeuille. 

  
De actuariële functie heeft de volgende taken: 

a. Zij coördineert de berekening van technische voorzieningen  
b. Zij zorgt ervoor dat de gebruikte methodieken en onderliggende modellen en de bij de berekening van 

technische voorzieningen gehanteerde aannames correct zijn; 
c. Zij beoordeelt of genoeg gegevens worden gebruikt bij de berekening van technische voorzieningen, 

en zij beoordeelt de kwaliteit ervan; 
d. Zij toetst de beste schattingen (best estimates) aan de ervaring; 
e. Zij verstrekt informatie over de betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van technische 

voorzieningen; 
f. Zij brengt advies uit over de algehele gedragslijn voor het aangaan van verzekeringstechnische 

verplichtingen; 
g. Zij brengt advies uit over de adequaatheid van herverzekeringsregelingen, en 
h. Zij draagt ertoe bij dat het risicomanagementsysteem binnen Univé Groningen 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: 

a. Zij past methoden en procedures toe 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; 

b. Zij beoordeelt de onzekerheid waarmee de schattingen zijn omgeven die bij de berekening van 
technische voorzieningen zijn gemaakt; 

c. Zij zorgt ervoor dat beperkingen met betrekking tot de gegevens die voor de berekening van 
technische voorzieningen worden gebruikt, naar behoren worden aangepakt; 

d. Zij zorgt ervoor 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; 

e. Zij zorgt ervoor dat homogene risicogroepen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 
worden onderkend met het oog op een adequate beoordeling van de onderliggende risico’s; 

f. Zij bestudeert 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; 

g. Zij vergelijkt de materiële verschillen in de berekening van technische voorzieningen van het ene jaar 
tot het andere en motiveert deze verschillen; 

h. Zij zorgt ervoor 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 
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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: 

a. 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; 

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

c. 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. 

De actuariële functie brengt bovendien advies uit over de algemene herverzekerningsregelingen, met daarin 

een analyse van de adequaatheid van: 

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

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

aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen; 
d. De berekening van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles 

kunnen worden verhaald.  
 

 
B.7 Uitbesteding 
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 308, lid 8 
 
(a)  ingeval de onderneming kritieke of belangrijke operationele functies of werkzaamheden uitbesteedt, de redenen achter 
de uitbesteding en het bewijs dat in een passend toezicht en passende waarborgen is voorzien;  
 
(b)  informatie over de dienstverleners waaraan kritieke of belangrijke operationele functies of werkzaamheden zijn 
uitbesteed, alsook over de wijze waarop de onderneming ervoor zorgt dat dienstverleners zich naar artikel 274, lid 3, onder 
a), voegen;  
 
(c)  een overzicht van de personen die bij de dienstverlener verantwoordelijk zijn voor de uitbestede sleutelfuncties 

 
Bij Univé Groningen worden de sleutelfuncties uitbesteed zoals is aangegeven in hoofdstuk B.2. Voor hen 
gelden de eisen zoals die gesteld worden. Door aanwijzing van 1 specifiek persoon voor de uitvoering van 
uitbestede activiteiten vallen deze onder het normale toezicht binnen Univé Groningen. Voor verder informatie 
wordt verwezen naar Hoofdstuk B.2. 
 
B.8 Aanvullende informatie 
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 308, lid 9 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle andere materiële informatie over het governancesysteem van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming. 
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In het derde kwartaal van 2017 heeft Internal Audit van Univé een audit uitgevoerd naar de inbedding van 
Strategisch en financieel risicomanagement binnen UGR. Hierbij is geconstateerd dat strategisch en financieel 
risicomanagement niet aantoonbaar aan de eisen voldoet die de Univé organisatie stelt. Naar aanleiding van de 
bevindingen is een plan van aanpak geformuleerd waarvan de voortgang door de RvB van UGR wordt bewaakt.  
  



44 

 

C. Risicoprofiel 
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 309 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat kwalitatieve en kwantitatieve informatie over het risicoprofiel van de verzekerings- en 
herverzekeringsonderneming, zulks in overeenstemming met de leden 2 tot en met 9 en afzonderlijk voor alle onderstaande 
risicocategorieën: 
 
2. Het periodieke toezichtrapport bevat alle volgende informatie over de risicoblootstelling van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming, met inbegrip van de blootstelling die voortvloeit uit buitenbalansposities en de overdracht van 
risico aan een special purpose vehicle:  
(a)  een overzicht van alle materiële risico's waaraan de onderneming gezien haar bedrijfsstrategie over de tijdsperiode van 
de bedrijfsplanning naar verwachting zal zijn blootgesteld, alsook van de wijze waarop deze risico's zullen worden beheerd;  
(b)  ingeval de onderneming zekerheden in de zin van artikel 214 van de onderhavige verordening verkoopt of herverpandt, 
het bedrag van die zekerheden, gewaardeerd in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG;  
(c)  ingeval de onderneming zekerheden in de zin van artikel 214 heeft verstrekt, de aard van de zekerheden, de aard en de 
waarde van de als zekerheden verstrekte activa en de overeenkomstige feitelijke en voorwaardelijke verplichtingen die uit de 
betrokken zekerheidsovereenkomst voortvloeien;  
(d)  informatie over de materiële voorwaarden die aan de zekerheidsovereenkomst verbonden zijn;  
(e)  een volledige lijst van activa en hoe deze activa conform het in artikel 132 van Richtlijn 2009/138/EG beschreven „prudent 
person”-beginsel zijn belegd;  
(f)  ingeval de onderneming effectenleningstransacties of de in artikel 4, lid 1, punt (82), van Verordening (EU) nr. 575/2013 
bedoelde retrocessie- of omgekeerde retrocessieovereenkomsten, met inbegrip van liquiditeitsswaps, is aangegaan, 
informatie over de kenmerken en het volume ervan;  
(g)  ingeval de onderneming variabele lijfrenteverzekeringen verkoopt, informatie over garantieclausules en afdekking van de 
garanties.  
 
3. Het periodieke toezichtrapport bevat informatie over het volume en de aard van de kredietportefeuille van de verzekerings- 
of herverzekeringsonderneming.  
 
4. Met betrekking tot risicoconcentratie bevat het periodieke toezichtrapport informatie over de materiële risicoconcentraties 
waaraan de onderneming is blootgesteld en een overzicht van alle toekomstige risicoconcentraties waaraan de onderneming 
gezien haar bedrijfsstrategie over de tijdsperiode van de bedrijfsplanning naar verwachting zal zijn blootgesteld, alsook van 
de wijze waarop deze risicoconcentraties zullen worden beheerd.  
 
5. Het periodieke toezichtrapport bevat alle volgende informatie over de risicolimiteringstechnieken van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming:  
(a)  informatie over de technieken die op dat moment worden gehanteerd om risico's te limiteren, en een beschrijving van alle 
materiële risicolimiteringstechnieken die de onderneming gezien haar bedrijfsstrategie over de tijdsperiode van de 
bedrijfsplanning overweegt te hanteren, alsook van de redenen achter en de gevolgen van deze risicolimiteringstechnieken;  
(b)  ingeval de verzekerings- of herverzekeringsonderneming zekerheden in de zin van artikel 214 van de onderhavige 
verordening aanhoudt:  
i)  de waarde van de zekerheden in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG;  
ii)  informatie over de materiële voorwaarden die aan de zekerheidsovereenkomst verbonden zijn.  
 
6. Met betrekking tot het liquiditeitsrisico bevat het periodieke toezichtrapport in het bijzonder per branche informatie van de 
verzekerings- of herverzekeringsonderneming over de in overeenstemming met artikel 260, lid 2, van de onderhavige 
verordening berekende verwachte winst die in toekomstige premies is vervat, het resultaat van de in artikel 260, lid 1, onder 
d), ii), bedoelde kwalitatieve beoordeling en een beschrijving van de methoden en de belangrijkste aannamen die bij de 
berekening van de in toekomstige premies vervatte verwachte winst zijn gehanteerd.  
 
7. Het periodieke toezichtrapport bevat alle volgende informatie over de risicogevoeligheid van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming:  
(a)  een beschrijving van de in artikel 259, lid 3, bedoelde relevante stresstests en scenarioanalyses die door de onderneming 
zijn uitgevoerd, en van het resultaat ervan;  
(b) een beschrijving van de gehanteerde methoden en belangrijkste aannamen die aan deze stresstests en scenarioanalyses 
ten grondslag liggen.  
 
8. Het periodieke toezichtrapport bevat informatie over kwantitatieve gegevens die nodig zijn om de afhankelijkheden te 
bepalen tussen de risico's die door de risicomodules of ondermodules van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste worden 
bestreken.  
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9. Het periodieke toezichtrapport bevat alle andere materiële informatie over het risicoprofiel van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming. 
 

 
 
C.1 Verzekeringstechnisch risico  
 

Het beleid van Univé Groningen met betrekking tot het catastroferisico en het premierisico  is ten dele 

beschreven in het herverzekeringsbeleid.  Het herverzekeringsbeleid omvat tenminste de volgende 

onderwerpen: 

• Ten minste A- rating, management informatie, financiële gezondheid, reputatie, omvang, retrocessie, 

eigen behoud. 

• De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het herverzekeringsbeleid. De Raad van 

Commissarissen keurt dit beleid goed. 

• Een herverzekeringscontract is in lijn met de inhoud van het herverzekeringsbeleid.  

• De Risk Officer wordt vooraf om advies gevraagd. 

• Periodiek overleg met herverzekeraar waarin afwijkingen in de trend van schademeldingen e.d. worden 
gesignaleerd en evt. voorstellen gedaan worden voor aanpassingen in het herverzekeringscontract. 

 

Het beleid m.b.t. het schaderisico is het zo precies mogelijk vaststellen van de schadevoorziening. Dit gebeurt 

door alle schades stuk voor stuk nauwkeurig in te schatten. 

 

T.a.v. het lapse-risico is gesteld dat dit risico voor ons geen reden is om kapitaal aan te houden aangezien al 

onze contracten al 1 jarig zijn. 

 

Getroffen beheersmaatregelen per verzekeringstechnisch risico: 

Risico Geïmplementeerde beheersmaatregelen Beoogde werking 

Catastroferisico  • Het Bestuur heeft herverzekeringsbeleid goedgekeurd 
conform de risicomanagement strategie en dit beleid.  

 

• Het Bestuur sluit jaarlijks een nieuw 
herverzekeringscontract mede gebaseerd op de 
evaluatie van het vorige contract. Hierin worden 
afspraken gemaakt conform het herverzekeringsbeleid.   

 

 

Kaders benoemen 

waarbinnen Univé 

Groningen bereid is risico’s 

van brand en storm voor 

eigen rekening te nemen. 

Overdracht van risico’s die 

te groot zijn om voor eigen 

rekening te nemen.  

Premierisico • Productontwikkelings- en premieaanpassingsproces 
met de volgende inhoud: portefeuillesamenstelling, 
grondslag tarifering, polisvoorwaarden, 
acceptatiebeleid, T/B/V van betrokkenen bij 
productontwikkeling, statistisch onderbouwing van 
uitgangpunt (schade-frequentie, schadehoogte, kosten, 
winstgevendheidsanalyse 

• Herverzekering 

• Monitoring van : portefeuille (o.a S/P verhouding), 
markt,  kosten, herverzekeringsbeleid 

• Gemeenschappelijke productontwikkeling binnen Univé 
formule. 

Zorgen dat de ontvangen 

premies voldoende zijn om 

de voorgevallen schades te 

kunnen uitbetalen en de 

gemaakte bedrijfskosten te 

kunnen dekken. 
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Schaderisico • Vaststelling geëigende actuariële en statische 
methoden. 

• Voorzieningenbeleid wordt goedgekeurd door Bestuur 
en periodiek geactualiseerd. 

• Beschikbaarheid van betrouwbare schade-gegevens. 

• Uitloop schade periodiek evalueren rekening houden 
met trends (markt en techniek). 

• Periodiek beoordeling van de voorzieningen.  

• Schade/premie verhouding is onderdeel van 
management informatie.  

• Als schades buiten de toleranties vallen worden  
voorwaarden aangepast.  

• Periodiek overleg met herverzekeraar waarin 
afwijkingen in de trend van schademeldingen e.d. 
worden gesignaleerd en evt. voorstellen gedaan 
worden voor aanpassingen in het 
herverzekeringscontract. 

• Management informatie over schadeverloop gebaseerd 
op historische cijfers.  

Realisering van een zo 

correct mogelijke 

schadereserve. Waardoor 

er in enig boekjaar zo 

weinig mogelijk 

tegenvallers uit 

voorgaande boekjaren 

optreden, en waardoor er 

een zo correct mogelijke 

voorziening op de balans 

komt te staan. 

Vervalrisico • Jaarlijkse afspraken m.b.t onderhoud van portefeuilles. 

• Uitvoeren van retentieprogramma's (nabellen bv.) de 
reden voor royement wordt vastgelegd.  

• Sturen op oorzaak van royement. 

• Periodiek overleg met herverzekeraar over gevolgen 
veranderingen in herverzekeringspremie en 
voorwaarden 

• Marktontwikkelingen volgen inzake propositie(s) van 
concurrenten.  

• Doorlopend contacttevredenheidsonderzoek 

• Monitoren op reputatie 

• Management informatie over de brandportefeuille 
wordt tijdig verstrekt en geeft een realistisch beeld van 
samenstelling, opbouw (o.a. loyaliteit), groei en krimp.   

Beperking van het aantal 

opzeggingen. 

 

Aan te houden kapitaal voor verzekeringstechnisch risico (SKV Schade) volgens SKV 2017: 

Berekende solvabiliteitsvereiste SKV 2017 2015 2016 2016 na PV 2017 

SCR premie & voorzieningen risico           1.155                  1.158   1.558 

SCR vervalrisico                -                         -     - 

SCR catastroferisico           2.377                  2.421   2.806 

SCR non-life risico           2.891                  2.934  3.154 3.448 

 
Naar aanleiding van de extra te nemen pensioenvoorziening is in mei 2017 een nieuwe SKV berekening 
uitgevoerd. Hierdoor bedraagt het kapitaalvereiste voor het schadeverzekeringstechnisch risico (na 
diversificatie) ultimo 2016 € 3.154K. 
 

 
C.2 Marktrisico  
 
UGR heeft een beleggingscommissie. Deze commissie heeft als belangrijkste taak advies en ondersteuning te 
bieden bij het beheer en onderhoud van de beleggingen van UGR. De beleggingscommissie adviseert het 
Bestuur ter zake van het te voeren beleggingsbeleid en controleert de externe vermogensbeheerder. In het 
beleggingsbeleidsplan zijn afspraken neergelegd ten aanzien van de beleggingsmix en de randvoorwaarden 
waaraan moet worden voldaan. Het risico met betrekking tot de aandelen in de portefeuille maakt het grootste 
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deel uit van het marktrisico. Het risico van de beleggingen wordt afgestemd op de aard van de verplichtingen 
die UGR heeft richting derden. Er wordt hierbij niet belegd in of gebruik gemaakt van derivaten.  
 
De marktrisico's worden beheerst door de onderstaande maatregelen: 

 In het beleggingsbeleid worden uitgangspunten, profielen en limieten vastgesteld waarbinnen de 
beleggingen zich kunnen bewegen. 

 Op basis van de kwartaalrapportage van de externe vermogensbeheerder inzake de beleggingen 
wordt gemonitord of de situatie nog steeds conform de uitgangspunten van het beleggingsbeleid is. 

 Bij grote (schade) calamiteiten is het altijd mogelijk om een voorschot van de herverzekeraar op te 
vragen. 

 

Getroffen beheersmaatregelen voor het marktrisico 

Risico Geïmplementeerde beheersmaatregel       Beoogde Werking       

Renterisico: 
Het risico van een lagere 
marktwaarde op onze 
vastrentende waarden door 
veranderingen in de rente.  

In de portefeuille met vastrentende 
waarden wordt een spreiding 
aangehouden in afloopdata.  Dit wordt 
gedaan door de beleggingscommissie. 

Daardoor krijg je een lagere modified 
duration dan wanneer je alleen hele 
lange looptijden zou hebben. 

Aandelenrisico: 
Het risico dat we lopen op 
een waardedaling ten 
gevolge van veranderingen 
in de aandelenkoersen. 

