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Inleiding
Dit document bevat de inhoud voor de Solvency II Rapportage die opgesteld moet worden door Univé Samen
over het verslagjaar 2021, het Solvency and Financial Condition Report (SFCR), oftewel het rapport over de
solvabiliteit en de financiële positie van de organisatie.
De inhoud van het document is gebaseerd op de Gedelegeerde Verordening, richtsnoeren van toepassing op
de rapportages en de richtlijnen van DNB over de kwalitatieve rapportages. De indeling van deze rapportage
sluit, voor wat betreft de onderwerpen en nummering, aan op de specifieke richtlijnen 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
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Samenvatting
Univé Samen is een zeer solvabele brandverzekeraar en bemiddelaar in het hart van Drenthe en een klein deel
van Friesland met een uitstekende solvabiliteit, dienstverlening en een hoge klanttevredenheid.
De omzet van de brandportefeuille is gestegen naar € 6.823.704 (2020: € 6.625.848) en is er een uitstekend
resultaat na vennootschapsbelasting gerealiseerd van € 2.132.613 (2020: € 1.935.046). In 2021 kwam de totale
schadelast uit op een bedrag van € 1.866.807 (2020: € 1.730.468) er waren in 2021 geen hele grote schaden.
Het eigen behoud bedraagt in 2021 € 500.000 (2019: € 500.000) voor brandschaden en € 2.000.000 (2020:
€ 1.500.000) voor stormschaden. In 2021 zijn geen uitkeringen uit herverzekering ontvangen. De totale
bedrijfskosten zijn uitgekomen op € 4.416.280 (2019: € 4.537.524) Dit is dus minder dan in 2020. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten en niet uitgevoerde of vertraagde projecten.
Vanaf 1 augustus 2020 bestaat het governancesysteem bij Univé Samen uit: het lid Raad van Bestuur die
statutair eindverantwoordelijk is; een BMT bestaande uit het lid Raad van Bestuur, manager finance &
controle en risk & compliance (tevens 2e beleidsbepaler), manager commercie en een manager brand, met als
taak het opstellen en uitvoeren van beleid en een Raad van Commissarissen met als belangrijkste taak toezicht
te houden op het BMT en de algemene gang van zaken. Vier sleutelfuncties maken ook onderdeel uit van het
governance systeem. Dit zijn de: risicomanagement functie; compliance functie; actuariële functie en interne
auditfunctie, die ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan een integere en beheerste
bedrijfsvoering.
Univé Samen is onderdeel van de Univé Formule, een landelijk opererende financiële dienstverlener. Binnen en
buiten Nederland ervaren financiële dienstverleners de forse en snelle veranderingen in de markt. De
concurrentie is, met name door de toename van internet, de transparantie en vele nieuwe aanbieders en
distributiekanalen, blijvend hevig, dynamisch en onrustig. De ontwikkeling van Univé Samen in de komende
jaren zal sterk samenhangen met de ontwikkelingen zoals hierboven beschreven en met de ontwikkelingen van de
Univé Formule als geheel. De strategie om deze uitdagingen aan te gaan zijn beschreven in het
strategiedocument “Terug naar de Kracht van Univé”. Op basis van dit strategiedocument heeft Univé Samen
het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2022 opgesteld. Onderdeel daarvan zijn de strategische risico’s en
beheersmaatregelen. De resultaten hiervan zijn cruciaal voor het verdienmodel in de toekomst en daarmee de
continuïteit van Univé Samen.
Als onderdeel van een volwassen risicomanagementsysteem heeft Univé Samen haar risico’s geïnventariseerd
en geanalyseerd. Voor de indeling in risico-categorieën maakt Univé Samen voor de financiële risico’s gebruik
van het Solvency II raamwerk. Het grootste risico voor Univé Samen is het verzekeringstechnisch risico. Dit
risico is inherent aan het zijn van een brandverzekeraar. Een herverzekeringscontract moet “garanderen” dat
Univé Samen altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Een defensieve beleggingsportefeuille moet
toekomstige positieve geldstromen garanderen. De risico’s die hiermee samenhangen vormen het marktrisico.
Het marktrisico is een materieel risico voor Univé Samen en dat geldt ook voor het krediet-/tegenpartijrisico.
Het operationeel risico is niet materieel.
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A. Activiteiten en prestaties
Univé Samen is een brandverzekeraar en een assurantietussenpersoon. Als verzekeraar biedt Univé Samen
opstal- en inboedelverzekeringen aan voor particulieren en zakelijke brandverzekeringen zoals inventaris,
goederen, gebouwen en bedrijfsschadeverzekeringen. Als tussenpersoon wordt bemiddeld in en geadviseerd
over schade-, levens- en zorgverzekeringen. De belangrijkste aanbieders waarvoor wordt bemiddeld zijn N.V.
Univé Schade en N.V. Univé Zorg. In de situatie dat deze aanbieders een bepaald product niet hebben of als
een product van een andere aanbieder uit het assortiment van Univé Samen beter past bij de wensen en
behoeften van de klant, dan kan Univé Samen producten van die andere aanbieder adviseren.
Univé Samen is actief in het hart van Drenthe en een klein deel van Friesland. Vanuit de vestigingen in Beilen,
Dwingeloo, Oosterwolde en Ruinen worden de klanten bediend.
Dit hoofdstuk gaat in op de activiteiten en prestaties van Univé Samen gedurende het jaar 2021.

A.1 Activiteiten
A. 1.1 Trends en factoren van invloed op het bedrijf
Marktontwikkelingen
De concurrentie is, met name door de toename van internet, de transparantie en vele nieuwe aanbieders en
distributiekanalen, blijvend hevig, dynamisch en onrustig. De markt verandert fors en de hevige strijd om de
klant heeft inmiddels tot gevolg gehad dat het rendement in de branche stevig onder druk staat.
Schadelastbeheersing, verdergaande digitalisering van processen en marktbewerking alsmede kostenverlaging
zijn dan ook dominante thema's in verzekeringsland.
De verschillen in de particuliere en zakelijke markt zijn toegenomen. De particuliere markt wordt steeds meer
gedomineerd door "de digitale transactie" en daarin is vindbaarheid, gemak, snelheid, foutloos en een scherpe
prijs doorslaggevend. In de zakelijke markt is eveneens sprake van toenemende relevantie van internet, maar
daarnaast is adequate deskundigheid en veelal ook breder advies vereist. De persoonlijke relatie, waarin
betrouwbaarheid en deskundigheid naar voren komen, blijft daarbij cruciaal.
Met ingang van 2016 is op Univé Samen de wet- en regelgeving vanuit de Europese Richtlijn Solvency II van
kracht. Hiermee is wet- en regelgeving voor verzekeraars aangescherpt, waaronder de RJ 400 en RJ 605. Er
wordt gerapporteerd onder het Solvency Il regime, waarbij elk kwartaal de Quantitative Reporting Templates
(QRT's) worden ingediend bij de DNB. Tevens wordt een publiekelijk rapport (SFCR) en een rapport (RSR) voor de
toezichthouder De Nederlandse Bank opgesteld. Evenals eerdere jaren is in 2021 verdere invulling gegeven
aan de implementatie van Solvency Il, waarbij de interne processen zijn aangescherpt, een
risicobeheersingsraamwerk verder is geïmplementeerd en de datakwaliteit binnen de organisatie verder is
versterkt. Daarnaast is binnen Univé Samen aandacht voor integriteitstoezicht, een goede beheersing van de
integriteitsrisico's en mogelijke integriteitsincidenten.
Het bieden van een uitstekende kwaliteit van dienstverlening staat voorop bij Univé Samen, voor de klant
maar evenzeer in het kader van regelgeving. Concreet betekent dit:
• Structureel aandacht voor de 1e en 2e lijns-controles en de opvolging hiervan;
• Zorgplichtrisico als vast onderdeel bij de afwegingen omtrent productontwikkelingen;
• Aanvullen van ontbrekende informatie, zodat volledig zicht wordt gekregen op de
verzekeringstechnische risico’s en de beheersing daarvan, d.m.v. projectplan “Klant in Beeld”;
• Scholing van medewerkers via het ontwikkeltraject “Medewerker van de Toekomst”.
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De zelfredzaamheid van klanten neemt toe en klanten willen zelf 24/7 inzicht in hun financiële zaken via de
digitale omgeving “Mijn Univé” of via de Univé App. Het thema Digitaal Denken en Doen is daarom een
belangrijke toevoeging aan de commerciële focus. Er is actief beleid gevoerd op het verleiden van de klant
naar het digitale kanaal.
A.1.2. Bedrijfsdoelstelling, strategie en tijdskaders
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Samen U.A.
De ontwikkeling van Univé Samen in de komende jaren zal sterk samenhangen met de ontwikkelingen zoals
hierboven beschreven en met de ontwikkelingen van de Univé Formule als geheel. De Univé Formule bestaat uit
de Univé Groep en alle Regionale Univé’s. Tezamen aangeduid als de Univé Organisatie. De strategische
doelen worden bereikt door samenwerking in de Univé Formule. De strategie om deze uitdagingen aan te gaan
zijn beschreven in het strategiedocument "Terug naar de Kracht van Univé". De resultaten hiervan zijn cruciaal
voor het verdienmodel van de toekomst en daarmee de continuïteit van Univé Samen.
De strategie sluit aan bij de behoeften van de klant en houdt rekening met wat Univé Samen 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 is er een
schat aan nieuwe digitale mogelijkheden om mensen dichter bij elkaar te brengen en te helpen. Onze leden
organiseren zich 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.
Merkwaarden
In alles wat we doen gaan we uit van onze merkwaarden.
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Door deze merkwaarden gestalte te geven wordt het belang van de leden maximaal geborgd. Het coöperatieve
en maatschappelijk betrokken karakter zal mede tot uitdrukking komen door het ondersteunen van diverse
organisaties, evenementen en activiteiten. De invulling hiervan zal zoveel mogelijk lokaal/regionaal en vanuit
centrale uitgangspunten en beleidslijnen plaatsvinden. Uiteraard blijft Univé Samen invulling geven aan
kwalitatief goede producten en diensten tegen aantrekkelijke premies en/of kostentarieven. Dit uitdrukkelijk
zonder een forse winstcomponent. Daarbij wordt jaarlijks beoordeeld of er voldoende ruimte is voor restitutie
aan de (brand-)leden.
Strategische doelen
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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 Samen
zijn proactief en daadkrachtig, komen met praktische oplossingen en ondernemen direct actie als het nodig is.
Doel 2: Beter geworteld in de (online) gemeenschap.
Het bieden van een uitstekende kwaliteit van dienstverlening staat voorop bij Univé Samen, voor de (externe)
klant maar evenzeer in het kader van regelgeving. Concreet betekent dit:
• In 4 winkels in het werkgebied wordt de klant met al haar verzekeringsproblemen adequaat geholpen;
• Klant kan op verschillende manieren met Univé zakendoen (omnichannel klantbenadering);
• Structureel aandacht voor de eerste en tweedelijns-controles en de opvolging hiervan;
• Het zorgplichtrisico m.b.t. complexe producten is grotendeels gereduceerd;
• Ruim 2.000 schades naar tevredenheid afgewikkeld.
Doel 3: Grotere en passende toegevoegde waarde voor de klant door voorkomen, beperken, verzekeren.
Univé Samen verbreedt het assortiment met slimme diensten die alledaagse risico’s zo klein mogelijk maken
en biedt 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 Samen er zijn. Daarom
ontwikkelt Univé Samen producten en diensten op basis van die levensmomenten. Veilig Wonen is een
initiatief dat in 2019 is ontwikkeld en in 2021 verder is uitgerold. Leden kunnen een abonnement sluiten op
diverse diensten gerelateerd aan de beveiliging van de woning, het onderhoud van de woning of het
onderhoud aan apparatuur in de woning. Leden worden ontzorgd en helpen mee om schade te beperken of
nog beter om schade te voorkomen. Ook biedt Univé een cyberverzekering aan.
Doel 4: De meest persoonlijke omnichannel-dienstverlener met de Univé-beleving.
De medewerkers van Univé Samen kennen hun klanten en hun persoonlijke en zakelijke situatie. Door deze
kennis goed te gebruiken kan Univé Samen passend advies geven en klanten altijd op een persoonlijke manier
benaderen.
De leden van Univé Samen kunnen hun zaken regelen op de tijd en plaats die hen uitkomt. Univé Samen
streeft ernaar dat ze probleemloos kunnen wisselen tussen kanalen: Univé App, WhatsApp, videochat, social
media, web, winkel en telefoon. Maar Univé Samen wil er niet alleen zijn op zakelijke momenten, zoals het
afhandelen van schade of de premiebetaling. Univé Samen wil 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 kraan 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. Daarnaast
blijft de lokale aanwezigheid en aanpak de onderscheidende kracht van Univé en hier wil de organisatie
blijvend invulling aan geven.
Doel 5: Naar een vitaal zekerheidsmerk!
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 lokale initiatieven, zoals bijeenkomsten voor klanten
met als thema’s mestkelders, hooibroei en horrorschuren. 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
Samen haar klanten gemoedsrust en zekerheid.
Strategie en Innovatie: Terug naar de Kracht van Univé
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Alles wat Univé doet, wordt gedaan om van Univé een vitaal, toekomstbestendig zekerheidsmerk te maken,
waar onze leden écht van profiteren. Ook in 2022 werkt Univé daarom verder aan de nieuwe
zekerheidsproposities, merkvernieuwing, de doorontwikkeling van de omnichannel-aanpak (zoals de Univé
App) en de derden portefeuille. In 2021 is de basis nog beter op orde gebracht. Bijvoorbeeld door het
verbeteren van het CRM-systeem, zodat Univé de klanten nog adequater kan bedienen.
Dienstverlening
Het bieden van een uitstekende kwaliteit van dienstverlening staat voorop bij Univé Samen, voor de (externe)
klant, maar evenzeer in het kader van regelgeving. Dit wordt onder andere uitgevoerd door goed opgeleid en
gemotiveerd personeel.
Daarnaast zijn er voor de klant steeds meer mogelijkheden om zelf de mutaties aan zijn polissen te realiseren.
Door een toegankelijk internet is de klant 24 uur per dag in staat om dit te doen op “Mijn-Univé” en de Univéapp. Uiteindelijk moet dit leiden tot afname van proceskosten en verhoging van de omzet.
De dienstverlening door medewerkers van Univé Samen is gebaseerd op 33 FTE.
Risicobeheersing
Risicobeheersing staat centraal in de bedrijfsvoering van Univé Samen. Hierdoor worden risico’s
geïnventariseerd, geanalyseerd en beheerst. Op korte termijn levert dit een optimaal gewenst evenwicht op
tussen risico en rendement. Voor de lange termijn waarborgt risicobeheer de continuïteit van Univé Samen.
Door het BMT en Raad van Commissarissen is vastgesteld dat het risicomanagement bij Univé Samen van
voldoende niveau is. Teneinde de kwetsbaarheid van de organisatie in stressscenario’s te toetsen werd in 2021
een Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) uitgevoerd en een nieuwe versie van het Voorbereidend Crisis
Plan (VCP) opgesteld.
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A.2 Prestaties op het gebied van verzekering
A.2.1. Verzekeringstechnisch resultaat
Resultaat 2021
Het gezamenlijk resultaat voor belasting van het verzekerings- en bemiddeling komt in 2021 uit op
€ 2.540.456. In de Algemene Ledenvergadering van zal derhalve worden voorgesteld om 10% van de
brandpremie te restitueren en de resterende winst toe te voegen aan de reserves. Het verzekeringstechnisch
resultaat staat hieronder weergegeven.
2021
€