In het beleggingsbeleidsplan wordt een 
bandbreedte aangegeven van het deel 
van het vermogen dat in aandelen mag 
worden belegd. 

Een gereduceerde kans op een groot 
verlies t.g.v. een aandelencrash. 

Vastgoed risico 
Dit is het risico van 
prijsdaling van ons 
onroerend goed. 

Om de waarde van de gebouwen goed in 
de gaten te houden, is afgesproken dat ze 
jaarlijks  aan het eind van het jaar 
getaxeerd worden door een NVM 
taxateur.  

De taxatie signaleert de waarde 
mutatie.  Een voortdurende 
waardedaling kan aanleiding om de 
panden te verkopen en (terug) te huren. 

Spreadrisico is 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  
M.a.w. Geldt voor 
bedrijfsobligaties in relatie 
tot rating van het bedrijf 
dat de obligaties heeft 
uitgegeven. 

Beleggingsbeleid, alleen beleggen  in 
bedrijven met een minimale rating van  A- 

 

Valutarisico: 
Dit is het risico dat we 
lopen door beleggingen aan 
te houden in vreemde 
valuta’s. 
 

Nog geen beleid en beheersmaatregel op 
genomen. 

 

Prijsvolatiliteitsrisico en 
concentratie- en 
correlatierisico 

Beleggingsbeleid is opgesteld om richting 
te geven voor het beleggen van het 
vermogen.  Er is gekozen voor een  

Een zodanige spreiding dat  ons 
vermogen niet te zeer wordt aangetast 
door verliezen in 1 partij of categorie. 
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defensief risicoprofiel. Ieder kwartaal 
toets de beleggingscommissie of de 
beleggingen voldoen aan het 
uitgangspunten uit het beleggingsbeleid. 
De beleggingen worden getoetst en 
geadviseerd door een professionele 
vermogensbeheerder. 

Er is sprake van een lange beleggings-
horizon. ( 7 tot 10 jaar). 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
rondom het beleid en beheer van de 
beleggingen zijn vastgelegd in het 
beleggingsbeleid 

Beleggingsbeleid wordt 2-jaarlijks 
geëvalueerd door Bestuur en waar nodig 
aangepast . 

Anticyclische opslag Nog geen beleid en beheersmaatregel op 
genomen. 

 

 

 

 Aan te houden kapitaal voor verzekeringstechnisch risico volgens SKV 2017: 

Berekende solvabiliteitsvereiste SKV 2017 2015 2016 2016 na PV 2017 

SCR renterisico              469                    494   313 

SCR aandelenrisico           1.220  
                

1.195   1.076 

SCR vastgoedrisico              445                    445   467 

SCR spreadrisico              440                    465   324 

SCR valutarisico              455                    470   350 

SCR concentratierisico              109                    101   76 

SCR marktrisico          2.173              2.183  2.246 1.876 
 
Naar aanleiding van de extra te nemen pensioenvoorziening is in mei 2017 een nieuwe SKV berekening 
uitgevoerd. Hierdoor bedraagt het kapitaalvereiste voor het marktrisico (na diversificatie) ultimo 2016 € 
2.246K. 
 

 
C.3 Kredietrisico  
 
Het kredietrisico verbonden aan de beleggingsactiviteiten, beheer liquide middelen en de uitstaande 
vorderingen op herverzekeraars en debiteuren wordt bewaakt op basis van diverse algemene en specifieke 
maatregelen. Deze maatregelen zorgen voor een spreiding van het belegde vermogen inclusief de liquiditeiten 
en een efficiënt en adequaat debiteurenbeheer. Hierbij wordt ook de rating van de tegenpartijen, 
herverzekeraar en banken, meegewogen. Dit risico wordt door UGR als volgt beheerst: 

 Het beleggingsbeleid bevat uitgangspunten omtrent de rating van o.a. banken waarmee UGR zaken 
wil doen. 

 Er wordt een actief debiteurenbeheer gevoerd. Het openstaand bedrag per (premie) debiteur is 
overigens gering. 

 In het herverzekeringsbeleid wordt de minimale rating van een herverzekeraar aangegeven. 
 In het acceptatiebeleid worden uitgangspunten benoemd die gevolgd worden bij acceptatie van 

klanten. 
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Getroffen beheersmaatregelen voor het krediettechnische risico: 

Risico Geïmplementeerde beheersmaatregel       Beoogde  werking 

        

Tegenpartij/krediet 

risico (Debiteuren) 

Dit is het risico dat de 

verschuldigde premie 

niet door de klant wordt 

betaald. 

 

Het systeem genereert automatisch 

aanmaningen en medewerker bewaakt 

de tijdige betaling van debiteuren en 

neemt indien nodig actie of laat dit doen.  

 

Het bedrag dat niet inbaar is bij 

debiteuren  daardoor  laag blijft. 

Premie voor polissen 

waarvoor wij 

bemiddelaar zijn hetzij 

bij Univé Schade hetzij 

bij een andere 

maatschappij 

Incassorisico van de 

bemiddelingsproducten Univé Schade ligt 

bij Univé Schade, mits vordering binnen 

130 dagen teruggeven is aan Univé 

Schade) 

Incasso derden-verzekeraars is 

beleidsmatig bij de derden-verzekeraar 

belegd. 

Alleen provisie-inkomsten als kasstroom 

vanuit derden partijen. 

Debiteuren risico beperken tot eigen 

polissen. 

Tegenpartij/krediet 

risico (Herverzekeraars) 

Herverzekeraars dienen minimaal een A- 

rating te hebben. 

Het risico minimaliseren dat een 

herverzekeraar niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen ten tijde 

van een catastrofe. 

Tegenpartij/krediet 

risico (Banken en 

vermogensbeheerders) 

Liquiditeiten worden alleen 

ondergebracht bij banken die onder 

toezicht staan van de DNB 

Liquiditeiten worden alleen 

ondergebracht bij banken met minimaal 

een A- rating. 

 

Het risico minimaliseren dat we geld 

verliezen tgv het omvallen van een 

bank. 

Tegenpartij/kredietrisico 

(uitgevers van obligaties 

of aandelen) 

In het beleggingsbeleidsplan staat dat er 

voldoende gespreid moet worden. 

Mocht een tegenpartij omvallen wordt 

voorkomen dat we in 1x teveel 

vermogen verliezen. 

 

De kapitaalvereiste voor het tegenpartijrisico bedraagt 1.061K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 is het 
kapitaalvereiste met 152K (+17%) toegenomen. 
 
Bij Univé Groningen zijn de volgende posten bij het tegenpartijrisico betrokken:  
 
Type I (partijen met rating, banken, herverzekeraars etc): 

- het risicomitigerend effect van herverzekering bedraagt 44.118K 
- de vorderingen met betrekking tot herverzekering voor een bedrag van 1.028K 
- de rekeningen bij banken (inclusief eventuele direct opneembare deposito’s (zonder boete)) voor een 

bedrag van 1.820K. 
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Type II (vorderingen, hypotheken etc):  

- de overige vorderingen voor een bedrag van 2.021K 
- de vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers bedragen 62K 
- de overige overlopende activa voor een bedrag van 9K. 

 
In onderstaand figuur worden de blootstellingen aan het Type I en Type II tegenpartijrisico ultimo 2017 en ultimo 
2016 en de mutatie tussen beide jaren weergegeven. Hieruit blijkt dat het tegenpartijrisico vooral is toegenomen 
door het grotere risicomitigerende effect van de herverzekeraar. Verder levert de toename in de overige 
vorderingen ook een bijdrage aan de stijging van het tegenpartijrisico. 
 

 

 

C.4 Liquiditeitsrisico  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 309, lid 6 
 
Met betrekking tot het liquiditeitsrisico bevat het periodieke toezichtrapport in het bijzonder per branche informatie van de 
verzekerings- of herverzekeringsonderneming over de in overeenstemming met artikel 260, lid 2, van de onderhavige 
verordening berekende verwachte winst die in toekomstige premies is vervat, het resultaat van de in artikel 260, lid 1, onder 
d), ii), bedoelde kwalitatieve beoordeling en een beschrijving van de methoden en de belangrijkste aannamen die bij de 
berekening van de in toekomstige premies vervatte verwachte winst zijn gehanteerd. 
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De in de technische voorziening opgenomen toekomstige winst bedraagt € 2.065K (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 € 1.820K aan liquide middelen en € 11.085K aan financiële 
beleggingen op de balans die courant zijn en goed verhandelbaar op de obligatie- en aandelenmarkt. Voor de 
belangrijkste aannamen die bij de berekening van de in toekomstige premies vervatte verwachte winst zijn 
gehanteerd wordt verwezen naar onderdeel D.2.5. 
 

 
C.5 Operationeel risico  
 
Operationeel risico is de kans dat personen, processen of systemen ergens in te                      kort 
schieten. De classificering van de risico’s gebeurt in ons risicoregister. Univé Groningen heeft binnen het 
operationeel risico te maken met verschillende risico’s.  

1. Juridische risico 
2. Integriteitsrisico 
3. IT 
4. Uitbesteding 
5. Processen 

 
De processen die het hoogst classificeren worden hieronder genoemd:  

• Acceptatie / verwerking  

• Portefeuille Onderhoud / zorgplicht   

• Uitkering en betaling  
 

 

Getroffen beheersmaatregelen voor het operationeel risico: 

Risico Geïmplementeerde beheersmaatregel       Beoogde  werking 
 

Juridisch • Verbond en FOV als lobbyclub 

• Kwalitatief en kwantitatief goede bezetting 
van personeel o.a. compliance functie. 

• Kwaliteitszorg (goed personeel, vier-
ogenprincipe, audits) 

• Goed werkend compliance proces. 

• Afspraken en verplichtingen nakomen. 

• Kundig en vakbekwaam personeel. 

• Afgesloten AVB met voldoende dekking. 

• Goed ingericht klachtenmanagement 

Het voldoen aan zowel interne- 
als externe wet- en regelgeving. 
Indien er toch fouten worden 
gemaakt waar we aansprakelijk 
voor zijn, dan willen we de 
gevolgen zo ver mogelijk 
beperken. 

Integriteit • Integriteitsbeleid als kapstokdocument met 
uitwerking daarvan in diverse regelingen 

• Protocollen op het gebied van integriteit 
(o.a. screening op nevenfuncties , internet) 

• Aanname van nieuwe werknemers op basis 
van tijdelijke contracten. 

• Voorbeeldfunctie Directie/MT/teamleiders. 

• Screening personeel 

• Vier-ogen-principe 

• Accountantscontrole 

• Veiligheidszaken (=uitbesteed) 

• Sanctiebeleid personeel 

• Fish 

• Slotvragen op aanvraagformulieren 

• Deskundigenplan Bestuur. 

Het voorkomen van schade 
voortvloeiend uit een schending 
van de integriteit van onszelf of 
onze klanten. 
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• Toetsing DNB. 

• Functieprofielen van Bestuur, MT en 
sleutelfuncties. 

• Functioneringsgesprekken. 

IT • Door een (IT-strategie) deskundige te laten 
participeren in adviesorganen ten aanzien 
van de keuze voor IT strategie.  

• Opleiding en inwerken van medewerkers 

• Business Continuity Plan. 

• TPM verkrijgen van Centrale Organisatie 
Univé 

• SLA met leveranciers. 

• Wachtwoordenbeleid. 

• Autorisatiebevoegdheden/matrix. 

• Firewall/Anti-virus 

• Totaalcontroles 

• Vierkantscontroles 

• Accountantscontrole 

• Centrale IT afdeling kwantitatief en 
kwalitatief op orde 

Het voorkomen van schade ten 
gevolge van problemen bij de 
beheersing, de continuïteit , de 
beveiliging en de infrastructuur 
van onze IT systemen.  

Uitbesteding • Het hebben van actueel uitbestedingsbeleid 
waarin tenminste aandacht wordt besteed 
aan: 

• analyse van de impact van uitbesteding op 
de organisatie 

• afspraken over monitoring 

• rapportage van de uitbestede activiteiten 
met de uitbestedingsnemer. 

• Het uitbestedingsbeleid is van toepassing 
op externe uitbestedingen (uitbestedingen 
buiten Univé en uitbestedingen aan de 
Univé koepel)  

• De uitbestedingsovereenkomst omvat de 
volgende punten:  

• verplichtingen en verantwoordelijkheden 
van de betrokken partijen 

• commitment over compliant zijn aan wet- 
en regelgeving  

• delen van informatie over ontwikkelingen 
met een materiële impact  

• contractbeëindiging alleen na redelijke 
opzegtermijn  

• Univé Groningen heeft recht op alle 
relevante informatie over de uitbestede 
activiteit  

• de uitbestedingsnemer heeft de plicht om 
vertrouwelijke informatie te beschermen  

• de uitbestedingsnemer heeft de plicht 
relevante externe partijen (bijv. DNB en de 
externe accountant) van de benodigde 
informatie te voorzien  

• de toezichthouder heeft recht op directe 
toegang tot de uitbestedingsnemer 

• Deze uitbestedingsovereenkomsten dienen  
te worden opgesteld voor externe 

Het opstellen van beleid moet 
ervoor zorgen dat alleen die zaken 
worden uitbesteed, die we zelf 
niet beter of goedkoper kunnen 
doen. 
 
 
 
 
 
 
De uitbestedingsovereenkomsten 
dienen er voor te zorgen dat de  
uitbesteding zo goed mogelijk 
wordt uitgevoerd. 
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uitbestedingen (uitbestedingen buiten 
Univé en uitbestedingen aan de Univé 
koepel)  

 

Processen • Verwerkingsrisico: polis controle, controles 
in systemen, kwaliteit personeel, 
beschrijving processen en AO, 
aanspreekcultuur functiescheiding, 1e lijn 
controles, audit. 

 

• Portefeuille onderhoud: beleid periodiek 
onderhoud, toekomsttaken in portaal, 
uitvoering conform beleid, zakelijk: 
klantsegmentatie,  communicatie met 
klanten (o.a. nieuwsbrief, website). 

 

• Uitkering en betaling: functiescheiding, 
autorisatie, 1e lijns controle, 
salariscontroles,  schade-uitkeringen, 
procesbeschrijving 

De beheersmaatregelen dienen er 
voor te zorgen dat er een 
minimum aan fouten worden 
gemaakt. 

 

Aan te houden kapitaal voor operationeel risico volgens SKV 2017: 

Berekende solvabiliteitsvereiste SKV 2017 2015 2016 2016 na PV 2017 

SCR operationeel risico              141                    145  225 224 

 
Naar aanleiding van de extra te nemen pensioenvoorziening is in mei 2017 een nieuwe SKV berekening 
uitgevoerd. Hierdoor bedraagt het kapitaalvereiste voor het operationeel risico ultimo 2016 € 225K. 
 

 
C.6 Overig materieel risico  
 
Richtsnoer 20 – Overig materieel risico  
 
In rubriek 'C.6 Overig materieel risico' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening: 
a) leggen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uit hoe wordt gewaarborgd dat het gebruik van afgeleide 
instrumenten bijdraagt aan de vermindering van risico's of een efficiënt portefeuillebeheer vergemakkelijkt; 
b) vermelden zij bijzonderheden over eventuele materiële in aanmerkingneming van herverzekeringstechnieken en 
technieken voor de beperking van financiële risico's en materiële toekomstige beheersacties die worden gebruikt in de 
berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste, evenals over de manier waarop deze voldoen aan de opnamecriteria; 
c) geven zij, wanneer zij ‘Other’ hebben geselecteerd in de post 'C0140 - Type of underwriting model' in template S.30.03 als 
vastgesteld in de technische norm betreffende de templates voor het verstrekken van informatie aan de toezichthoudende 
autoriteiten, een toelichting op het toegepaste verzekeringsmodel; 
d) verstrekken zij, wanneer de onderneming behoort tot een groep, kwalitatieve en kwantitatieve informatie over 
significante transacties binnen de groep, waaronder informatie over: 
i. het bedrag van de transacties; 
ii. het bedrag van eventuele openstaande bedragen; 
iii. relevante voorwaarden van de transacties. 
 