2020
€

€

€

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING
Verdiende premies eigen rekening
Brutopremies
Uitgaande herverzekeringspremies

(10)
6.823.704

6.625.849

-1.105.031

Totaal verdiende premies eigen rekening

-1.050.366
5.718.673

5.575.483

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende premies en
lopende risico's
- bruto

-9.663

26.308
-9.663

26.308

5.709.011

5.601.791

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

78.641

70.917

Overige technische baten eigen rekening

167.285

-

Netto verdiende premie eigen rekening

Schaden eigen rekening
Bruto
Af: aandeel herverzekeraar

-1.866.807

-1.730.468)

-

-

-1.866.807

-1.730.468

-61.688

304.003

-

-

Wijziging voorziening voor te betalen schaden
Bruto
Af: aandeel herverzekeraar

Aan technische rekening toegerekende kosten

-1.928.494

-1.426.465

-2.020.896

-2.208.397

2.005.547

2.037.846

Resultaat technische rekening
schadeverzekering
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Schadelast
In 2021 kwam de schadelast uit op een bedrag van € 1.866.807. Er waren in 2021 geen extreem grote schaden.
Het eigen behoud bedroeg in 2021 € 500.000 voor brandschaden en € 2.000.000 voor stormschaden. Het jaar
2021 werd afgesloten met een S/P- percentage van 27% (in 2019 was dit 20%).
In 2021 is er nauwelijks storm geweest met als gevolg ook nauwelijks stormschaden. Ook grote branden
hebben niet plaatsgevonden. In totaal waren er bijna 2250 schademeldingen. Voor het grootse deel werden
deze schaden nog telefonisch gemeld, echter een steeds groter deel wordt nu ook via internet of via de
mobiele app gemeld.
Brandpremie en provisie-inkomsten
De geboekte premie is uitgekomen op € 6.823.704. Dit is € 197.856 hoger dan in 2020. Dit is een lichte
verhoging, vooral veroorzaakt door premieverhoging als gevolg van indexeringen. Over 2021 is voor
€ 1.105.031 aan herverzekeringspremie betaald. Dit is € 54.665 meer dan in 2020. Van de herverzekeraar werd
een premierestitutie ontvangen van € 167.285.
Bemiddeling en advies is de tweede bron van inkomsten voor Univé Samen. De bemiddeling van schade- en
zorgproducten vindt voor het grootste deel bij Univé Schade plaats. Alleen specifieke zakelijke verzekeringen
worden bij derden maatschappijen ondergebracht. De (provisie)opbrengst uit bemiddeling en advies is
uitgekomen op € 2.521.457. Dit is € 69.744 hoger dan in 2020, voornamelijk veroorzaakt door de
concurrerende prijstelling van de autoverzekering waardoor er meer polissen zijn gesloten. De groei in de
bemiddelingsportefeuille is in 2020 beperkt toegenomen.
Solvabiliteit en premierestitutie
Ook in 2021 zal een deel van de winst worden teruggegeven aan de leden. Teruggave is niet alleen afhankelijk
van de gerealiseerde winst maar is tevens afhankelijk van de solvabiliteit van Univé Samen. In haar
kapitaalbeleid staat beschreven dat wanneer de SKV tussen de 200% en 250% bedraagt, om strategische of
commerciële redenen tot premierestitutie mag worden overgegaan.
Vanaf het eerste jaar (2016) van de nieuwe fusie Univé Samen werd een premierestitutie van 10% gedaan aan
de leden. In 2022 zal wederom aan de Algemene Vergadering worden voorgesteld om een premierestitutie
van 10% van de betaalde brandpremie uit te voeren en de overige winst toe te voegen aan de reserves ter
versterking van de solvabiliteit.
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A.2.2. Projecties
Univé Samen heeft een begroting opgesteld voor de komende jaren op basis van de strategische
uitgangspunten voor 2022 tot en met 2024. In onderstaande tabel is het begrote verzekeringstechnische
resultaat opgenomen.
Begroting 2022-2024 Univé Samen

Begroting
2022

2023

2024

Verdiende premie eigen rekening
Verdiende premie eigen rekening
Herverzekeringspremie
Reïnstatementpremie

Toegerekende opbrengst beleggingen

6.815.572

6.951.903

7.090.961

-1.127.131

-1.149.674

-1.172.668

-

-

-

5.688.440

5.802.229

5.918.293

32.453

32.932

33.420

-2.306.106

-2.352.229

-2.399.273

214.549

218.840

223.216

-2.091.558

-2.133.389

-2.176.057

Schaden eigen rekening
Geleden schade
Aandeel herverzekeraar

Acquisitiekosten

-240.925

-242.499

-244.105

-3.143.816

-3.147.475

-3.164.304

Afschrijvingskosten

-24.474

-24.652

-25.652

Huisvestingskosten

-182.842

-184.220

-185.626

Kosten ICT

Personeelskosten

-672.617

-686.069

-699.791

Kantoorkosten

-19.407

-19.351

-19.304

Accountantskosten

-79.749

-82.244

-83.929

Bestuurskosten (RvC)