Richtsnoer 28 – Risicoprofiel (alleen voor groepstoezicht) 
In rubriek 'C.6 Overig materieel risico' van het PTV van een groep als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde 
Verordening verstrekken deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde 
financiële holdings kwalitatieve en kwantitatieve informatie over een eventuele significante risicoconcentratie op het niveau 
van de groep. waaronder: 
 
a) een beschrijving van het risico of de risico's; 
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b) de waarschijnlijkheid dat het risico werkelijkheid wordt; 
c) acties ter beperking van het risico, met inbegrip van een beoordeling van een worstcasescenario in het geval van niet-
betaling van het uitstaande bedrag; 
d) analyse en kwantificering van de risicoconcentraties naar rechtspersonen; 
e) consistentie met het bedrijfsmodel, de risicobereidheid en de strategie van de groep, met inbegrip van naleving van de 
door het interne controlesysteem gestelde limieten en de risicobeheersprocessen van de groep; 
f) of verliezen als gevolg van risicoconcentraties de totale winstgevendheid of de kortetermijnliquiditeit van de groep 
beïnvloeden; 
g) relatie, correlatie en interactie tussen risicofactoren binnen de groep en eventuele potentiële spill-overeffecten van 
risicoconcentraties op een specifiek gebied; 
h) kwantitatieve informatie over de risicoconcentratie en het effect op de onderneming en de groep, evenals het effect van 
herverzekeringscontracten; 
i) of de betrokken post een actief, een schuld of een post buiten de balans betreft. 
 

 
Onder overige risico schaart Univé Groningen de strategische risico’s en de risico’s die voortvloeien uit de 

bemiddeling. 

Getroffen beheersmaatregelen voor het overige risico: 

 

Risico Geïmplementeerde beheersmaatregel       Beoogde  werking 

        

Strategische 

risico’s  

▪ Uitstekende solvabiliteit/rentabiliteit, 
kennis en professie in huis, 
samenwerking binnen Univé ("we staan 
er niet alleen voor") 

▪ Blijven volgen van ontwikkelingen, 
Marktmonitoring, 
Portefeuillemonitoring, Transparantie 
over beloning 

▪ Nieuw internet, Zorgeloos rijden online, 
Verbetering brandwizard. 

▪ Coöperatie/Ledenraad, polis dichtheid 
vergroten met als doel 
relatieverdieping, prioritering van 
accenten (preventie, ledenbelang 
boven winstgevendheid) van het beleid, 
sportsponsoring (sociaal), winstdeling 

Continuïteit 

 
 
 
De opgenomen interne kapitaaleis van Univé Groningen voor het totale overige risico bedraagt € 1.291K en 

bestaat uit intern kapitaalseis voor het risico 5.3.1 Externe druk op het verdienmodel en 5.3.2 De strategie van 

Univé sluit niet aan bij het verdienmodel. De  interne kapitaalseis voor deze risico’s zijn afgerond naar boven op 

te komen tot een totaal van 150% SKV. 

 
C.7 Overige informatie  
 

Gedelegeerde Verordening, artikel 309, lid 9 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle andere materiële informatie over het risicoprofiel van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming. 
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Het risicoprofiel van Univé Groningen per ultimo 2017 staat hieronder weergegeven. Er is een splitsing 

gemaakt tussen de direct beïnvloedbare en indirect beïnvloedbare risico’s. 

Nr. in 
risico-

register 
Hoofdcategorie 1e of 2e niveau 

Q4 
‘17 

Q3 
‘17 

Q2 
‘17 

Q1 
‘17 

Q4 
‘16 

Q3 
‘16 

Opm. 

   Direct beïnvloedbaar 

3.5.2 Operationeel Integriteit - Fraude 

12 12 12 27,5 27,5 27,5 Q2: Valt buiten de top 
risico´s op basis van de 
uitkomst van de 
strategische risico analyse 

2.4.3 Verzekeringstechnisch 
Premierisico – 
portefeuille onderhoud 
(achterstallig) 

 

20 20 20 20 20 20 
  

3.2.5 Operationeel 
IT - Informatie 
integriteit 

15 15 15 15 12 12   

3.4.1 Operationeel 
Juridisch - Wet & 
regelgeving 

14 14 14 14 14 14 
 

2.2.2 Tegenpartij Partijen met een rating 
13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

 

   Indirect beïnvloedbaar 

4.3.3 Operationeel 
IT - Continuïteit 
bedrijfsvoering 

9 9 9 20 20 20 

Q2: Hoogte van het risico 
omlaag gebracht naar 

aanleiding van de 
strategische risico analyse 

2.2 Markt Aandelen risico 16 16 16 16 16 16  

5.3.1 Overig 
Strategisch - Externe 
druk op het 
verdienmodel 

16 16 16 16 16 16  

1.1.2 Verzekeringstechnisch 
Catastrofe -
Natuurrampen 

15 15 15 15 15 15   
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D. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden  
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 310 
 
1.Het periodieke toezichtrapport bevat alle belangrijke andere dan de al in het verslag van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming over de solvabiliteit en financiële positie bekendgemaakte informatie over de waardering voor 
solvabiliteitsdoeleinden van haar activa, technische voorzieningen en andere verplichtingen.  
2.Het periodieke toezichtrapport bevat een beschrijving van: (a) de relevante aannamen met betrekking tot toekomstige 
beheeractiviteiten; (b) de relevante aannamen met betrekking tot het gedrag van verzekeringnemers.  
3.Het periodieke toezichtrapport bevat voor de naleving van de rapportageverplichtingen waaraan de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming met betrekking tot de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden moet voldoen, informatie over 
de in artikel 263 van de onderhavige verordening beschreven gebieden.  
4.Wanneer verzekerings- of herverzekeringsondernemingen activa of passiva waarderen op basis van de 
waarderingsmethoden die zij in overeenstemming met artikel 9, lid 4, van de onderhavige verordening toepassen voor de 
opstelling van hun jaarrekening, bevat hun rapportage een kwalitatieve en kwantitatieve toetsing aan het criterium van artikel 
9, lid 4, onder d). 
 

 
 
D.1 Informatie over waardering activa  
 

Richtsnoer 297 
 
(a) voor iedere materiële categorie activa afzonderlijk: de waarde van de activa en een omschrijving van de grondslagen, 
methoden en belangrijkste aannames die zijn gebruikt voor de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waardering, en; 
  
(b) voor iedere materiële categorie activa afzonderlijk: een kwantitatieve en kwalitatieve toelichting bij de materiële 
verschillen tussen de grondslagen, methoden en belangrijkste aannames die de onderneming voor de voor 
solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waardering heeft gebruikt en de grondslagen, methoden en belangrijkste aannames die 
voor de in de jaarrekeningen gehanteerde waardering zijn gebruikt.  
 
 
Richtsnoer 21 – Waardering overige activa 
In rubriek 'D.1 Activa' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening leggen verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen in het bijzonder het volgende uit: 
a) wanneer materiële uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen, hoe zij, waar van toepassing, de 
waarschijnlijkheid van toekomstige belastbare winsten beoordelen en wat de bedragen en verwachte tijdhorizons zijn voor de 
omkering van tijdelijke verschillen; 
b) in welke gevallen zij niet in staat waren een maximumwaarde te geven voor eventuele onbeperkte garanties (op of buiten 
de balans) die zij hebben gerapporteerd in de kwantitatieve rapportagetemplates S.03.03 als vastgelegd in de technische 
uitvoeringsnorm betreffende de templates voor het verstrekken van informatie aan de toezichthoudende autoriteiten. 
 
Richtsnoer 23 – Posten buiten de balans 
In rubriek 'D.1. Activa' of 'D.3 Overige schulden' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening 
nemen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen een beschrijving op van eventuele andere materiële activa of 
schulden buiten de balans die niet worden gerapporteerd in template S.03.01 als gedefinieerd in de technische 
uitvoeringsnorm betreffende de templates voor het verstrekken van informatie aan de toezichthoudende autoriteiten. 
 

 
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. Onder ‘materieel’ verstaat 
verzekeraar alle categorieën op de jaarrekening met een jaarrekening waarde van meer dan € 9.429, en alle 
posten waar de Solvency II waardering (marktwaardering) anders is dan de jaarrekening waardering. 
 
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 
 

                                                           
7 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
8 Hierbij wordt verwezen naar de QRT BI-S.01.02.b 
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Omschrijving Waardering 
jaarrekening 

Waardering  
Solvency II 

Verschil 
(Solvency II – jaarrekenng) 

Terreinen en gebouwen voor eigen 
gebruik 

€1.869.900 €1.869.900 nihil 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De terreinen en gebouwen zijn gewaardeerd tegen actuele waarden. Deze waarden worden eens per 3 jaar 
door een NVM makelaar bepaald middels een taxatie.In de tusenliggende jaren wordt een indexatie verricht 
door de makelaar. De laatste indexatie op de taxaties werd uitgevoerd op 9-01-2017.  
 
De waardering betreft een schatting waarbij een wezenlijk risico bestaat dat zich een volgend jaar materiële 
aanpassingen kunnen voordoen in deze waardering. De waardering wordt bepaald door de kapitalisatie van de 
netto huurwaarde (bruto huurwaarde minus onroerende zaak gebonden lasten) mogelijk gecorrigeerd voor 
kapitaalcorrecties zoals bijvoorbeeld leegstand en achterstallig onderhoud. De huurwaarden worden bepaald 
door vergelijking van aanbod en/of gerealiseerde transacties met soortgelijke objecten en is gebaseerd op 
beoordeling van de markt. De uitkomst van de berekening is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van 
het onroerend goed dat bij de bedrijfsvoering is of wordt gebruikt, een ander onroerend goed te verkrijgen dat 
voor de bedrijfsuitoefening in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. 
 
Gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen worden direct ten gunste of ten laste van het resultaat 
gebracht. Waardemutaties worden opgenomen in de herwaarderingsreserve. Tevens is rekening gehouden 
met de belastinglatenties. Jaarlijks wordt de toegerekende huur enerzijds als kosten en anderzijds als 
opbrengst uit beleggingen in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Er vinden geen afschrijvingen op 
gebouwen en terreinen plaats. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 
jaarrekening. 
 
Deelnemingen 
 

Omschrijving Waardering 
jaarrekening 

Waardering  
Solvency II 

Verschil 
(Solvency II – jaarrekenng) 

Deelnemingen 0 0 nihil 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
Eemsland Beheer BV 
Dit betreft een 100% deelneming in Univé Eemsland Beheer B.V. te Appingedam. 
Eemsland Beheer BV wordt gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Indien sprake is van een negatieve 
netto vermogenswaarde, dan wordt er een voorziening gevormd voor het negatieve eigen vermogen, dat 
resteert na afboeking van de vordering.  
 
Mijn Makelaar Beheer B.V. 
Dit betreft een 16,67% (2016:16,67%) deelneming in Mijn Makelaar Beheer B.V. De deelneming wordt 
gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. De deelneming is op 02-01-2017 verkocht. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 

jaarrekening.  
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Aandelen en andere niet vastrentende waarden 
 

Omschrijving Waardering 
jaarrekening 

Waardering  
Solvency II 

Verschil 
(Solvency II – jaarrekenng) 

Aandelen en andere niet-vastrentende 
waarden 

€2.505.552 €2.505.552 nihil 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De aandelen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurskoers ultimo het boekjaar. 
Waardemutaties komen rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 
jaarrekening. 

 
Obligaties en andere vastrentende waarden 
 

Omschrijving Waardering 
jaarrekening 

Waardering  
Solvency II 

Verschil 
(Solvency II – jaarrekenng) 

Obligaties en andere vastrentende 
waarden 

€8.139.394 €8.139.394 nihil 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De obligaties worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurswaarde ultimo het boekjaar. 
Waardemutaties komen rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat. 
 
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 €1.832.723 €1.832.723 nihil 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en staan ter vrije beschikking aan de 
maatschappij. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 
jaarrekening. 

 
Vordering uit herverzekering 

 
Omschrijving Waardering 

jaarrekening 
Waardering 

Solvency II 
Verschil 

(Solvency II – jaarrekenng) 

Vordering uit herverzekering 0 0 nihil 
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Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
Voor zover noodzakelijk wordt een voorziening voor oninbaarheid in mindering op de vorderingen gebracht. 
 
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) 
 

 
Overige vorderingen 
 

Omschrijving Waardering 
jaarrekening 

Waardering 
Solvency II 

Verschil 
(Solvency II – jaarrekenng) 

Overige vorderingen €90.354 €90.354 nihil 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Voor zover noodzakelijk wordt een voorziening voor oninbaarheid in mindering op de vorderingen gebracht. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de 
jaarrekening. 
 

 
D.2 Informatie over de waardering van technische voorzieningen  
 
 

Richtsnoer 22 - Technische voorzieningen 
 
In rubriek 'D.2 Technische voorzieningen' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening 

verstrekken verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, met uitzondering van deelnemende verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings informatie over technische 
voorzieningen, waaronder: 

a) bijzonderheden over de relevante actuariële methoden en aannames die zijn gebruikt bij de berekening van de technische 
voorzieningen, met inbegrip van bijzonderheden over eventueel toegepaste vereenvoudigingen (waaronder die bij de 
berekening van de toekomstige premies en risicomarges en de toewijzing daarvan aan de afzonderlijke 
activiteitengebieden) en met inbegrip van een beargumentering van de evenredigheid van de gekozen methode met de 
aard, de schaal en de complexiteit van de risico's van de onderneming, met opgaaf van de redenen voor eventuele 
materiële veranderingen in het gebruik van die methoden; 

b) een uitleg over de contractgrenzen die op elke verschillende activiteit zijn toegepast bij de waardering van technische 
voorzieningen, en bijzonderheden over eventuele contracten met significante verlengingen binnen bestaande 
activiteiten; 

c) bijzonderheden over de belangrijkste opties en garanties binnen de berekening van de technische voorzieningen, de 
betekenis van elk daarvan en de manier waarop ze zich ontwikkelen; 

d) een overzicht van eventuele materiële veranderingen in het niveau van de technische voorzieningen sinds de laatste 
verslagperiode, met de redenen voor materiële veranderingen, in het bijzonder voor materiële veranderingen in de 
aannames; 

e) materiële veranderingen in afkooppercentages; 
f) bijzonderheden over de homogene risicogroepen die worden gebruikt voor de berekening van de technische 

voorzieningen; 
g) eventuele aanbevelingen voor verbeteringen in de interne procedures met betrekking tot gegevens die relevant worden 

geacht; 
h) informatie over eventuele significante tekortkomingen en aanpassingen van gegevens; 
i) een beschrijving van de technische voorzieningen die als een geheel zijn berekend; 
j) een beschrijving van de opsplitsing voor contracten van materieel belang, indien hiervan gebruik werd gemaakt; 
k) bijzonderheden over de economische-scenariogenerator, waaronder een uitleg van de manier waarop consistentie met de 

risicovrije rente is bereikt en welke volatiliteitsaannames zijn gekozen; 



60 

 

l) beschrijving van de beoordelingen als bedoeld in artikel 44, lid 2, onder a), b) en c), van de richtlijn Solvabiliteit II. Wanneer 
verlaging van de matchingopslag of de volatiliteitsaanpassing tot nul ertoe zou leiden dat niet wordt voldaan aan het 
solvabiliteitskapitaalvereiste, een analyse van de maatregelen die de onderneming in een dergelijke situatie zou kunnen 
treffen om het niveau van het in aanmerking komende eigen vermogen voor de dekking van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste weer op niveau te brengen of om het risicoprofiel te verlagen, zodat weer wordt voldaan 
aan het solvabiliteitskapitaalvereiste; 

m) bijzonderheden over de gehanteerde aanpak voor de berekening van materiële verhaalbare herverzekeringsbedragen. 

 
Richtsnoer 29 - Technische voorzieningen (alleen voor groepstoezicht) 
 
In rubriek 'D.2 Technische voorzieningen' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening 
verstrekken deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële 
holdings informatie over technische voorzieningen van de groep, waaronder: 
a) informatie over eventuele materiële aanpassingen van de individuele technische voorzieningen, bijvoorbeeld eliminatie 
van intragroeptransacties, voor de berekening van de technische voorzieningen van de groep; 
b) wanneer de groep de langetermijngarantiemaatregelen of de overgangsmaatregelen toepast, informatie over de manier 
waarop de aanpassingen op groepsniveau van invloed zijn op de maatregelen die op individueel niveau worden gebruikt; 
c) informatie over de grondslagen, methoden en aannames die worden gebruikt voor de berekening van de bijdrage van 
technische voorzieningen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uit derde landen, wanneer Solvabiliteit II-
regels worden toegepast of andere regels van een gelijkwaardig stelsel, indien toegestaan. 

 

 

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 
 
Richtsnoer 309 
 
(a) voor iedere materiële branche afzonderlijk: de waarde van de technische voorzieningen met inbegrip van het bedrag van 
de beste schatting en de risicomarge, alsmede een omschrijving van de grondslagen, methoden en belangrijkste aannames 
die voor de voor de solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering van die technische voorzieningen zijn gebruikt;  

 
Onder ‘materieel’ verstaat Univé Groningen alle categorieën met een jaarrekening waarde van meer dan € 9.429, 
en alle balansposten waar de Solvency II waardering anders is dan de jaarrekening waardering. 
 
Op de Solvency II balans 10 bedraagt het totaalbedrag aan technische voorzieningen € 2.065K 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: 
 Jaarrekening "Solvency II" 
Technische voorzieningen Grondslagen Grondslagen 

(Best estimate) premie bruto (inclusief voorziening winstdeling) 1.083 112 
(Best estimate) schade bruto (inclusief overige techn voorzieningen) 2.387 2.207 
Risicomarge voorzieningen 0 268 

Totale bruto voorziening 3.471 2.587 
Voorziening herverzekering premie 0 506 
Voorziening herverzekering schade -1.059 -1.028 

Voorziening eigen rekening 2.412 2.065 

 
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 11. Deze rentecurve bestaat uit een risicovrije rentecurve per 31-12-2017 zonder volatility 
adjustment en zonder matching adjustment. 
 

                                                           
9 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
10 Hierbij wordt verwezen naar de QRT BI-S.01.02.b 
11 http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-232844.jsp 
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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 
 
Richtsnoer 3012 
 
(b) een omschrijving van het niveau van onzekerheid in verband met het bedrag van de technische voorzieningen;  

 
 
Schadevoorzieningen 
 

Niveau van onzekerheid 

(Onderstaande beschrijving is op basis van de rapportage van 2016. Inschatting is dat het in 2017 geen ander 

beeld geeft). 

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 één de bruto geleden schade nauwelijks meer wijzigt.  

De schadedriehoeken zijn nog vrij klein. Daarnaast is het aantal beschikbare ontwikkelfactoren per ontwikkeljaar 

beperkt vooral voor de latere ontwikkeljaren. Hierdoor zit er in de schatting meer onzekerheid dan wanneer er 

meer data beschikbaar zou zijn. 

De ontwikkelfactoren van de bruto schadelast waarop de schatting gebaseerd is, zijn aan de andere kant wel 

redelijk stabiel. Ze laten in ieder geval voor nagenoeg alle schadejaren een vrijval zien in ieder ontwikkeljaar.   

 
Backtest en uitloop 

Hieronder de ontwikkeling in de beste schatting van de voorziening en de totale schadelast per schadejaar over 

2015. In de tabel hieronder staat de beste schatting van de voorziening (in euro’s) zoals deze geschat is per ultimo 

2014 en daarnaast per ultimo 2015 en het verschil tussen beide (kolom 3). In kolom 4 staat hoeveel er betaald is 

in 2015. De mutatie in de beste schatting van de voorziening plus de betalingen geeft de uitloop op de beste 

schatting van de voorziening. Een plus is een positief resultaat (er is meer voorziening vrijgevallen dan er betaald 

is). 

Ontwikkeling bruto schadevoorziening SII  

  (1) (2) 
(3) = 

 (2)- (1) (4) 
(5) = 

 - (3) - (4) 
(6) = 

 (5) / (4) 
Schadejaar 2015 2016 Delta Betaald Resultaat % 

2008 en ouder 0 0 0 0 0  
2009 0 0 0 0 0  
2010 0 0 0 0 0  
2011 0 0 0 0 0  
2012 182.000 181.957 -43 4.583 -4.540 -2% 
2013 742.000 305.989 -436.011 300.642 135.369 18% 
2014 59.000 13.028 -45.972 -2.857 48.829 83% 
2015 1.732.754 185.115 -1.547.639 1.467.429 80.210 5% 

                                                           
12 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
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2016  962.475     
Totaal  2.715.754   686.089   -2.029.665   1.769.797   259.868  10% 

  

In de tabel hieronder staat de totale geschatte schadelast (ultimate) per schadejaar ultimo 2014 en ultimo 2015. 

Dit zijn de betalingen plus de beste schatting van de voorziening samen. Een min betekent een verlaging van de 

ingeschatte schadelast. 

Ontwikkeling totale schadelast (ultimates) SII 

  (7) (8) (9) = (7)- (8) (10)= (9) / (7) 
Schadejaar 2015 2016 Delta % 

2010 en ouder         

2009 1.865.000 1.865.000 0 0,0% 
2010 3.382.000 3.382.000 0 0,0% 
2011 1.698.000 1.698.000 0 0,0% 
2012 1.711.000 1.715.540 4.540 0,3% 
2013 10.377.000 10.241.631 -135.369 -1,3% 
2014 2.214.000 2.165.171 -48.829 -2,2% 
2015 4.833.754 4.753.544 -80.210 -1,7% 
2016   2.288.294     

Totaal              26.080.754              25.820.886            -259.868  -1,0% 

De uiteindelijk verwachte schadelast per schadejaar is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 
 
Premievoorzieningen 
 
Niveau van onzekerheid 
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 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 
 
Richtsnoer 3013 
 
(c) voor iedere materiële branche afzonderlijk: een kwantitatieve en kwalitatieve toelichting bij de materiële verschillen tussen 
de grondslagen, methoden en belangrijkste aannames die de onderneming voor de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde 
waardering heeft gebruikt en de grondslagen, methoden en belangrijkste aannames die voor de in de jaarrekeningen 
gehanteerde waardering zijn gebruikt;  

 
 
In de jaarrekening 2017 is een bruto technische voorziening opgenomen van €2.206K, 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 € 1.221K. In onderstaande tabel 

uitgesplitst naar homogene risicogroep: 
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Best Estimate schadevoorziening 

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

      Verschil met jaarrekening 

Onderdeel Jaarrekening  SII Grondslag  SII Grondslag  SII Grondslag 

Totaal schadevoorziening bruto                  2.387.163                   2.206.636                     180.527  8% 
waarvan IBNR                        54.356                         54.356    
waarvan schadebehandelingskosten                        17.628                         17.664                              -37  0% 

Totaal schadevoorziening herverzekering                 -1.058.528                  -1.028.039                      -30.489  3% 

Totaal schadevoorziening eigen rekening                  1.328.635                   1.178.597                     150.038  13% 

Risicomarge schadevoorziening                          42.389                      -42.389  -100% 

Totaal netto inclusief risicomarge                  1.328.635                   1.220.986                     107.649  8,8% 

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

 
De beste schatting van de netto premievoorziening onder Solvency II bedraagt € 844 K. In onderstaande tabel 

uitgesplitst naar homogene risicogroep: 

 
Best Estimate premievoorziening 

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

      Verschil met jaarrekening 

Onderdeel Jaarrekening  SII Grondslag  SII Grondslag 
 SII 

Grondslag 

Premievz bruto                  1.083.446                       112.380                     971.066  864% 
waarvan voorz. niet-toereikende premies                                  -                                     -      
waarvan voorz. winstdeling en korting                         -3.275                          -3.275                                 -    0% 
waarvan overlopende acquisitiekosten                                  -                                     -                                   -      

Premievoorziening herverzekering                                  -                         506.211                   -506.211  -100% 

Premievoorziening netto, incl voorz winstdeling en korting                  1.083.446                       618.591                     464.855  75% 

Risicomarge premievoorziening                        225.770                   -225.770  -100% 

Totaal netto inclusief risicomarge                  1.083.446                       844.361                     239.085  28% 

 
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 wordt beschreven in paragraaf D.2.5. 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 zoals beschreven is in paragraaf D.2.5 

• 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). 

• 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 Omschrijving bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald 
 
Richtsnoer 3014 
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(d) een omschrijving van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en Special Purpose Vehicles kunnen worden 
verhaald, en;  

 
De grondslagen, methoden en aannames ten aanzien van de herverzekerde voorzieningen op de Solvency II 
grondslagen zijn beschreven onder paragraaf D.2.5. 
 
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 contractgrens (eerstkomende contractvervaldatum) worden 
meegenomen. Op jaarrekening grondslagen is dat niet het geval.  
 
Voor de bedragen in de premie en schadevoorzieningen, zie D.2.3. 
 

 
D.2.5 Gedetailleerde informatie actuariële methoden en aannames 
 
Richtsnoer 3015 
 
(e) gedetailleerde informatie bevat over de relevante actuariële methoden en aannames die bij de berekening van de 
technische voorzieningen zijn gebruikt, waaronder gedetailleerde informatie over eventuele vereenvoudigingen die bij deze 
berekening zijn gebruikt, gedetailleerde informatie over de berekening van de risicomarge en de toewijzing daarvan aan de 
verschillende branches en een rechtvaardiging dat de gekozen methode in verhouding staat tot de aard, omvang en 
complexiteit van de risico’s.  

 
Onderstaand wordt ingegaan op de homogene risicogroepen, de actuariële methoden en aannames gebruikt bij 
het bepalen van de schade- en premievoorziening. Ook wordt een onderbouwing van gekozen methode voor de 
bepaling van de risicomarge gegeven. 
 
Homogene risicogroepen 
Er is één hoofdproductgroep waar zelf het risico voor wordt gedragen: Brand. Op dit moment wordt de 
berekening uitgesplitst in een berekening op grote en onderliggende schaden. Er is geen verdere uitsplitsing 
gemaakt (bijvoorbeeld particulier en zakelijk). Er wordt nu geen reden gezien om de brandportefeuille verder uit 
te splitsen in kleinere homogene risicogroepen. Op voorhand worden geen hele andere uitloop patronen bij de 
verschillende soorten producten bij de brandportefeuille verwacht. Bovendien worden de schadedriehoeken bij 
verder opsplitsing mogelijk te klein om zinvolle statistische analyses uit te voeren om de best estimate met een 
grote mate van zekerheid te schatten. Met deze opsplitsing wordt voldaan aan de Solvency II specificaties, en 
worden de berekeningen op het niveau van homogene risicogroepen uitgevoerd. 
 
Beste schatting van de premievoorziening  

De best estimate van de premievoorziening op Solvency II wordt qua methodiek op een andere wijze bepaald 
dan de premievoorziening op de jaarrekening balans. De best estimate van de premievoorziening bestaat uit een 
schatting van de toekomstige lasten verminderd met de toekomstige baten van de bestaande contracten binnen 
de contractgrens (eng: contract boundary16).  

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 1-1-2018 worden meegenomen (voor de volledige polisduur binnen de 
contractgrens). Nieuwe polissen die ingaan op 1-1-2018 of kort daarna, en waarvoor Univé Groningen op de 
verslagdatum al partij is geworden in het contract17 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. 

                                                           
15 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
16 Zie artikel 18 uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014 
17 zie richtsnoer 72b artikel 1.128 EIOPA_EIOPA-BoS-14-253-Final report_Governance 
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De kasstromen moeten gesplitst worden naar de bruto kasstromen en kasstromen die met herverzekering 
samenhangen. De uitgaande bruto kasstromen18 zijn alle kosten die Univé Groningen moet maken tot de 
eerstkomende contractgrens voor een polis en de uitkeringen die Univé Groningen moet doen voor schaden die 
vallen tot de contractgrens van de polis. Alle inkomende bruto kasstromen19 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 Univé Groningen krijgt van de herverzekeraar, op de onverdiende 
premievoorziening en de premies tot de contractgrens.   

In onderstaande tabel staan de gerealiseerde netto combined ratio’s over de periode 2010 tot en met 2017. Dit 
is de basis geweest voor de schatting. In de tweede kolom staan de cijfers zoals ze gebruikt zijn voor de bepaling 
van de marge in de premie. De schadelast cijfers worden hierna nog gecorrigeerd voor de impact van de best 
estimate van de schadereserve. 

Gerealiseerde combined ratio's (historische winst- en verliesrekening)      
   2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Bruto schadelast (gemiddelde over periode) 51,0% 40,7% 26,9% 69,1% 27,7% 146,8% 23,5% 27,3% 46,2% 
Netto schadelast (gemiddelde over periode) 34,4% 30,9% 29,5% 44,6% 32,6% 54,0% 23,7% 24,9% 34,9% 
Premie herverzekering nieuw contract 24,1% 29,5% 31,2% 35,1% 28,6% 37,0% 28,4% 26,9% 26,6% 
Bedrijfskosten excl. SBK 27,7% 31,4% 26,9% 29,6% 36,4% 35,4% 33,6% 32,3% 32,5% 
Schadebehandelingskosten (SBK) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Korting 4,9% 4,9% 5,3% 3,1% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 

Combined ratio (CR) 91,1% 96,8% 92,9% 112,4% 101,2% 130,1% 89,4% 87,9% 97,8% 

Marge 8,9% 3,2% 7,1% -12,4% -1,2% -30,1% 10,6% 12,1% 2,2% 

 

Bovenstaande geeft een vrij volatiel beeld van de bruto schaderatio over de jaren. In deze serie zitten dan ook 

een aantal grote schades en stormen. Hiervoor wordt in de best estimate gecorrigeerd. Ook de bedrijfskosten 

laten een vrij volatiel beeld zien, waarbij de stijging van boekjaar 2016 naar boekjaar 2017 opvalt. Deze stijging 

wordt onder meer veroorzaakt door eenmalige kosten en hiervoor wordt in de best estimate ratio’s gecorrigeerd. 

In onderstaande tabel staan de best estimate combined ratio’s en de voor het komende boekjaar verwachte 

marge in de premie (niet-verdiende premievoorziening op jaarrekeningwaarde en de toekomstige premies). Ook 

staan ter vergelijking de best estimate ratio’s uit 2016, 2015 en 2014 weergegeven. Alle ratio’s uitgedrukt als  

percentage van de bruto verdiende premie. 

 
Gehanteerde combined ratio's (Best Estimate)     
Onderdeel:  31-12-2017  31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 

Bruto schadelast 45,5% 53,3% 45,8% 43,6% 
Herverzekerde schadelast -12,7% -15,0% -12,7% -11,2% 
Premie herverzekering 24,1% 25,9% 31,3% 26,8% 
Bedrijfskosten incl. SBK en incl. korting 32,6% 49,6% 36,8% 43,5% 

Combined ratio (CR) 89,5% 113,8% 101,3% 102,6% 

Netto marge 10,5% -13,8% -1,3% -2,6% 

 

De opvallend hoge kosten in de kostenratio over 2016 wordt verklaard door een wijziging in de 

kostentoerekening bij de berekening van de verwachte kosten over 2017. Uiteindelijk is deze per 2017 nog 

aangepast door Univé Groningen. 

De percentages voor 2017 zijn als volgt tot stand gekomen: 

• De kostenratio is afgestemd met Univé Groningen en gelijkgesteld aan het gerealiseerde 

kostenpercentage over boekjaar 2017 minus een aantal eenmalige kosten in verband met de 

reorganisatie die in 2017 heeft plaatsgevonden. De kostenratio (incl. schadebehandelingskosten en 

                                                           
18 Zie artikel 28 uit de gedelegeerde verordening 10-10-2014 
19 Zie artikel 28 uit de gedelegeerde verordening 10-10-2014 
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inclusief korting) is 17%-punt afgenomen ten opzichte van de inschatting vorig jaar (zie ook toelichting 

hierboven).  

• De bruto schaderatio is gebaseerd op het gewogen gemiddelde S/P-ratio gedurende boekjaren 2010 - 

2017, berekend als de som van de best estimate bruto schadelast voor deze jaren uitgedrukt als 

percentage van de som van de bruto verdiende premie over deze boekjaren. Hierbij is schadejaar 2013 

meegerekend als een één in 16 jaar evenement. Daarmee komt de schaderatio op 45,5% uit, ruim 5%-

punt lager dan het gemiddelde op basis van de historische W&V. Hiermee is ook voldoende rekening 

gehouden met grote (storm) schaden.  