-67.818

-73.625

-73.625

Overige beheerskosten

-543.786

-550.318

-556.981

Technischekosten

-125.685

-126.901

-128.150

-5.101.119

-5.137.355

-5.181.467

2.273.913

2.279.613

2.285.313

-2.827.206

-2.857.742

-2.896.155

802.128

844.029

879.502

Totale kosten
Toegerekend aan bemiddeling
Kosten technische rekening
Technisch resultaat
schaderatio

-31%

-31%

-31%

kostenratio

-41%

-41%

-41%

combinedratio

-72%

-72%

-72%

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is de verwachting dat het verzekeringstechnisch resultaat de komende jaren
rond de € 800.000 ligt.
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A.2.3. Risicolimiteringstechnieken
Univé Samen wil voorkomen dat door catastrofes problemen zouden kunnen ontstaan ten aanzien van het
uitbetalen van claims. Om deze reden worden zowel voor storm als brand herverzekeringscontracten
afgesloten, welke het verzekeringstechnisch risico van Univé Samen limiteren.
Univé Samen heeft de volgende doelen voor herverzekering geformuleerd:
• Zorgen voor een beheersbaar (gelijkmatig) resultaat;
• Bescherming van het vermogen.
Univé Samen wil grote fluctuaties in de jaarcijfers voorkomen. Een deel van het schaderisico, verbonden aan
onze verzekeringen, is herverzekerd ter voorkoming van grote schommelingen in het resultaat en ter realisatie
van goed evenwicht tussen het schaderisico en de hiermee verbonden kapitaaleis. Verder biedt herverzekering
de mogelijkheid om de tekencapaciteit te vergroten. Er kunnen meer risico’s geaccepteerd worden en
tegelijkertijd kunnen de risico’s beheersbaar blijven. De aspecten die een rol spelen bij het herverzekeringscontract zijn de risicobereidheid en de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor het afdekken van
risico’s.
De herverzekeringscontracten zijn afgesloten met Univé Her. De geldende eigen risico's bedragen
€ 500.000 voor brand- en € 2.000.000 voor stormschade per evenement. Het eigen risico voor de stormschade
is bij een tweede gebeurtenis beperkt tot € 1.000.000.
Univé Samen heeft een ‘exces of loss herverzekering’. Dit is een vorm van herverzekering waarbij de
verzekeraar voor elke schade (of voor elke schadegebeurtenis) een vast eigen behoud heeft. Wanneer dit
eigen behoud wordt overschreden, komt de schade (voor zover deze het eigen behoud overschrijdt) voor
vergoeding door de herverzekeraar in aanmerking.
Bij het bepalen van de keuze wordt gezocht naar de beste prijs/kwaliteit verhouding bij de inkoop van de
herverzekeringscontracten. Deze prijs/kwaliteit kan worden gemeten door het optimum te bepalen tussen de
standaarddeviatie en het rendement op herverzekering.
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Her in 2003 toegetreden tot de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).
Univé Samen maakt geen gebruik van special purpose vehicles om risico’s te limiteren.
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A.3 Prestaties op het gebied van belegging
A.3.1. Beleggingsresultaat
Resultaat 2021
De opbrengsten uit het totaal aan beleggingen zijn in 2021 uitgekomen op € 542.763
Beleggingsresultaten

2021

2020

Opbrengsten uit beleggingen
Terreinen en gebouwen

130.243

114.573

Opbrengst overige beleggingen

126.197

148.543

Waardeveranderingen van beleggingen

466.524

330.554

Gerealiseerde winst op beleggingen

137.205

4.050
860.169

597.720

Beleggingslasten
Beheerskosten en rentelasten

-47.083

Waardeveranderingen van beleggingen

-247.033

Gerealiseerd verlies op beleggingen

-23.289

-43.224)
-112.666
-317.405

-155.890

542.763

441.829

Beleggingsopbrengsten:
2021 was een goed jaar voor beleggers. Het belegde vermogen bij ING leverde uiteindelijk 5,29 % rendement
op. Eind 2021 staat voor ruim € 9,8 miljoen aan belegd vermogen bij ING. De overige gelden staan bij RABO,
ABN AMRO en SNS. Op de RABO, de SNS, de ING en de ABN AMRO lopende rekeningen worden we
momenteel geconfronteerd met negatieve rente (ligt rond -0,6%).
A.3.2. Projecties
Uiteraard hadden in 2021 de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het corona virus ook voor Univé
belangrijke impact hebben op de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Univé Samen heeft, in lijn met de
richtlijnen vanuit de overheid, forse maatregelen getroffen om haar bijdrage te kunnen leveren aan het zo veel
als mogelijk voorkomen van de verdere verspreiding van het virus. Onze medewerkers werkten in 2021 vrijwel
volledig vanuit huis. Onze systemen zijn daarop berekend, een zeer groot deel van hun werkzaamheden
kunnen onze medewerkers ook vanuit een thuislocatie probleemloos blijven uitvoeren. En daarnaast staat een
aanzienlijk deel van onze dienstverlening onze leden digitaal ter beschikking: we zijn onveranderd via de app,
de telefoon en het internet dichtbij en bereikbaar. De continuïteit van de dienstverlening aan onze leden blijft
daarmee, ook in deze uitzonderlijke omstandigheden, op een hoog niveau geborgd.
Univé Samen is dankzij haar zeer sterke kapitalisatie prima in staat om substantiële schokken goed op te
vangen. Dat blijkt ook uit de risicoanalyse die Univé Samen heeft uitgevoerd. Univé Samen heeft deze analyse
naar de mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de uitbraak van het virus voor ons na het
afkondigen van de overheidsmaatregelen uitgevoerd. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de verwachte
ontwikkeling van de verzekeringsportefeuille, de aanwezige liquiditeiten, de solvabiliteit en de ontwikkelingen
op de financiële markten. Evenals 2020 was 2021 een uitstekend beleggingsjaar. Het lijkt erop dat de corona
crisis in het voorjaar 2022 aan impact inboet, maar daar staat tegenover dat de oorlog in de Oekraïne tot grote
onzekerheid leidt op de financiële markten en economische voorspellingen.
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Gezien het deels verplichte karakter van de verzekeringen die wij aan onze klanten aanbieden denken wij dat
de impact van de corona crisis en oorlog in de Oekraïne op onze premie- en bemiddelings-inkomsten beperkt
zal zijn.
In de begroting is voor de gehele planperiode uitgegaan van een rendement na kosten van 1% op obligaties.
Deze groeipercentages zijn in overleg met de vermogensbeheerder ING vastgesteld. De projecties van het
verwachte beleggingsrendement op basis van deze groeipercentages zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Begroting 2022-2024 Univé Samen
2022
Opbrengst uit beleggingen
Opbrengsten uit gebouwen
Opbrengsten overige beleggingen
Waardeverandering van beleggingen
Gerealiseerde winst op beleggingen
Kosten beleggingen
Toegerekend aan technisch resultaat

85.000
147.014
92.511
324.525
-48.025
-32.453
244.047

Begroting (basis) €
2023

85.000
149.954
94.361
329.316
-48.986
-32.932
247.398

2024

85.000
152.954
96.248
334.202
-49.965
-33.420
250.816

Zoals blijkt uit de projectie is de verwachting dat het beleggingsresultaat over de jaren 2022, 2023 en 2024
stabiel blijft.
A.3.3. Risicolimiteringstechnieken
De risicostrategie van Univé Samen inzake het beleggingsbeleid is gericht op het op gecontroleerde wijze
nemen van risico’s, met als doel een betrouwbare verzekeraar te zijn en te blijven. Tevens is het erop gericht
om wel voldoende risico’s te nemen, zodat de potentiële waarde van Univé Samen voldoende wordt benut.
Deze strategie moet leiden tot een juiste balans tussen een verantwoord en aantrekkelijk rendement op het
eigen vermogen.
Univé Samen werkt met een zogenaamd risicodashboard. Hierin zijn staan diverse tolerantiegrenzen voor het
marktrisico (rendement, het totale aandeel van een beleggingscategorie t.o.v. het totaal, kredietwaardigheid
bank en het aandeel van het marktrisico t.o.v. de totale SKV).
De concrete voorwaarden zijn dat:
• Waardeontwikkeling van de beleggingen nooit aanleiding mag geven tot discontinuïteit van de
organisatie;
• Univé Samen een rendement verwacht op onze beleggingen in aandelen en obligaties dat twee
procent hoger ligt dan het rendement op kortlopende deposito’s. Lukt dit niet dan zet Univé Samen de
gelden op deposito.
• Univé heeft het beheer over de beleggingen, anders dan onroerende zaken, uitbesteed aan een
professionele vermogensbeheerder.

A.4 Prestaties op overig gebied
Bedragen
Univé Samen is zowel aanbieder als adviseur en bemiddelaar actief op de verzekeringsmarkt. De opbrengsten
uit advies en bemiddeling bedroegen over 2021 € 2.521.457.
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Bemiddeling en advies is de tweede bron van inkomsten voor Univé Samen. De bemiddeling van schade- en
zorgproducten vindt voor het grootste deel bij Univé plaats. Alleen specifieke zakelijke verzekeringen worden
bij derdenmaatschappijen ondergebracht.
De totale bedrijfskosten (verzekeraar en bemiddelaar) zijn uitgekomen op € 4.416.820 (2020: € 4.537.524). Per
saldo dus een verlaging van € 120.704. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de
personeelskosten. De personeelskosten daalde van € 2.960.295 in 2020 naar € 2.799.084 in 2021. Ook de
afschrijvingskosten daalden van € 40.642 naar € 21.204.

A.5 Overige informatie
Alle materiële informatie t.a.v. activiteiten en prestaties van Univé Samen zijn beschreven in paragrafen A.1.
tot en met A.4.
Univé Samen heeft voor haar medewerkers een pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling afgesloten. De opgebouwde pensioenrechten over de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december
2014 zijn ondergebracht in een winstdelend gesepareerd depot bij ASR, wat per 31 december 2014 premievrij
is gemaakt. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat, zolang het depot in beheer is bij ASR, er aan
deze verzekeraar over de waarde van het depot per einde van een boekjaar een vergoeding zal moeten
worden betaald, ter gedeeltelijke dekking van risico’s welke ASR loopt rond het beheer van het depot.

A.6 Gebeurtenissen na balansdatum
De financiële markten hebben zich in 2021 zeer positief ontwikkeld met als gevolg een positief
beleggingsresultaat over 2020.
Als gevolg van het zeer goede resultaat over 2020 is de kapitaalspositie van Univé Samen verder versterkt. Wij
hebben op basis hiervan geen aanwijzingen dat de continuïteit van Univé Samen niet is gewaarborgd.
De jaarrekening is derhalve opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
In februari 2022 werden onze leden getroffen door de stormen Dudley, Eunice en Franklin. We ontvingen
recordaantallen schademeldingen door deze stormen en verwachten nog veel gevolgschade. Naar schatting
komt de verzekerde schade uit op € 0,9 miljoen. Dit heeft geen impact op de continuïteitsveronderstelling en
de gepresenteerde cijfers 2021.
Het uitbreken van het gewapende conflict in Oekraïne in het begin van 2022, de exponentiële stijging van de
energieprijzen, de sterk oplopende inflatie en aangekondigde verhoging van de rente blijven niet zonder
gevolgen voor onze economie. De eerste tekenen hiervan zien we terug in het beursklimaat. We gaan ervan uit
dat de beleggingsresultaten in 2022 substantieel lager zullen zijn dan in het afgelopen jaar.
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B. Governance
B.1 Algemene informatie over het governancesysteem
Bestuurlijke en organisatie structuur
Organogram Univé Samen:

Univé Samen kent drie statutaire organen: de Algemene Leden Vergadering, De Raad van Commissarissen en
de Raad van Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en
Raad van Bestuur zijn vastgelegd in diverse reglementen en algemene en individuele functieprofielen.
In 2020 heeft, door het vertrek van één statutair directeur, het Bestuur Management Team (BMT)-model haar
intrede gedaan, waar apart toestemming voor is verkregen van de DNB. Het BMT bestaat naast de voorzitter
van de Raad van Bestuur uit de drie afdelingsmanagers. Uit de evaluaties mag geconstateerd worden dat de
samenwerking binnen het team erg goed is. Besluitvorming komt op een snelle en uiterst effectieve manier tot
stand met voldoende aandacht voor ieders belangen.
De Algemene Leden Vergadering
Deze bestaat uit de leden van Univé Samen. Zij komt jaarlijks bij elkaar om de jaarrekening vast te stellen en te
besluiten over de door de Raad van Bestuur voorgestelde winstbestemming. In de statuten van Univé Samen
zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Algemene Leden Vergadering vastgelegd.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de
uitvoering daarvan en staat de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde.
Jaarlijks geeft de Raad van Commissarissen in het jaarverslag inzicht in het uitgevoerde
toezicht. Hierbij gaat zij in op de onderwerpen die zijn besproken met de Raad van Bestuur,
zoals de te voeren strategie, de ondernemingsrisico's en de opzet en kwaliteit van interne beheersing.
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De Raad van Commissarissen dient tevens goedkeuring te verlenen aan besluiten over duurzame
samenwerkingsverbanden dan wel fusies, belangrijke investeringen, wijzigingen van statuten en de jaarlijkse
begroting en de jaarrekeningen.
De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering uit een
bindende voordracht, op te maken door de Raad van Commissarissen.
In 2021 zijn de commissarissen en de Raad van Bestuur/BMT 9 keer fysiek of digitaal bij elkaar gekomen.
Digitale bijeenkomsten waren noodzakelijk vanwege de door de overheid opgelegde beperkende bezoek
maatregelen vanwege het Corona virus. Voorafgaand aan deze vergaderingen heeft er vooroverleg
plaatsgevonden zonder de Raad van Bestuur/de voorzitter van het BMT.
De Raad van Commissarissen stelt voor haar leden een programma op voor permanente
educatie, betrekking hebbende op alle relevante ontwikkelingen binnen Univé Samen en de
financiële sector. Leden van de Raad van Commissarissen nemen deel aan een programma van Permanente
Educatie. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met Opleidingsinstituut Krabbé, onderdeel van
Nyenrode.
In 2021 is veel tijd gestoken in de plan- en besluitvorming. Ook in 2021 was de Covid-19-pandemie een
regelmatig terugkerend agendapunt. Gevolgen voor de brandportefeuille en de bemiddelingsportefeuille,
alsmede de gevolgen voor het welzijn van de medewerkers, werden in elke vergadering besproken. Gelukkig
zijn tot op heden de effecten van de pandemie voor Univé Samen zeer beperkt gebleven.
De Raad van Commissarissen kijkt met tevredenheid terug op 2021. De financiële resultaten zijn goed geweest
en op het gebied van de beheerste bedrijfsvoering is goede voortuitgang geboekt. De samenwerking met de
Raad van Bestuur/BMT is goed te noemen, op zeer transparante wijze wordt over en weer informatie gedeeld
en op een open wijze met elkaar gecommuniceerd.
Tegen het einde van het jaar is gestart met het openstellen van een vacature voor een van de leden van de
Raad van Commissarissen, met een financiële portefeuille. We hopen dat we een goed nieuw lid van de Raad
van Commissarissen ongeveer in maart 2022 mogen verwelkomen. Het huidige lid zal dan in juni 2022 bij de
ALV afscheid nemen.
De Raad van Commissarissen kent twee vaste commissies. De Audit en Risicocommissie en de
Remuneratiecommissie. De Audit- en Risico Commissie en de Remuneratiecommissie stellen adviezen op die
door de Raad van Commissarissen worden meegewogen in de besluitvorming en taakuitoefening.
Een bestuurssecretaris ondersteunt de Raad van Commissarissen.
Audit- en Risicocommissie
Univé Samen heeft overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke verplichting een Audit- en
Risicocommissie ingesteld. De functies en verantwoordelijkheden van de Audit- en Risicocommissie zijn
vastgelegd in het Reglement Audit-Risicocommissie.
De Audit- en Risicocommissie van Univé Samen heeft het afgelopen jaar samen met alle betrokkenen een
belangrijke aanzet weten te geven aan de verdere professionalisering van de organisatie en het up-to-date
brengen van de daarvoor benodigde informatievoorziening. Naast toezicht op de interne risicobeheersings- en
controlesystemen houdt de Audit- en Risicocommissie zich ook bezig met de ORSA, risicobereidheid, de rol en
het functioneren van de Interne Auditfunctie en de financiële rapportages. De heer J. van der Heide
(voorzitter) en de heer T. Slagter zijn de leden van de Audit- en Risicocommissie.
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In 2021 kwam de Audit- en Risicocommissie 5 keer bijeen. Bij deze vergaderingen waren één of meerdere
sleutelfunctionarissen aanwezig en stonden verschillende onderwerpen op de agenda, waaronder:
• Offerte en contract herverzekering
• Meerjarenbegroting
• Jaarplannen en kwartaalrapportages van Raad van Bestuur/BMT en sleutelfuncties
• Audits (o.a. uitbestedingen en nazorg)
• Beleggingsbeleid
• Premierestitutie
• Scenario’s voor de ORSA en bespreken ORSA rapport
• Het Voorbereidend Crisis Plan (VCP)
• Ontwikkelingen rondom ICT
• Ontwikkelingen rondom risicoprofiel
• Managementletter accountant en jaarrekening
• Het Solvency and Financial Condition Report (SFCR)
Remuneratiecommissie
Een vaste commissie van de Raad van Commissarissen is de Remuneratiecommissie. Mevrouw B. Hendriks
(voorzitter) en mevrouw I.A.M. Derks-Groenendijk vormen de Remuneratiecommissie. In 2021 zijn er 4
vergaderingen gehouden, waarbij altijd twee leden aanwezig waren.
Taken volgens reglement

Uitvoering

Het doen van een voorstel inzake het beloningsbeleid
voor de leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling
door de RvC.

De remuneratiecommissie heeft met de RvB afspraken
gemaakt over loonontwikkeling.
De Remuneratiecommissie heeft het functioneren van de
RvB beoordeeld en op grond hiervan adviezen uitgebracht
aan de RvC. De RvC heeft deze adviezen overgenomen.
Het betreft afspraken over de beloning van de RvB voor
2021.
In 2021 is besloten de bezoldiging van de leden van de
RvC te verhogen.

Het doen van een voorstel inzake de beloning voor de
leden van de RvC dat op voordracht van de RvC ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Leden
Vergadering.
Het doen van een voorstel aan de RvC met betrekking tot
het te voeren beloningsbeleid voor het senior
management en het toezien op de uitvoering daarvan
door de Raad van Bestuur, ter vaststelling door de RvC.

Het doen van een voorstel aan de RvC met betrekking tot
de algemene beginselen van het beloningsbeleid voor de
overige medewerkers.
Het erop toezien dat de Raad van Bestuur ervoor zorg
draagt dat de variabele beloningen passen binnen het
vastgestelde beloningsbeleid.
Het opmaken van het remuneratierapport over het
gevoerde bezoldigingsbeleid, in welk rapport tevens een
evaluatie van dit beleid is opgenomen en waarin wordt

De remuneratiecommissie heeft de beloning van het
senior management in 2021 opgevraagd en als passend
beoordeeld. Daartoe is er o.a. meerdere keren overleg
geweest met de voorzitters van de
remuneratiecommissies van de Univé Groep inzake
afstemming over de uitvoering van de benchmark en het
doorvertalen van de uitkomsten daarvan naar de eigen
RU.
Het beloningsbeleid is door de remuneratiecommissie in
2021 beoordeeld. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen
doorgevoerd.
In 2021 hebben alle medewerkers en BMT leden (incl.
RvB) een variabele beloning ontvangen vanwege de
goede prestaties en de omstandigheden (COVID)
waaronder het gehele jaar gewerkt moest worden.
De remuneratiecommissie heeft een remuneratierapport
opgesteld.
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vermeld hoe het bezoldigingsbeleid bijdraagt aan de
realisatie van de lange termijn doelstellingen van Univé
Samen, in overeenstemming met het risicoprofiel.
Het beoordelen van het functioneren van de leden van de
Raad van Bestuur
Het werven en selecteren van nieuwe leden van de Raad
van Commissarissen en Raad van Bestuur

De remuneratiecommissie heeft een beoordelingsgesprek
gevoerd met de RvB.
Eind 2021 is gestart met de procedure ter vervanging van
1 van de commissarissen, tevens lid van de ARC, die Univé
Samen per juni 2022 gaat verlaten. De procedure wordt
begeleid door Talent Performance te Groningen.