• De netto schaderatio is gebaseerd op het gewogen gemiddelde bruto S/P-ratio van 45,5% gedurende 

de periode 2010 – 2017 (zie bovenstaand) minus het verwachte herverzekerde schadelast percentage 

van 12,7%. Het verwachte herverzekerde schadelast percentage is vastgesteld op basis van de 

gerealiseerde ontvangen betalingen uit herverzekering, gecorrigeerd voor het vervallen van de second 

event layer (-0,3%, gebaseerd op een impact van 250k en een geschatte frequentie van 1 in 10 jaar). 

Daarnaast is de helft van de premiedaling van het nieuwe XoL contract genomen als mogelijke daling in 

de herverzekerde schadelast. Dit resulteert in een daling van 4%-punt Hieruit volgt een verwachte netto 

schaderatio van 32,8% voor komend boekjaar. De netto schaderatio daalt hiermee met 5,5%-punt ten 

opzichte van vorig jaar. Dit komt omdat vorig jaar boekjaar 2013 nog als één in 7 jaar evenement werd 

meegenomen.  

• De premie herverzekering is gelijkgesteld aan gerealiseerde herverzekeringspremie over 2017 en 

gecorrigeerd voor de verandering in de som van de brand en storm herverzekeringspremiepercentages 

(herverzekeringspremies afgezet tegen de GNEPI) tezamen, zoals opgenomen in het 

herverzekeringscontract voor komend boekjaar ten opzichte van vorig jaar. De 

herverzekeringspremieratio daalt met 2,1%-punt t.o.v. de inschatting van vorig jaar. Het eigen behoud 

van de brand dekking is gestegen van 250k naar 1.000k. De storm dekking is gelijk gebleven.  

• Univé Groningen heeft in 2017 een pakketkorting van 4,9% in de bruto verdiende premie opgenomen. 

Dit zal naar verwachting ook het komende jaar het geval zijn. Deze staan in bovenstaande tabel 

opgenomen onder de bedrijfskosten. 

Deze percentages worden gebruikt als schatters voor de lasten samenhangend met de toekomstige premies 

binnen de contractgrenzen en de onverdiende premievoorziening zoals die op de balans staat. Per saldo gaan 

wordt uitgegaan van een marge in de premie van 10,5%.  

Voor het bepalen van de verwachte kasstromen voor de toekomstige schaden is hetzelfde patroon aangenomen 

als toegepast voor de best estimate van de schadevoorziening voor de afloop van het nieuwe schadejaar. 

Een deel van de polissen zal eerder dan de contractvervaldatum opgezegd worden of royeren. Er wordt rekening 

gehouden met een vervalpercentage van 8,0% op jaarbasis voor de resterende looptijd van de bestaande 

contracten. Dit percentage is gebaseerd op de waargenomen royementen in 2017. 

Volgens de Solvency II specificaties dient er rekening gehouden te worden met toekomstige economische 
ontwikkelingen, zoals indexatie van de premies en inflatie van de andere kasstromen. Voor Univé Groningen 
wordt verondersteld dat de indexatie en inflatie 0% is. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat dit een zeer 
klein effect heeft, omdat bij toenemende inflatie ook een toenemende discontovoet verwacht wordt. 
 
Geschiktheid van het model 

Het model dat gehanteerd wordt voor de best estimate van de premievoorziening is in de schadebranche een 

gangbaar model. Dit is ook een model dat omschreven wordt als simplificatie in de richtsnoeren voor technische 

voorzieningen door EIOPA20. Er zit in dit model ruimte voor expert judgement. Om deze reden is het belangrijk 

alle keuzes in de aannames goed te onderbouwen en te toetsen op gevoeligheid hierin.  

 

                                                           
20 Technische bijlage III uit EIOPA-BoS-14/166 NL Richtsnoeren voor de waardering van technische 
voorzieningen 
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Beste schatting van de voorziening herverzekeringspremie 

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). Dat is 

gebaseerd op de aannames zoals weergegeven in de tabel bij premievoorziening. 

 
Beste schatting van de bruto schadevoorziening 

De best estimate van de bruto schadevoorziening is bepaald als de contante waarde van verwachte toekomstige 

kasstromen (te betalen schade-uitkeringen, de daarbij behorende kosten en het eventuele verwachte regres) 

met betrekking tot schaden met een schadedatum vóór 31-12-2017.  

 

Schatting bruto schadevoorziening branche Brand  

Voor de analyse van de verwachte uitontwikkeling van de schadevoorziening zijn de ontwikkelingen in de 

schadejaren 2009 t/m 2016 bekeken. Voor deze jaren zijn de schadedriehoeken vanaf het eerste ontwikkeljaar 

bekend. Voor het maken van schattingen van de uiteindelijke schadelast per schadejaar heeft Univé Groningen 

de chain ladder methodiek gehanteerd21. Dit is een veel gebruikte methodiek bij 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. Vervolgens wordt met behulp van deze linkratio’s 

een gemiddelde bepaald: een schattingen van de linkratio’s voor de komende ontwikkelperioden, die nog niet 

bekend zijn. Deze gemiddelde linkratio’s heten ontwikkelfactoren. Op basis van deze ontwikkelfactoren worden 

vervolgens per schadejaar de toekomstige betaalde of geleden schaden voorspeld en daarmee de best estimate 

van de voorziening. 

Als er op het moment van rapportage veel openstaande grote schades zijn, of er in het verleden grote schades 

zijn geweest die het uitloop patroon sterk beïnvloeden dan kan het nodig zijn om een aparte analyse op het 

patroon van alleen grote schades uit te voeren. Daarom heeft Univé Groningen voor de schades boven de grens 

van de eigen behouden van de Excess of loss contracten (de huidige grens van het eigen behoud van het Excess 

of loss contract bedraagt €250.000) een aparte chain ladder analyse uitgevoerd. Hier heeft Univé Groningen de 

ontwikkelingen in de schadejaren vanaf 2013 t/m 2016 bekeken. Onderstaand worden beide methoden nader 

toegelicht.  

 

Methodiek voor schades tot de grens van eigen behoud van het Brand Excess of loss contract 

In onderstaande tabellen staan linkratio’s voor bruto schaden weergegeven. De verschillende waarden hebben 

verschillende kleur gekregen om duidelijk de verschillen te kunnen zien (hoog=rood, middel= geel, laag = groen) 

Hierdoor kunnen ‘outliers’ (uitzonderlijk hoge of lage waarden ten opzichte van de verwachte spreiding rond een 

gemiddelde) makkelijk geïdentificeerd worden waarmee bepaald kan worden hoe er met deze waarden wordt 

omgegaan (bijvoorbeeld het uitsluiten van bepaalde waarden)  bij het bepalen van de ontwikkelfactoren.  

De linkratio’s voor de bruto betaalde schaden en geleden schadelast (betalingen plus openstaande 

dossiervoorzieningen) zien er als volgt uit:  

                                                           
21 Zie artikel 34 uit de uitvoeringsverordening van 10-10-2014 
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• Linkratio’s voor de bruto betaalde schade exclusief schades boven het eigen behoud:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
2009 1,227 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
2010 1,867 1,006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
2011 1,231 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
2012 1,216 1,015 1,003 1,003 1,003    
2013 0,828 1,552 1,006 1,004     
2014 1,664 0,998 1,010      
2015 1,189 1,027       
2016 1,305        

 

• Linkratio’s voor de bruto geleden schadelast (betaald plus openstaande dossiervoorziening) exclusief 
schades boven het eigen behoud:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
2009 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
2010 1,015 0,995 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
2011 0,952 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   
2012 0,982 1,003 0,998 1,003 0,897    
2013 0,670 1,342 1,080 1,013     
2014 0,941 0,973 1,003      
2015 0,924 0,980       
2016 0,959        

 

Ter illustratie: de linkratio voor het eerste ontwikkeljaar van schadejaar 2016 voor de betaalde schadedriehoek 

(1,305) volgt uit de deling van 1.756k door 1.345k (de bedragen van de cumulatief betaalde schades aan het 

einde van boekjaar 2017 en 2016 respectievelijk voor schadejaar 2016).  

Univé Groningen heeft bij bestudering van bovenstaande linkratio’s de volgende observaties. Waarnemingen bij 

de linkratio’s van de Betaalde schadedriehoek (eerste driehoek):  

• de linkratio’s in het eerste ontwikkeljaar zijn vrij volatiel. De laagste is 0,828. De hoogste 1,867. Dit duidt op 
een grote variatie in betalingen door de tijd heen. Het gebruik van deze factoren zal dan ook zorgen voor 
een grote bandbreedte in de uitkomsten. Daarom is de betaalde schadedriehoek niet gebruikt om de best 
estimate van de voorziening te bepalen. De ontwikkeling van een schadejaar is blijkbaar te zeer afhankelijk 
van het aantal en soort (grootte van de) schades.  

 

Waarnemingen bij de linkratio’s van de Geleden schade driehoek (tweede driehoek): 

• De linkratio’s zijn wat stabieler in het eerste jaar dan die voor de betaalde driehoek. De laagste ratio (0,670) 
is een uitschieter. Het verschil tussen de daaropvolgende laagste ratio (0,924) en de hoogste ratio (1,015) is 
beperkt.  

• Schadejaren vanaf 2014 laten een afwijkend patroon zien en schadejaar 2013 is zo sterk afwijkend en is niet 
representatief voor de ontwikkeling in de overige schadejaren. 

• De linkratio’s na het tweede ontwikkeljaar zijn praktisch 1: na twee ontwikkeljaren is de geleden schadelast 
vrijwel stabiel. Schadejaar 2012 vormt hier een uitzondering, maar dit is een uitschieter en wordt in de 
toekomst niet verwacht representatief te zijn. 

 

In onderstaande grafiek worden de linkratio’s van de eerste twee ontwikkeljaren per schadejaar grafisch 

weergeven voor de ‘geleden schade driehoek’.  
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GRAFIEK 1: LINKRATIO'S VAN EERSTE TWEE ONTWIKKELJAREN VOOR DE GELEDEN SCHADE DRIEHOEK 

 

Deze grafiek geeft het verloop per schadejaar van de linkratio’s behorend bij het eerste (1) en het tweede (2) 

ontwikkeljaar. De grafiek bevestigt het beeld van de uitschieter op schadejaar 2013 en de licht lagere waardes 

van de linkratio’s vanaf schadejaar 2014.  

Op basis van bovenstaande observaties is besloten om de geleden schadelast driehoek te gebruiken voor de best 

estimate van de voorzieningen. Deze zijn stabieler dan de betaalde schadedriehoek en zorgen daarmee voor 

betrouwbaardere uitkomsten.  

De linkratio’s voor schadejaar 2013 worden uitgesloten omdat hier een afwijkend patroon geldt welke we niet 

representatief achten voor de toekomst. Door deze uitsluiting komt de bruto voorziening 71k (7%) lager uit dan 

wanneer ook deze linkratio’s meegenomen waren. Ook de linkratio behorende bij het vijfde ontwikkeljaar van 

schadejaar 2012 sluiten we uit, omdat dit een eenmalige vrijval van een grote schade betreft die verwacht wordt 

niet representatief te zijn voor het toekomstige verloop. Hierdoor komt de bruto schadevoorziening 176k hoger 

uit. Ook linkratio’s van schadejaren van 2012 en ouder worden meegenomen in de analyse om zo voldoende 

historie bij de berekening te betrekken. Per 2014 heeft de overgang naar het polis- en 

schadeadministratiesysteem genaamd, Quinity Insurance Solution (QIS) plaatsgevonden. Mocht de komende 

jaren het afwijkende patroon vanaf schadejaar 2014 doorzetten dan moeten de oudere schadejaren uitgesloten 

worden uit de analyse. 

De schatting op basis van betalingen wordt gebruikt ter vergelijking bij de keuze van de best estimate, en voor 

het bepalen van het kasstroompatroon van de toekomstig te verwachten betalingen. 

Onderstaand volgt de volledige Chainladder-methode op basis van de bruto geleden schade driehoek. Eerst 

worden de linkratio’s weergegeven, waarvan vervolgens het gemiddelde wordt genomen: de ontwikkelfactoren. 

Deze worden gebruikt voor de voorspelling van de verwachte uiteindelijke schadelast per schadejaar. In de 

toelichting wordt deze keuze onderbouwd. Vervolgens wordt met behulp van de ontwikkelfactoren de 

schadelast uitontwikkeld tot het uiteindelijk verwachte niveau (de ‘ultimate’).  
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Linkratio's                      
Hieronder wordt per schade- en ontwikkeljaar bepaald wat de linkratio is, de verhouding van de 
cumulatieve geleden schaden tussen dat jaar en het voorgaande ontwikkeljaar.           
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   
   
   
   

 
2009 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000         
2010 1,015 0,995 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000          
2011 0,952 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000           
2012 0,982 1,003 0,998 1,003             
2013                 
2014 0,941 0,973 1,003              
2015 0,924 0,980               
2016 0,959                                                                                    

                                                                                 
Chain ladder 
factoren                 
Rekenwijze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Gewogen 
gemiddelde 0,967 0,991 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
Gemiddelde 0,966 0,992 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
Gemiddelde 
excl. hoogste 
en laagste 0,965 0,994 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
Aangepaste 
waarde 0,967 0,991 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

Toelichting 

2017Q4: methode aangepast nu gewogen gemiddeld obv uitgesplitste driehoek met grote schaden. 2013 geeft daardoor 
wel een erg volatiel beeld, en dit jaar heb ik uit de weging voor de ontwikkelfactor gehaald. sj 2012 laatste factor uitgezet 
vanwege eenmalig grote vrijval (procedure hof). 

Hieronder kan een methode geselecteerd worden waarop de chain ladder factoren 
gebaseerd zullen zijn.      
Selectie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Gewogen 
gemiddelde 0,967 0,991 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000           
Cumulatieve 
factoren 0,958 0,992 1,001 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Betalingspatroon 
cumulatief 1,043 1,008 0,999 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Betalingspatroon 1,043 -0,035 -0,009 0,000 0,001 0,000 - - -           
Uitontwikkeling geleden schaden         
Dit is de uitontwikkeling van de cumulatieve geleden schadedriehoek adhv de geselecteerde CL factoren (zonder opschaling 
naar de BE).  
 Ontwikkeljaar         

Schadejaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
2009 1.880.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 
2010 3.349.000 3.400.000 3.383.000 3.382.000 3.382.000 3.382.000 3.382.000 3.382.000 3.382.000 
2011 1.784.000 1.698.000 1.698.000 1.698.000 1.698.000 1.698.000 1.698.000 1.698.000 1.698.000 
2012 1.741.000 1.709.000 1.714.000 1.711.000 1.715.540 1.537.996 1.537.996 1.537.996 1.537.996 
2013 2.464.380 1.651.605 2.216.784 2.394.132 2.425.179 2.425.179 2.425.179 2.425.179 2.425.179 
2014 1.935.058 1.819.958 1.771.129 1.776.198 1.777.129 1.777.129 1.777.129 1.777.129 1.777.129 
2015 3.430.004 3.170.746 3.108.047 3.108.365 3.109.995 3.109.995 3.109.995 3.109.995 3.109.995 
2016 1.946.729 1.866.252 1.849.379 1.849.568 1.850.538 1.850.538 1.850.538 1.850.538 1.850.538 
2017 2.032.383 1.964.472 1.946.710 1.946.910 1.947.931 1.947.931 1.947.931 1.947.931 1.947.931 

 

 

Dit jaar is er evenals vorig jaar voor de rekenmethode “gewogen gemiddelde” gekozen. Er wordt dit jaar net als 

vorig jaar een vrijval voorspeld (ontwikkelfactor 0,967, is kleiner dan 1, ten opzichte van 0,976 vorig jaar).  

De ontwikkelfactoren voor de jaren na het 2de ontwikkeljaar zijn ook gekozen conform de methodiek van vorig 

jaar, namelijk als het “gewogen gemiddelde”, maar hierbij zijn nu wel alle ontwikkelfactoren gebaseerd op deze 

methode, en zijn geen ontwikkelfactoren meer handmatig aangepast naar ‘1’. Dit omdat wij het beeld voldoende 

stabiel vinden om volledig op basis van de Chainladder-methodiek te werken. 