Raad van Bestuur
In de statuten van Univé Samen is in artikel 26 opgenomen dat de Raad van Bestuur Univé Samen bestuurt. Dit
is een bepaling die invulling geeft aan de wettelijke eis1 dat, behoudens beperkingen volgens de statuten, het
bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De Raad van Bestuur van Univé Samen bestaat uit de
heer J.B. Frieling (voorzitter). Vanaf 1 juli 2020 is Univé Samen overgegaan tot het BMT-model.
BMT
De taken van het BMT komen overeen met de taken van de Raad van Bestuur als omschreven in artikel 26, lid
van de Statuten en artikel 4 Reglement Raad van Bestuur, waarbij vooral de nadruk ligt op het opstellen en
uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:
Lid Raad van Bestuur

Manager Brand

Manager Commercie

Jack Frieling

Manager Financiën &
Controlling en Risk &
Compliance
Niels Witteveen

Harald Lanting

Fred Sprenger

Beleidsbepaler Brand en
Commercie. Getoetst door DNB

Beleidsbepaler F &C en R&C en
ICT. Getoetst door DNB

Brand

Commercie
Getoetst als 2e echelon

Formule aangelegenheden

Financiën & Controlling

Getoetst als 2e
echelon

HRM

Risk & Compliance

Facilitair

ICT
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De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen. De managers zijn
verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. Besluiten van het BMT worden aangemerkt als
besluiten van de Raad van Bestuur.
In het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering heeft het BMT diverse beleidsdocumenten vastgesteld.
In deze rapportage wordt daar waar dat relevant is naar verwezen.
De verantwoordelijken voor de sleutelfuncties en de personen die deze uitvoeren staan in paragraaf B2
beschreven.

1

BW 2:44, lid 1

21

Algemene verantwoordelijkheidsstructuur, rapportagelijnen en toewijzing functies
De Solvency II sleutelfuncties, de actuariële functie, risicomanagement, compliance en Internal Audit, maken
deel uit van het governancesysteem van Univé Samen. Voor de interne beheersing hanteert Univé Samen het
Three Lines of Defense model voor de indeling van de verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De
onderstaande tabel geeft schematisch de werking van het model weer en de plek van de Solvency II
sleutelfuncties daarbinnen.
Three Lines of Defense model