 

Methodiek voor schades boven de grens van eigen behoud van het Brand Excess of loss contract 
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De linkratio’s voor de bruto betaalde schaden en geleden schadelast voor grote schades zien er als volgt uit:  

• Linkratio’s voor de grote schades bruto betaald:  

 1 2 3 4 
2013 5,228 1,022 1,040 1,001 
2014 78,808 1,000 1,000  
2015 2,680 1,000   
2016 73,156    

 

• Linkratio’s voor de grote schades bruto geleden:  

 1 2 3 4 
2013 1,063 0,965 0,962 1,001 
2014 1,000 1,000 1,000  
2015 1,090 1,004   
2016 1,000    

 

Univé Groningen heeft bij bestudering van bovenstaande linkratio’s de volgende observaties. Waarnemingen bij 

de linkratio’s van de betaalde schadedriehoek (eerste driehoek):  

• De linkratio’s in het eerste ontwikkeljaar zijn zeer volatiel. Het gebruik van deze factoren zal dan ook zorgen 
voor een grote bandbreedte in de uitkomsten. Daarom is de betaalde schadedriehoek niet gebruikt om de 
best estimate van de voorziening voor grote schades te bepalen.  

 

Waarnemingen bij de linkratio’s van de Geleden schade driehoek (tweede driehoek): 

• De linkratio’s zijn stabieler in het eerste jaar dan die voor de betaalde driehoek. De laagste ratio is 1,000 en 
de hoogste 1,090.  

• Schadejaar 2013 lijkt een afwijkend patroon te geven.  

 

Op basis van bovenstaande observaties is besloten om de geleden schadelast driehoek te gebruiken voor de best 

estimate van de voorzieningen. Deze zijn stabieler dan de betaalde schadedriehoek en zorgen daarmee voor 

betrouwbaardere uitkomsten.  

De linkratio’s voor schadejaar 2013 zijn niet uitgesloten hierdoor komt de bruto schadevoorziening 71k lager uit 

dan wanneer dit wel het geval zou zijn. De impact hiervan is echter beperkt omdat het om herverzekerde schaden 

gaat en de voorziening herverzekerde schaden de impact zal mitigeren.  

Onderstaand volgt de volledige Chainladder-methode op basis van de bruto geleden schade driehoek. 

Linkratio's             
Hieronder wordt per schade- en ontwikkeljaar bepaald wat de linkratio is, de verhouding van de cumulatieve geleden 
schaden tussen dat jaar en het voorgaande ontwikkeljaar.  

 1 2 3 4 5 
2013 1,063 0,965 0,962 1,001  
2014 1,000 1,000 1,000   
2015 1,090 1,004    
2016 1,000                                               

Chain ladder factoren      
Rekenwijze 1 2 3 4 5 
Gewogen gemiddelde 1,062 0,972 0,963 1,001 1,000 
Gemiddelde 1,038 0,990 0,981 1,001 1,000 
Gemiddelde excl. 
hoogste en laagste 

1,032 1,000 0,981 1,001 1,000 

 
Hieronder kan een methode geselecteerd worden waarop de chain ladder factoren gebaseerd zullen zijn.  
Selectie 1 2 3 4 5 
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Gewogen gemiddelde 1,062 0,972 0,963 1,001 1,000       
Cumulatieve factoren 0,995 0,937 0,964 1,001 1,000 
Betalingspatroon cumulatief 1,005 1,067 1,037 0,999 1,000 
Betalingspatroon 1,005 0,062 -0,030 -0,038 0,001       
Uitontwikkeling geleden schaden     
Dit is de uitontwikkeling van de cumulatieve geleden schadedriehoek adhv de geselecteerde CL factoren (zonder 
opschaling naar de BE). 

 Ontwikkeljaar     
Schadejaar 0 1 2 3 4 

2013  7.958.620   8.459.395   8.160.216   7.847.500   7.853.465  
2014  393.942   394.042   394.042   394.042   394.342  
2015  1.451.996   1.582.798   1.589.806   1.531.688   1.532.853  
2016  422.500   422.499   410.671   395.658   395.959  
2017  1.221.496   1.296.942   1.260.633   1.214.548   1.215.472  

 
In bovenstaande chain ladder analyse is gekozen voor de standaardmethode “gewogen gemiddelde” voor het 

bepalen van de ontwikkelfactoren voor geleden schaden. Voor schadejaren 2014 en 2015 is gekozen voor de 

dossiervoorziening in plaats van het Chainladder resultaat. De vrijval op grote schaden bedraagt daarmee 2% en 

dit wijkt af van de verwachte vrijval voor onderliggende schades van 12%.  

 
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-

12-2017. 

Aan de schatting van de bruto schadevoorzieningen is de voorziening voor schadebehandelingskosten22 
toegevoegd. Deze is, na beoordeling van de methodiek door de Actuariële functie, 1-op-1 overgenomen op 
jaarrekeningwaarde van de voorziening voor schadebehandelingskosten23.  Univé Groningen hanteert de RU-
breed afgestemde methodiek. 
 
Geschiktheid van de modellen 

In deze paragraaf wordt de geschiktheid van de gehanteerde modellen beoordeeld. Voor de inschatting van de 

schaden geldt de Chainladder als belangrijke referentie aangezien hiermee de best estimate van de 

schadevoorziening wordt vastgesteld. De huidige vaststelling van de schaden is geschat op basis van de 

dossiervoorzieningen. De Chainladder methodiek is de meest gangbare methode voor de analyse van 

schadevoorzieningen. Een voordeel van de Chainladder methodiek is dat deze toegepast kan worden op de 

betaalde schadedriehoek en op de geleden schadedriehoek. Voor Univé Groningen is gekozen voor de geleden 

schadedriehoek, omdat de beschikbare historie zeer beperkt is, de linkratio’s stabieler zijn en het voordeel van 

geleden schadedriehoek is dat de ontwikkeling sneller uitkomt op de uiteindelijke schadelast. Daarnaast laat de 

betaalde schadedriehoek veel fluctuaties zien en lijkt dit in de geleden schadedriehoek beperkter en tenslotte 

nemen we op deze manier ook de inschatting van de voorzieningen van de schadebehandelaren mee waardoor 

we meer informatie betrekken bij het bepalen van de best estimate.  

Ten behoeve van het beoordelen van de geschiktheid van de Chainladder methodiek worden eerst de 
onderliggende assumpties van het model toegelicht en beoordeeld. Chainladder is passend wanneer de 
gebruikte driehoek voldoet aan de onderliggende assumpties van deze methodiek.  
 
Beste schatting van de herverzekerde schadevoorziening 

Voor de best estimate van de herverzekerde schadevoorziening is op post-voor-post basis de dossiervoorziening 

geschaald met de verwachte uitloop die volgt uit de analyse van de grote schaden.  Vervolgens is op basis hiervan 

de herverzekerde schadevoorziening op post-voor-post niveau ingeschat door per schade de impact van de 

                                                           
22 Zie artikel 31 lid 1 a uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014 
23 Zie RE Schadebehandelingskosten - UG.msg 
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verwachte bruto vrijval op het herverzekerde deel van de dossiervoorziening te bepalen. Dit leidt tot een kleine 

uitloop van 33k op de balansvoorziening (1.059k. 

In de berekening van de best estimate van de schadevoorziening herverzekering wordt geen rekening 
gehouden met de counterparty default adjustment. De reden hiervoor is dat deze correctie een minimale 
impact heeft op de uitkomsten.    
 

Risicomarge 

Univé Groningen heeft de risicomarge bepaald met behulp van een vereenvoudigde cost of capital methode, 

namelijk simplificatie methode 1.  De berekening volgens deze methodiek leidt tot een risicomarge van euro 

268K. Deze is voor zowel de schadevoorziening als de premievoorziening. 

 

D.3 Informatie over de waardering van andere verplichtingen  

 
Richtsnoer 3124 
 
(a) voor iedere materiële categorie andere verplichtingen afzonderlijk: de waarde van de andere verplichtingen en een 
omschrijving van de grondslagen, methodes en belangrijkste aannames die voor de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde 
waardering zijn gebruikt, en;  
 
(b) voor iedere materiële categorie andere verplichtingen afzonderlijk: een kwantitatieve en kwalitatieve toelichting bij de 
materiële verschillen tussen de waarderingsgrondslagen, methoden en belangrijkste aannames die de onderneming voor de 
voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waardering heeft gebruikt en de grondslagen, methoden en belangrijkste 
aannames die voor de in de jaarrekeningen gehanteerde waardering zijn gebruikt.  
 
Richtsnoer 23 – Posten buiten de balans 
In rubriek 'D.1. Activa' of 'D.3 Overige schulden' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening 
nemen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen een beschrijving op van eventuele andere materiële activa of 
schulden buiten de balans die niet worden gerapporteerd in template S.03.01 als gedefinieerd in de technische 
uitvoeringsnorm betreffende de templates voor het verstrekken van informatie aan de toezichthoudende autoriteiten. 
 

 
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.  

 
Onder ‘materieel’ verstaat Univé Groningen alle categorieën op jaarrekening grondslagen van meer dan € 9.429, 
en alle posten waar de waardering op jaarrekening grondslagen anders is dan op Solvency II 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.  
 
Voorziening voor latente belasting 

 
Omschrijving Waardering 

jaarrekening 
Waardering  

Solvency II 
Verschil 

(Solvency II – jaarrekenng) 

Voorziening voor latente belasting     € 165.831     €243.274 € 77.443 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De voorziening voor latente belastingverplichtingen is gevormd voor de egalisatiereserve welke fiscaal kan 
worden gevormd en voor het verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van beleggingen, terreinen 
en gebouwen, aandelen en obligaties. De voorziening is berekend tegen een belastingtarief van 25%  (2016: 
25%). 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 

                                                           
24 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
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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. 

 
 
Schulden uit herverzekering 

 
Omschrijving Waardering 

jaarrekening 
Waardering  

Solvency II 
Verschil 

(Solvency II – jaarrekenng) 

Schulden uit herverzekering     € 216.781     € 216.781 nihil 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
Schulden uit herverzekering bestaan uit de afrekening van de definitieve herverzekeringspremie minus de 
betaalde voorschotten. De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
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 contractgrens (eerstkomende 
contractvervaldatum) worden meegenomen. Op jaarrekening grondslagen is dat niet het geval. Voor de 
herverzekerde schadevoorziening is op marktwaarde opgenomen de jaarrekening waarde, rekening houdend 
met verwachte vrijval/uitloop. Voor vaststelling en onderbouwing wordt verwezen naar de Technische 
Voorzieningen rapportage 
 
Kortlopende schulden 

 
Omschrijving Waardering 

jaarrekening 
Waardering  

Solvency II 
Verschil 

(Solvency II – jaarrekenng) 

Kortlopende schulden     € 1.239.662     € 1.239.662 nihil 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
 
Deze waardering is gelijk aan de grondslagen in de jaarrekening.  
 

 
D.4 Alternatieve waarderingsmethode 25 
  
Indien van toepassing, wanneer een verzekeraar in lijn met het evenredigheidsbeginsel een actief- of passiefpost opneemt en 
waardeert op basis van de waarderingsmethode die zij voor de opstelling van de enkelvoudige of geconsolideerde jaarrekening 
toepast 26, een kwalitatieve en kwantitatieve toetsing aan het criterium dat:  
a) de waardering van de activa en passiva op basis van internationale standaarden voor jaarrekeningen voor de onderneming 
kosten met zich zou meebrengen die onevenredig groot zijn in vergelijking met de totale administratieve uitgaven.  

 

De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening is opgesteld conform het jaarrekeningsregime als bedoeld in 
BW 2 titel 9. Bij het opstellen is tevens rekening gehouden met de Richtlijn 605  van de raad voor de 

                                                           
25 Deze informatie volgt uit de nieuwe bepaling in artikel 9, lid 4, van de uitvoeringsverordening (Delegated Acts). 
26 Deze waarderingsmethode kan onder voorwaarden worden toegepast in plaats van internationale standaarden voor jaarrekeningen (IFRS). 
Dit kan wanneer is voldaan aan de voorwaarden in artikel 9, lid 4, van de uitvoeringsverordening. Zo moet bijvoorbeeld de waardering volgens 
de jaarrekening consistent zijn met artikel 75 van de richtlijn Solvabiliteit II. 
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verslaggeving. Waardering op basis van IFRS zou onevenredig hoge administratieve kosten met zich mee 
brengen. 
 

D.5 Overige informatie 
 
D.5.1 Overige materiële informatie 
 
Richtsnoer 3227 
 
De kwalitatieve rapportage bevat daarnaast een apart gedeelte bevat met eventuele andere materiële informatie met 
betrekking tot de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waardering van activa en passiva van de verzekerings- en 
herverzekeringsonderneming:  
 
Informatie over de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waardering van activa en passiva een omschrijving te bevatten 
van:  
(a) relevante aannames over toekomstige beheersactiviteiten, en;  
(b) relevante aannames over het gedrag van verzekeringnemers.  
 
Als verzekerings- en herverzekeringsondernemingen technieken voor waarderingen op basis van een modellenbenadering 
gebruiken, bevat de kwalitatieve rapportage de volgende informatie:  
(a) identificatie van de activa en passiva waarop die waarderingsmethode van toepassing is; 
(b) rechtvaardiging van het gebruik van die waarderingsmethode voor de onder punt a) genoemde activa en passiva;  
(c) documentatie van de aannames die aan die waarderingsmethode ten grondslag liggen, en;  
(d) beoordeling van de waarderingsonzekerheid van de onder punt a) genoemde activa en passiva.  

 

 
 
Dit is voor Univé Groningen niet van toepassing.  

 

 
D.5.2 Informatie over Long-Term Guarantee (LTG) maatregelen28  
 
(a) wanneer een verzekeraar een matchingopslag (MA) toepast in lijn met artikel 77b van de Solvabiliteit II richtlijn, een 
beschrijving van de MA en van de portefeuille verplichtingen en toegewezen activa waarop de MA wordt toegepast, evenals 
een kwantificering van de gevolgen die een wijziging van de MA in nul zou hebben voor de financiële positie van de 
onderneming, waaronder de gevolgen voor het bedrag aan technische voorzieningen, de SCR, de MCR, het kernvermogen en 
het bedrag van het eigen vermogen dat voor de dekking van de MCR en SCR in aanmerking komt, en;  
 
(b) wanneer een verzekeraar een volatiliteitsaanpassing (VA, artikel 77d van SII), de overgangsmaatregel voor de risicovrije 
rentetermijnstructuur (artikel 308c van SII) of de overgangsaftrek voor de technische voorzieningen (artikel 308d van SII) 
toepast, een kwantificering van de gevolgen die de niet-toepassing van deze LTG-maatregelen zou hebben voor de financiële 
positie van de onderneming, waaronder de gevolgen voor het bedrag aan technische voorzieningen, de SCR, de MCR, het 
kernvermogen en het bedrag van het eigen vermogen dat voor de dekking van de MCR en SCR in aanmerking komt.  
 
Dit is voor Univé Groningen niet van toepassing.  

 

 
D.5.3 Additionele informatie voor groepen 
 
Richtsnoer 3329 
 

                                                           
27 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
28 Deze informatie volgt uit de LTG-maatregelen die met de Omnibus II richtlijn zijn opgenomen in Solvency II. Zie tevens bijlage 2 van de brief 
van 28 februari 2014 (kenmerk 2014/139585): wanneer verzekeraars deze maatregelen toepassen ten behoeve van de Preparatory Guidelines 
rapportages (in lijn met de Solvabiliteit II richtlijn), dienen verzekeraars informatie over deze maatregelen op te nemen in de kwalitatieve 
rapportage. Wanneer Solvency II van kracht is (vanaf 1 januari 2016) zullen kwantitatieve rapportagetemplates beschikbaar zijn voor het 
rapporteren van de impact van LTG-maatregelen. 
29 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
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Naast bovenstaande informatie dient de kwalitatieve rapportage voor groepen tevens informatie te bevatten over de 
gehanteerde waardering op groepsniveau van de groep wanneer de grondslagen, methoden en belangrijkste aannames die 
op groepsniveau worden gebruikt voor de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waardering van de activa, de technische 
voorzieningen en de andere verplichtingen van de groep materieel verschillen van de grondslagen, methoden en belangrijkste 
aannames die door een van de dochterondernemingen worden gebruikt voor de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde 
waardering van de activa, technische voorzieningen en andere verplichtingen, alsook een kwantitatieve en kwalitatieve 
toelichting van eventuele materiële verschillen.  

 
Dit is voor Univé Groningen niet van toepassing.  

 

E. Kapitaalbeheer  
 

Gedelegeerde Verordening, artikel 311 en Sectorbrief – Beleid inzake kapitaalbeheer 
 

 

De solvabiliteitsratio SKV van Univé Groningen ultimo 2017 bedraagt 197% en is daarmee gestegen ten opzichte 

van vorig jaar (183%). Deze mutatie wordt veroorzaakt door wijzigingen in het in aanmerking komend 

vermogen/beschikbaar eigen vermogen (zie paragraaf 5.2) en wijzigingen in de SKV (zie paragraaf 5.3). 

 

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) 2.500 2.500 
SolvabiliteitsKapitaalvereiste (SKV) 5.165 5.046 
    
Kern vermogen marktwaarde voor aanpassingen 10.185 9.218 
In aanmerking komend vermogen ter dekking MKV 8.157 7.191 
In aanmerking komend vermogen ter dekking SKV 10.185 9.214 

    
Solvabiliteitsratio SKV 197% 183% 
Solvabiliteitsratio MKV 326% 288% 

TABEL 2: SAMENVATTING KAPITAALSPOSITIE 

 

E.1 Informatie over het eigen vermogen 
 

Gedelegeerde Verordening, artikel 311, lid 1 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle volgende informatie over het eigen vermogen van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming:  
(a) informatie over de materiële voorwaarden die verbonden zijn aan de voornaamste bestanddelen van het eigen vermogen 
van de onderneming;  
(b) de gezien de bedrijfsstrategie van de onderneming over de tijdsperiode van de bedrijfsplanning verwachte ontwikkelingen 
van het eigen vermogen van de onderneming en kapitaalplannen onder passende stressomstandigheden, alsook of er een 
voornemen bestaat om bestanddelen van het eigen vermogen terug te betalen of om aanvullend vermogen aan te trekken; 
(c) de plannen van de onderneming met betrekking tot de wijze waarop aan de overgangsregelingen van artikel 308 ter, leden 
9 en 10, van Richtlijn 2009/138/EG onderworpen kernvermogensbestanddelen tijdens het in dat artikel bedoelde tijdskader 
zullen worden vervangen. 
 
Richtsnoer 2830 
 

                                                           
30 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
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(a) een kwantitatieve en kwalitatieve toelichting op materiële verschillen tussen het vermogen zoals dat staat vermeld in de 
jaarrekeningen van de onderneming en het overschot van de activa boven de verplichtingen zoals berekend voor 
solvabiliteitsdoeleinden, en;  
 
(b) informatie over de structuur, omvang en kwaliteit van het kernvermogen en aanvullend eigen vermogen.  
 
Richtsnoer 24 – Uitkeringen aan aandeelhouders 
In rubriek 'E.1 Eigen vermogen' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening verstrekken 
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen bijzonderheden over het bedrag van de uitkeringen aan aandeelhouders. 

 

 
Het eigen vermogen onder SII bestaat bij Univé Groningen voor 75% uit beschikbaar Tier 1-vermogen en voor 
25% uit beschikbaar Tier 2-vermogen. Het volledige eigen vermogen komt in aanmerking om de 
solvabiliteitsvereiste (SKV) te dekken31. Om het minimumkapitaalvereiste (MKV) te dekken komt het volledig 
beschikbare Tier 1- vermogen en 20% van het beschikbare Tier 2-vermogen in aanmerking. Verder heeft Univé 
Groningen geen aanvullende vermogenscomponenten, evenals vorig jaar. 
 
In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de jaarrekening en het verschil met in aanmerking komend 
vermogen van vorig jaar getoond: 

  31-12-2017 31-12-2016 Verschil 

Jaarrekening kernvermogen 9.952 9.923 29 

Beleggingen 0 0 0 
Voorziening herverzekering -537 -513 -23 
Verzekeringsverplichtingen 883 -336 1.220 
Latente belastingen -77 235 -312 
Overig -37 -90 53 

Solvency II kernvermogen 10.185 9.218 966 

Verschil 232 -705 937 

TABEL 3: VERSCHILLEN TUSSEN JAARREKENING- EN SII-VERMOGEN 
 
Het eigen vermogen onder SII (het Solvency II kernvermogen) van Univé Groningen ter grootte van 10.185K 
bestaat uit herwaarderingsreserve (174K), overige reserves (7.492K), onverdeeld resultaat  
(-242K) en achtergestelde ledenrekeningen (2.528K) (samen 9.952K), waarbij de verandering in het eigen 
vermogen door het omzetten van de balans op marktwaarde wordt opgeteld (bij Univé Groningen 232K). 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) 1.083 112 
(Best estimate) schade bruto (inclusief overige techn voorzieningen) 2.387 2.207 
Risicomarge voorzieningen 0 268 
Totale bruto voorziening 3.471 2.587 
Voorziening herverzekering premie 0 506 
Voorziening herverzekering schade -1.059 -1.028 

Voorziening eigen rekening 2.412 2.065 

TABEL 4: WAARDERINGSVERSCHILLEN TECHNISCHE VOORZIENINGEN 
 

                                                           
31 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 
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De berekening van de bovenstaande getallen wordt toegelicht in de voorzieningen rapportage32. Het 
verschil tussen jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen bedraagt 347K (voorziening 
herverzekering + verzekeringsverplichtingen). Vorig jaar bedroeg dit verschil -850K wat resulteert in een 
toename van 1.197K. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verwachte marge voor 
de premievoorziening verbeterd is.  

 

• Latente belasting 
De afname in eigen vermogen van jaarrekening naar marktwaarde balans zorgt voor een positief 
belasting effect van -77K. Vorig jaar bedroeg het positieve belasting effect 235K, hetgeen een afname 
van 312K betekent. 
 

• Overig 
De marktwaarde van de pensioenvoorziening (544K) wijkt onder Solvency II af van de 
jaarrekeningwaarde (507K). Dit zorgt voor een afname in het Solvency II vermogen van 37K. 

 

 

Additionele informatie voor groepen 
 

Richtsnoer 2833 
 
(a) de manier waarop het eigen vermogen van de groep is berekend onder aftrek van eventuele intragroeptransacties, met 
inbegrip van intragroeptransacties met ondernemingen uit andere financiële sectoren, en;  
 
(b) de aard van de eventuele beperkingen op de overdraagbaarheid en fungibiliteit van het eigen vermogen in de betreffende 
ondernemingen.   

 
Niet van toepassing voor Univé Groningen. 
 
 

E.2 Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste 
 

Gedelegeerde Verordening, artikel 311, lid 2 
 
(a)  kwantitatieve informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste van de onderneming, uitgesplitst per risicomodule indien 
de onderneming de standaardformule toepast en per risicocategorie indien de onderneming een intern model gebruikt;  
 
(b) de gezien de bedrijfsstrategie van de onderneming over de tijdsperiode van de bedrijfsplanning verwachte ontwikkelingen 
van het solvabiliteitskapitaalvereiste en het minimumkapitaalvereiste van de onderneming;  
 
(c)  een schatting van het volgens de standaardformule bepaalde solvabiliteitskapitaalvereiste van de onderneming ingeval 
de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 112, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG eist dat de onderneming een 
dergelijke schatting verstrekt. 
 
Richtsnoer 25 – Vereenvoudigde berekening in de standaardformule 
In rubriek 'E.2 Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste' van het PTV als vastgelegd in bijlage XX van de 
Gedelegeerde Verordening leggen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, indien dit van materieel belang is, uit hoe 
het gebruik van een vereenvoudigde berekening in de standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste wordt 
gerechtvaardigd door de aard, de omvang en de complexiteit van de risico's waaraan de onderneming blootstaat. 
 

 
 

E.2.1 Inleiding 
 

                                                           
32Rapportage Voorzieningen 1ste lijn 2017Q4 Unive Groningen v20180423v2.pdf 
33 EIOPA-CP-13/010 NL: ‘Richtsnoeren voor het indienen van informatie bij nationale bevoegde autoriteiten 
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Conform de opgestelde marktwaardebalans en conform de SII-specificaties, bedraagt het vereiste 

solvabiliteitskapitaal € 5,2 miljoen. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de solo SKV’s per risico toegelicht. 

 

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 313 265 47 18% 
Aandelen 1.076 1.376 -299 -22% 
Vastgoed 467 449 19 4% 
Credit spread 324 398 -73 -18% 
Concentratie 76 69 8 11% 
Valuta risico 350 462 -112 -24% 
Marktrisico diversificatie-effecten -731 -774 42 -5% 

SCR/SKV Marktrisico 1.876 2.246 -369 -16% 

        
Schade Premie en reserve 1.417 1.250 166 13% 
Schade Royement 141 0 141 0% 
Schade Catastrofe  2.806 2.600 206 8% 
Schade diversificatie-effecten -916 -696 -220 32% 

SCR/SKV Schade 3.448 3.154 294 9% 

        

SCR/SKV tegenpartijrisico 1.061 908 152 17% 

        

SCR/SKV immateriele activa 0 0 0 0% 

        

Totaalniveau diversificatie-effecten -1.443 -1.487 44 -3% 

        

BSCR/BSKV (som subtotalen (vet) minus - diversificatie effect) 4.941 4.821 121 3% 

        

SCR Operationeel risico 224 225 -2 -1% 

        

Correctie belasting 0 0 0 0% 

        

SCR/SKV (= solvabiliteits kapitaalvereiste) 5.165 5.046 119 2% 

        

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

        

Maximum van SKV en MKV 5.165 5.046 119 2% 

* mutatie in pct: plus geeft een verhoging van de SKV aan, - een verlaging     
TABEL 5: VERGELIJKING VAN DE SOLVABILITEITSKAPITAALVEREISTEN PER 31-12-2017 EN PER 31-12-2016 

 

In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven welke posten van de balans worden meegenomen in 

de SKV berekening, welke bedragen en de mutaties ten opzichte van vorig jaar worden toegelicht. Ook als een 

SKV niet aanwezig is, dan wordt het opgenomen in de toelichting.  

 

Verwachte ontwikkelingen van het solvabiliteitskapitaalvereiste 
In verband met de fusie van Univé Groningen en Univé Noord Nederland wordt in deze rapportage geen 
afzonderlijke verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van het solvabiliteitskapitaalvereiste gegeven. Voor 
de ontwikkelingen bij de fusie organisatie wordt verwezen naar de rapportage van Univé Noord Nederland. 
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E.2.2 Renterisico 
Het kapitaalvereiste voor het renterisico bedraagt 313K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 is het 
benodigd kapitaal voor dit risico gestegen met 47K (+18%). De belangrijkste reden hiervoor is dat de duration 
van de bruto BE voorzieningen is afgenomen waardoor deze voorzieningen minder in waarde dalen bij een 
opwaartse renteschok. 
 
De balansposten op marktwaarde gevoelig voor renterisico zijn voor Univé Groningen: 
 
Activa (bezittingen) 

• Vastrentende waarden ad € 8.636K (duration 4,85) 

• Best estimate premievoorziening herverzekerd ad € -506K (duration 0,32) 

• Best estimate schadevoorziening herverzekerd ad € 1.028K (duration 0,62) 
 
Passiva (verplichtingen) 

• Best estimate premievoorziening ad € 112K (duration 6,90) 

• Best estimate schadevoorziening ad € 2.207K (duration 0,65) 

• Pensioenvoorziening ad € 0,5 mln. (duration 15,40) 
 
De duration van de totale netto BE-voorziening bedraagt 0,97. Bij Univé Groningen is daarmee de duration (een 
afgeleide van de looptijd) van de rentegevoelige activa langer (4,85) dan de duration van de technische 
voorzieningen, maar korter dan die voor de pensioenvoorziening. De omvang van de rentegevoelige activa is wel 
groter dan de omvang van de rentegevoelige passiva. Bij elkaar zorgt dit ervoor dat het kernvermogen (saldo van 
activa en passiva) in marktwaarde termen daalt bij een rentestijging.  
 
Er zijn geen vereenvoudigingen bij de bepaling van het renterisico toegepast. 

 
 
E.2.3 Aandelenrisico 
Het kapitaalvereiste voor het aandelenrisico bedraagt 1.076K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 is het 
benodigd kapitaal voor dit risico gedaald met 299K (-22%). In Figuur 1 is het belegde vermogen in aandelen en 
het daaruit volgende aandelenrisico ultimo 2017 en ultimo 2016 onderverdeeld naar type I en type II 
aandelen(risico) en worden de mutaties tussen beide jaren per type risico weergegeven. Type I aandelen 
(“wereldwijd”) betreffen aandelen waarbij het land van uitgifte zich ofwel in de EEA ofwel in de OECD bevindt. 
De overige aandelen vallen in de categorie type II aandelen (“overig”). Uit Figuur 1 blijkt dat Univé Groningen 
ultimo 2017 voor een bedrag van 2.461K belegt in type I aandelen en voor een bedrag van 178K belegt in type II 
aandelen. Ten opzichte van vorig jaar is het belegd vermogen in type I aandelen behoorlijk gedaald van € 3,5 
mln. naar € 2,5 mln. (-29%). Ultimo 2017 bedraagt de aandelenschok voor aandelen in het aandelenmandje 
“wereldwijd” 40,90% en voor aandelen in het mandje “overig” bedraagt de aandelenschok 50,90%. Hieruit volgt 
een kapitaalsvereiste van 1.007K voor type I aandelen en een kapitaalsvereiste van 91K voor type II aandelen. 
Na aftrek van het diversificatie effect van 21K resulteert dit in een netto kapitaalsvereiste voor aandelenrisico 
van 1.076K ultimo 2017. 
 



81 

 

 

FIGUUR 1: SAMENSTELLING AANDELENRISICO EN MUTATIE T.O.V. VORIG JAAR 

 

 
E.2.4 Vastgoedrisico 
 

Het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico bedraagt 467K ultimo 2017. Dit is een stijging ten opzichte van 
vorig jaar (449K), veroorzaakt door de waardeverandering van het vastgoed. 

 

Op de verplichtingenkant is er geen vastgoedrisico. Met betrekking tot de berekening van vastgoedrisico zijn 
geen vereenvoudigingen toegepast. 

 
E.2.5 Spreadrisico 
 
Het kapitaalvereiste voor het spreadrisico bedraagt 324K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 is het 
benodigd kapitaal voor dit risico gedaald met 73K (-18%). In Figuur 4 is de kapitaalsvereiste voor het 
spreadrisico ultimo 2017 en ultimo 2016 onderverdeeld naar de onderliggende risicofactoren (type en rating) 
en worden de mutaties tussen beide jaren per risicofactor weergegeven. Daarnaast wordt de totaal belegde 
waarde in vastrentende waarden die spreadrisico lopen ultimo 2017 en ultimo 2016 weergegeven (grijze lijn). 
Uit Figuur 4 blijkt dat Univé Groningen ultimo 2017 voor een bedrag van 5.967K belegt in vastrentende 
waarden die spreadrisico lopen. Hiervan wordt het grootste deel belegd in vastrentende waarden met een A-
rating. In het algemeen geldt: hoe lager de rating des te hoger de kapitaalsvereiste voor spreadrisico. De 
belangrijkste bijdrage aan de afname van het spreadrisico wordt geleverd door de bedrijfsobligaties zonder 
rating. In deze categorie wordt minder belegd dan vorig jaar. 
 
  

31-12-2017 31-12-2016 Mutatie

SKV type II 91 96 -6

SKV type I 1.007 1.302 -295

Diversificatie -21 -23 2

Belegd vermogen type II 178 203

Belegd vermogen type I 2.461 3.463
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FIGUUR 4: SAMENSTELLING EN MUTATIE SPREADRISICO 
Ter info: in Figuur 4 zijn de kapitaalsvereisten (staafdiagrammen) gekoppeld aan de linker y-as en is het belegde 
vermogen in vastrentende waarden (grijze lijn) gekoppeld aan de rechter y-as. 
 
Aangezien ultimo 2017 door Univé Groningen geen securitisatieposities worden aangehouden is het 
kapitaalvereiste hiervoor gelijk aan nul. 
 
Aangezien ultimo 2017 door Univé Groningen geen kredietderivaten worden aangehouden is het 
kapitaalvereiste hiervoor gelijk aan nul. 
 
Op de verplichtingenkant is er geen spreadrisico. Met betrekking tot de berekening van spreadrisico zijn geen 
vereenvoudigingen toegepast. 

 
E.2.6 Concentratierisico 
 
Het kapitaalvereiste voor het concentratie risico bedraagt 70K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 is het 
benodigd kapitaal voor dit risico gestegen met 7K. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen waarde van het 
vastgoed. 
 
Met betrekking tot de berekening van concentratierisico zijn geen vereenvoudigingen toegepast. 
 

E.2.7 Valutarisico 
Het kapitaalvereiste voor het valutarisico bedraagt 350K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 is het 
benodigd kapitaal voor dit risico gedaald met 112K (-24%). In Figuur 2 zijn de belegde waarden genoteerd in 
vreemde valuta onderverdeeld naar de onderliggende valuta’s ultimo 2017 en ultimo 2016 en zijn de mutaties 
tussen beide jaren weergegeven. Uit Figuur 2 blijkt dat het totale belegde vermogen in vreemde valuta is 
afgenomen van 1.948K ultimo 2016 naar 1.504K ultimo 2017. Vooral de exposure in Amerikaanse Dollars en 
Zwitserse franken is afgenomen. Univé Groningen heeft ultimo 2017 ongeveer 10,1% van alle beleggingen belegd 
in vreemde valuta. 
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FIGUUR 2: ONDERVERDELING VREEMDE VALUTA EN MUTATIES 

 
 

E.2.8 Schade verzekeringstechnisch risico 
Het kapitaalvereiste voor het schadeverzekeringstechnisch risico is opgebouwd uit de kapitaalvereisten voor het 
premie- en reserverisico, het vervalrisico en het catastroferisico. Voor Univé Groningen bedraagt het 
kapitaalvereiste voor het schadeverzekeringstechnisch risico (na diversificatie) ultimo 2017 € 3,5 miljoen.  
 
Met betrekking tot de berekening van het verzekeringstechnisch risico zijn geen vereenvoudigingen toegepast. 
 
Premie- en reserverisico 

 
Het kapitaalvereiste voor het premie- en reserverisico bedraagt 1.417K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 
2016 is het kapitaalvereiste met 166K (+13%) toegenomen. Reden hiervoor is dat de volumemaatstaven voor 
zowel het premie- als het reserverisico zijn toegenomen t.o.v. 2016. In Figuur 3 zijn de volumemaatstaven van 
het premie- en reserverisico ultimo 2017 en ultimo 2016 en de mutaties tussen beide jaren weergegeven. De 
volumemaatstaf voor het premierisico is het maximum van de gerealiseerde netto verdiende premies over 
boekjaar 2017 en de verwachte netto verdiende premies voor boekjaar 2018. Deze bedraagt 6.283K ultimo 2017 
en is daarmee 929K toegenomen t.o.v. 2016. De volumemaatstaf voor het reserverisico is de netto 
schadevoorziening, deze is met 34K afgenomen t.o.v. 2016.  
 

31-12-2017 31-12-2016 Mutatie

Noorse Kroon 100 124 -24

Deense Kroon 107 100 6

Zwitserse Frank 48 212 -165

Britse Pond 34 92 -58
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FIGUUR 3: MUTATIE VOLUMEMAATSTAVEN VOOR RESERVE- EN PREMIERISICO 
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Vervalrisico 

 

Het kapitaalvereiste voor het vervalrisico bedraagt 141K ultimo 2017. De verwachte winsten uit toekomstige 
premies, die onderdeel uitmaken van de premievoorziening op SII-grondslagen, zijn positief. Hoe hoger de 
verwachte winst hoe hoger het vervalrisico. Door een hogere verwachte netto marge ten opzichte van vorig jaar 
(2017: 10,5%, 2016: -13,8%) is het vervalrisico toegenomen.  
Ultimo  2016 was de kapitaalvereiste voor het vervalrisico 0. Dit vanwege de negatieve marge in de premie.  
 
Catastroferisico 

 
Het kapitaalvereiste voor het catastroferisico bedraagt € 2,8 miljoen ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 
is het kapitaalvereiste voor het totale catastroferisico toegenomen met € 0,2 miljoen.  
 
Het catastroferisico is in het totaal aan risico’s binnen de Solvency II specificaties het grootste risico waaraan 
Univé Groningen is blootgesteld. Voor Univé Groningen zijn er drie catastroferisico’s, namelijk: windstorm, hagel 
en het zogenaamde man-made catastrofe. In Figuur 4 is het catastroferisico ultimo 2017 en ultimo 2016 
onderverdeeld naar deze onderliggende sub-risico’s en worden de mutaties tussen beide jaren per sub-risico 
weergegeven. Het windstormrisico is in het totale kapitaalvereiste voor het catastroferisico het grootst van 
omvang in vergelijking met andere catastroferisico’s. De grootste mutatie heeft zich voorgedaan in het 
brandrisico, dat met 237K gestegen is t.o.v. vorig jaar. 
 

 

FIGUUR 4: SAMENSTELLING CATASTROFERISICO EN MUTATIE T.O.V. VORIG JAAR 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de berekening van het kapitaalvereiste per catastroferisico ultimo 
2017. 
 

Catastrofes   Bruto Herverzekerd Netto 

Schade, natuurlijke catastrofe risico's      
  Windstorm 18.055 16.031 2.024 
  Hagel 2.948 1.508 1.440 
       

31-12-2017 31-12-2016 Mutatie

Brand Man Made 1.305 1.068 237

Hagel 1.440 1.386 54

Windstorm 2.024 1.923 101

Diversificatie-effecten -1.963 -1.777 -186
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Schade, man-made catastrofe risico Brand 43.205 41.900 1.305 
       
  Diversificatie effect catastrofes   -1.963 
       

Totaal catastrofe risico       2.806 

TABEL 6: OPBOUW VAN CATASTROFERISICO’S 
 

Natuurlijk catastroferisico windstorm 

 
Voor Univé Groningen resulteert ultimo 2017 een bruto kapitaalvereiste voor het natuurlijk catastroferisico 
windstorm van 18.055K op basis van twee catastrofes (voorgeschreven SII-schokken). Het kapitaalvereiste wordt 
verminderd doordat een herverzekeringsprogramma van toepassing is: een XoL herverzekering met een eigen 
behoud van 450K. Na aftrek van herverzekerde schadelast en kosten van reinstatement resulteert een netto 
kapitaalvereiste van 2.024K. Ten opzichte van ultimo 2016 is het kapitaalvereiste toegenomen met 101K. In 
Figuur 5 wordt de opbouw van het netto windstormrisico ultimo 2017 en ultimo 2016 weergegeven inclusief de 
mutatie tussen beide jaren. Uit  Figuur 5 blijkt dat de stijging van het netto windstormrisico volledig valt toe te 
schrijven aan de stijging van de reïnstatementpremies die betaald moeten worden na de 1e storm. 
 

 

FIGUUR 5: SAMENSTELLING WINDSTORMRISICO EN MUTATIE T.O.V. VORIG JAAR  

 

  

31-12-2017 31-12-2016 Mutatie

Reinstatement 1e storm 1.124 1.023 101
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EB 1e storm 450 450 0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

SK
V

x 1.000

Samenstelling Windstormrisico en mutatie t.o.v. vorig jaar



87 

 

Natuurlijk catastroferisico hagel 

 
Voor Univé Groningen resulteert ultimo 2017 een bruto kapitaalvereiste voor het natuurlijk catastroferisico hagel 
van 2.948K op basis van twee catastrofes (voorgeschreven SII-schokken). Het kapitaalvereiste wordt verminderd 
doordat een herverzekeringsprogramma van toepassing is: een XoL herverzekering met een eigen behoud van 
450K. Na aftrek van herverzekerde schadelast en kosten van reinstatement resulteert een netto kapitaalvereiste 
van 1.440K. In Figuur 6 wordt de opbouw van het netto hagelrisico ultimo 2017 en ultimo 2016 weergegeven 
inclusief de mutatie tussen beide jaren. Uit Figuur 6 blijkt dat de stijging van het hagelrisico volledig valt toe te 
schrijven aan de stijging van de reïnstatementpremies die betaald moeten worden na de 1e storm. 
 

 

FIGUUR 6: SAMENSTELLING HAGELRISICO EN MUTATIE T.O.V. VORIG JAAR 
  
Man-made catastroferisico Brand 

 
Voor Univé Groningen resulteert ultimo 2017 een bruto kapitaalvereiste voor het man-made catastroferisico 
Brand van 43.205K. Dit is bepaald door vast te stellen hoe hoog de maximale verzekerde som is binnen een straal 
van 200m. Een deel van het verlies is herverzekerd via het herverzekeringscontract brand met een eigen behoud 
van 1.000K. Na aftrek van herverzekerde schadelast en kosten van reinstatement resulteert een netto 
kapitaalvereiste van 1.305K. Ten opzichte van ultimo 2016 is het kapitaalvereiste toegenomen met 237K. In 
Figuur 7 wordt de opbouw van het netto Manmade risico ultimo 2017 en ultimo 2016 weergegeven inclusief de 
mutatie tussen beide jaren. Uit Figuur 7 blijkt dat de stijging van het netto Manmade risico komt doordat het 
eigen behoud sterker gestegen is dan dat de reïnstatementpremies gedaald zijn. Het eigen behoud is gestegen 
met 750K naar 1.000K. De reïnstatementpremies zijn gedaald met 513K. 
 

31-12-2017 31-12-2016 Mutatie

Reinstatement 1e storm 540 486 54
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FIGUUR 7: SAMENSTELLING MANMADE RISICO EN MUTATIE T.O.V. VORIG JAAR 
 

 
E.2.9 Tegenpartijkredietrisico 
Het kapitaalvereiste voor het tegenpartijrisico bedraagt 1.061K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 is het 
kapitaalvereiste met 152K (+17%) toegenomen. 
 
In Figuur 8 is het tegenpartijrisico ultimo 2017 en ultimo 2016 onderverdeeld naar de onderliggende Type I en 
Type II risico’s en worden de mutaties tussen beide jaren per type risico weergegeven. Uit Figuur 8 blijkt dat 
zowel het type I - tegenpartijrisico als het type II – tegenpartijrisico toegenomen zijn. Absoluut gezien levert de 
stijging van het type I – tegenpartijrisico de grootste bijdrage aan de toegenomen SKV voor tegenpartijrisico. 
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FIGUUR 8: SAMENSTELLING TEGENPARTIJRISICO EN MUTATIE T.O.V. VORIG JAAR 

 
Bij Univé Groningen zijn de volgende posten bij het tegenpartijrisico betrokken:  
 
Type I (partijen met rating, banken, herverzekeraars etc): 

- het risicomitigerend effect van herverzekering bedraagt 44.118K 
- de vorderingen met betrekking tot herverzekering voor een bedrag van 1.028K 
- de rekeningen bij banken (inclusief eventuele direct opneembare deposito’s (zonder boete)) voor een 

bedrag van 1.820K. 
 

Type II (vorderingen, hypotheken etc):  

- de overige vorderingen voor een bedrag van 2.021K 
- de vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers bedragen 62K 
- de overige overlopende activa voor een bedrag van 9K. 

 
In Figuur 9 worden de blootstellingen aan het Type I en Type II tegenpartijrisico ultimo 2017 en ultimo 2016 en 
de mutatie tussen beide jaren weergegeven. Uit Figuur 9 blijkt dat het tegenpartijrisico vooral is toegenomen 
door het grotere risicomitigerende effect van de herverzekeraar. Verder levert de toename in de overige 
vorderingen ook een bijdrage aan de stijging van het tegenpartijrisico. 
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FIGUUR 9: RISICOFACTOREN TEGENPARTIJRISICO 

 
 
E.2.10 Immateriële activa 
 
Univé Groningen heeft ultimo 2017 geen bedrag aan immateriële activa op de balans staan. Er hoeft dan ook 
geen kapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa aangehouden te worden. Dit was ultimo 2016 ook 
het geval. 

 
 
E.2.11 Operationeel risico 
 
Het kapitaalvereiste voor het operationeel risico bedraagt 224K ultimo 2017. Ten opzichte van ultimo 2016 is het 
kapitaalvereiste gedaald met 1K. Bij Univé Groningen is ultimo 2017 de berekening van het operationeel risico 
op basis van de verdiende premies hoger dan die op basis van de best estimate schadevoorziening.  

 
E.2.12 Risicolimiteringstechnieken 
 
Ter limitering van het risico bij grote schaden heeft Univé Groningen herverzekeringscontracten afgesloten met 
Univé Schade. 
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E.2.13 Minimale kapitaalvereiste 
 
De MKV voor Univé Groningen is net als vorig jaar gelijk aan de ondergrens van € 2,5 miljoen. 

 
E.2.14 Belastingen 
 

Er is bij Univé Groningen geen belastingcorrectie opgenomen. Deze keuze is enerzijds gemaakt uit prudentie 
overwegingen en anderzijds vanwege de bewijslast die DNB vereist. Er zijn drie mogelijkheden om belasting 
adjustment toe te passen. Deze zijn onderstaande beschreven. 

1. Indien het eigen vermogen op SII-grondslagen hoger is dan op jaarrekening grondslagen biedt dit ruimte 
voor een belasting adjustment. Dit is niet het geval op dit moment voor Univé Groningen. 

2. De reeds betaalde belasting of nog te betalen belasting over boekjaar 2017 geeft ruimte voor een 
belasting adjustment.  

3. De onderbouwing van toekomstige winsten na optreden van Solvency II schok is de derde mogelijkheid 
om een belasting adjustment te onderbouwen. Deze optie vraagt een zeer uitvoerige onderbouwing. 

 
 

E.3 Gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd bij de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste 
 
Nvt. Er staat geen specifieke informatie over dit onderdeel in de Gedelegeerde Verordening 
 

 
E.4 Verschillen tussen de standaardformule en ieder gebruikt intern model 
 

Gedelegeerde Verordening, artikel 311, lid 3 
 
(a)  de resultaten van de bij artikel 123 van Richtlijn 2009/138/EG voorgeschreven evaluatie van de oorzaken en bronnen van 
winsten en verliezen voor elk belangrijk bedrijfsonderdeel en een beschrijving van de wijze waarop de in het interne model 
gekozen categorisatie van risico's deze oorzaken en bronnen van winsten en verliezen verklaart;  
 
(b)  informatie over de vraag of het risicoprofiel van de onderneming van de aan het interne model van de onderneming ten 
grondslag liggende aannamen afwijkt en zo ja, in welke mate;  
 
(c)  bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikte informatie over toekomstige beheeractiviteiten 
 
Gedelegeerde Verordening, artikel 311, lid 4 
 
Wanneer voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste ondernemingsspecifieke parameters worden gebruikt of 
wanneer een matchingopslag op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur wordt toegepast, bevat het periodieke 
toezichtrapport informatie over de vraag of in de informatie in de aanvraag tot goedkeuring van de ondernemingsspecifieke 
parameters of de matchingopslag veranderingen zijn opgetreden die voor de toezichtbeoordeling van de aanvraag van belang 
zijn. 
 

 
Niet van toepassing voor Univé Groningen. 

 
 
E.5 Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste 
 

Gedelegeerde Verordening, artikel 311, lid 5 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat informatie over elk redelijkerwijze te voorzien risico dat niet aan het 
minimumkapitaalvereiste of solvabiliteitskapitaalvereiste van de onderneming wordt voldaan, alsook over de plannen van de 
onderneming om te waarborgen dat voortdurend aan elk van beide vereisten wordt voldaan.  
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Niet van toepassing voor Univé Groningen. 
 

 
E.6 Overige informatie 
 

Zie Gedelegeerde Verordening, artikel 311, lid 6 
 
Het periodieke toezichtrapport bevat alle andere materiële informatie over het kapitaalbeheer van de verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming.  

 
Niet van toepassing voor Univé Groningen. 

 
 
 
 

 