Algemene Vergadering

Raad van Commissarissen

BMT
1ste lijn

Uitvoeren van beleid
Controleren
Rapporteren

Bedrijfsmanagement

2de lijn

Ontwikkelen beleid
Adviseren en faciliteren
Analyseren
Monitoren
Rapporteren

Risico functie
Compliance functie
Actuarieel functie
Business Control

3de lijn

Audits uitvoeren
Adviseren
Rapporteren
2e lijn beoordelen

Interne audit
functie

Het BMT van Univé Samen is eindverantwoordelijk voor de realisatie van een effectief risicomanagement
systeem. Het BMT heeft de verantwoordelijkheid aan de stakeholders zekerheid te geven dat de organisatie ‘in
control’ is, waarbij de organisatie beschikt over een goed functionerend risicobeheersing- en controlesysteem.
De eerste lijn bestaat uit het management van Univé Samen. De tweede lijn bestaat uit de risicomanagement-,
compliance- en actuariële functie. Deze zijn verantwoordelijk voor een effectieve kaderstelling voor de
beheersing van risico’s en controlesystemen. De Internal Audit functie fungeert als derde lijn en verschaft
aanvullende zekerheid over de mate waarin de eerste en tweede lijn de risico’s beheersen die het realiseren
van de organisatiedoelstellingen bedreigen.
Het BMT is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de tweede en derde lijn ten aanzien van
belangrijke tekortkomingen, verliezen en onregelmatigheden in de inrichting van de organisatie en het
beheersingskader.
Ten aanzien van compliance issues die onmiddellijke opvolging vereisen wordt onverwijld gerapporteerd aan
het lid van het BMT met compliance in de portefeuille.
Actuariële functie
De actuariële functie levert meerwaarde aan het bestuur en management middels kaderstelling, controle,
rapportage en advisering op het gebied van financieel risicomanagement en actuariaat. De actuariële functie
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vormt een oordeel over de vaststelling van de verzekeringstechnische voorzieningen, het prijs- en
acceptatiebeleid van de verzekeraar, de adequaatheid van de herverzekeringsregeling, de berekening van het
vereist kapitaal, de ORSA berekeningen en de datakwaliteit.
De actuariële functie is door Univé Samen uitbesteed aan Arcturus B.V. te Rotterdam. De
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actuariële functie is binnen Univé Samen belegd bij het lid
BMT met o.a. risicomanagement, compliance, actuarieel, finance & control in portefeuille. Dit lid 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.
Het Hoofd Financiën van Univé Samen zorgt voor de uitvoerende actuariële functie (1e lijns). Zij coördineert de
uitvoering van de actuariële functie. Zij draagt tevens zorg voor het onderhoud van de Actuariële Charter en de
jaarlijkse review ervan. Zij legt materiele aanpassingen van het document ter goedkeuring voor aan het
verantwoordelijke lid van het BMT.
In het geval van een ernstig en blijvend verschil van mening tussen (de partner van) Arcturus en het
verantwoordelijk lid van het BMT dan wel een andere sleutelfunctie, is de voorzitter van de audit- en
riskcommissie van Univé Samen het aanspreekpunt.
De actuariële functie rapporteert in een jaarlijks rapport aan het BMT van Univé Samen over haar bevindingen,
conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de berekening van technische voorzieningen, de gebruikte
methodieken, de bij de berekening van technische voorzieningen gehanteerde aannames, de hoeveelheid en
kwaliteit van de gegevens bij de berekening van technische voorzieningen, de beste schattingen, de
betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van technische voorzieningen, de gedragslijn voor het
aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen, de adequaatheid van herverzekeringsregelingen en het
risicomanagement. Bovendien worden de bevindingen, conclusies en aanbevelingen besproken met het BMT.
Daarnaast worden de reviews van de uitvoerende berekeningen van de SKV (vereist kapitaal), MKV (minimum
vereist kapitaal), aanwezige solvabiliteit en de ORSA berekeningen gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.
De actuariële functie rapporteert ieder kwartaal aan het BMT en de audit- en risicocommissie. De
kwartaalrapportage wordt na afstemming met het BMT ingebracht en besproken in de vergadering van de
audit- en risicocommissie. In dit kwartaalrapport worden de voortgang van het actuariële jaarplan, de kwaliteit
en voortgang van de opvolging van punten uit de rapportages van de actuariële functie besproken en een
samenvatting van nieuwe aandachtspunten beschreven.
De actuariële functie verstrekt aan de risicomanagementfunctie binnen Univé Samen het actuarieel rapport
over de voorzieningen en datakwaliteit, herverzekeringsbeleid, prijsbeleid, SKV review en ORSA review. Alle
rapportages worden opgemaakt conform de guidance die het Actuarieel Genootschap ten aanzien van de
rapportages door de actuariële functie geeft.
De actuariële functie is een onafhankelijke, objectieve functie die ertoe bijdraagt dat het risicomanagement
systeem binnen Univé Samen doeltreffend wordt toegepast, met name ten aanzien van de risicomodellering
die ten grondslag ligt aan de berekening van de Solvency II kapitaalvereisten en de eigen risico- en
solvabiliteitsbeoordeling.
Een objectieve, eerlijke en onafhankelijke taakvervulling is essentieel voor de effectiviteit van de actuariële
functie, compliance functie, Internal Audit functie en risicomanagement functie. De actuariële functie dient
haar werkzaamheden onpartijdig en onbeoordeeld uit te voeren. Arcturus, alsmede de personen die invulling
geven aan werkzaamheden van de actuariële functie, houden zich aan de gedragsregels van het Actuarieel
Genootschap waarin integriteit, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, vakkundigheid, zorgvuldigheid en
herleidbaarheid essentieel is.
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Onafhankelijkheid en objectiviteit worden geborgd door de volgende maatregelen:
a. De actuariële functie valt onder directe verantwoordelijkheid van het lid van het BMT met actuariaat
in portefeuille. De actuariële functie voert periodiek overleg met dat lid van het BMT, minimaal één
keer per kwartaal;
b. Het lid van het BMT met actuariaat in portefeuille beoordeelt jaarlijks de rol en het functioneren van
de actuariële functie;
c. De actuariële functie is aanwezig bij de vergaderingen van de audit- en risicocommissie van Univé
Samen;
d. De actuariële functie wordt beloond op basis van de verwezenlijking van de doelstellingen waar haar
functie op is gericht, onafhankelijk van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar ze toezicht op
houdt;
e. Het BMT informeert de actuariële functie over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie
en betrekt de adviezen en bevindingen van de actuariële functie in haar besluitvorming.
Compliance functie
Bij de compliance functie is sprake van een vaste medewerker. De eindverantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de compliance functie is binnen Univé Samen belegd bij het lid van het BMT met o.a.
risicomanagement, compliance, actuarieel, finance & control in portefeuille. Dit lid beschikt over voldoende
kennis en kunde om de werking en de resultaten van de compliance functie te kunnen beoordelen en om daar
waar nodig bij te sturen.
De compliance functie binnen Univé Samen is verantwoordelijk voor:
• Het vaststellen van de inrichting van het governance raamwerk, beleid en proces met betrekking tot
Compliance.
• Het ondersteunen van de 1e lijn bij het identificeren van de materiele compliance risico’s en op basis
hiervan opstellen van het compliance jaarplan.
• Het signaleren van wijzigingen in wet- en regelgeving.
• Het adviseren van de 1e lijn over de impact van nieuwe wet- en regelgeving.
• Het uitrollen van compliance beleid en kaders om compliance binnen de 1e lijn invulling te geven.
• De ontwikkeling van interne regelgeving waaronder integriteitsregelingen.
• Het creëren van awareness binnen de organisatie.
• Het monitoren van de ontwikkelingen in het compliance risicoprofiel.
• Het toetsen van de werking van de beheersmaatregelen en de naleving van de interne regelgeving
waaronder de gedragscode.
• Het monitoren van de tijdige en kwalitatief goede implementatie van wet- en regelgeving.
• Het adviseren over bijsturingsactie.
• Het rapporteren over ontwikkelingen in het compliance risicoprofiel en de voortgang van de
implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.
Escalatie kan op de navolgende wijze plaatsvinden:
a. In geval van een (potentieel) belangenconflict tussen de personen die de compliance functie
uitoefenen en andere sleutelfunctie, is het lid van het BMT met compliance in portefeuille het
aanspreekpunt voor deze persoon.
b. In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening tussen de uitvoerder van de compliance
functie en een lijnmanager, rapporteert de compliance functie dit aan het lid van het BMT met
compliance in portefeuille.
c. In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening met een lid van het BMT en de uitvoerende
van de compliance functie, heeft deze compliance officer een escalatiemogelijkheid naar de audit- en
risicocommissie. In een dergelijke situatie is de voorzitter van de betreffende audit- en riskcommissie
het eerste aanspreekpunt voor de compliance officer.
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Internal Audit functie
De manager Internal Audit draagt zorg voor een afdoende kwaliteit van de inrichting en de uitvoering van de
Internal Audit functie. Contractuele verplichtingen zijn vastgelegd in een uitbestedingsovereenkomst, welke
tussen Univé Samen en Univé Services B.V. is aangegaan. De manager Internal Audit is verantwoordelijk voor
het contractmanagement rondom de inhuur van Internal Audit capaciteit ten behoeve van de dienstverlening
aan de Regionale Univé’s (onderuitbesteding).
Univé Samen heeft haar Internal Audit functie uitbesteed aan Univé Services, onderdeel van de Coöperatie
Univé. Het BMT van Univé Samen is/blijft (eind)verantwoordelijk voor de Internal Audit functie en is
opdrachtgever voor de uitvoering van de afzonderlijke internal audits binnen Univé Samen. Door de audit- en
risicocommissie van Univé Samen kan (in uitzonderingsgevallen) ook auditopdrachten worden gegeven.
De afdeling Internal Audit van Univé Services, valt onder directe verantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur van de Coöperatie Univé. De verantwoordelijke bestuurder van de Coöperatie Univé met Internal
Audit in portefeuille is eindverantwoordelijk voor de afdeling Internal Audit van Univé Services B.V.
De meeste contacten heeft Internal Audit met het BMT, de audit- en risicocommissie en de afdelingen Risk,
Compliance en Actuarieel. Ook zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit van dienstverlening door Internal
Audit. De Internal Auditors verrichten alleen maar werk voor Internal Audit en combineren deze
werkzaamheden niet met een andere functie zoals bijvoorbeeld risicomanagement.
In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening met de leden van het BMT is de voorzitter van de
audit- en risicocommissie het aanspreekpunt voor de manager Internal Audit.
Indien naar aanleiding van een auditbevinding of ander signaal inzake ernstige tekortkomingen waarbij vanuit
wetgeving en/of professionele standaarden verplichte melding aan een externe (toezichthoudende)
organisatie dient plaats te vinden maar deze melding niet via de normale reguliere interne meld- en
escalatieprocessen verloopt of is verlopen, heeft de manager Internal Audit het recht en de plicht om deze
ernstige tekortkoming zelf bij de relevante (toezichthoudende) externe organisatie dient plaats te vinden maar
deze melding niet via de normale reguliere interne meld- en escalatieprocessen verloopt of is verlopen, heeft
de manager Internal Audit het recht en de plicht om deze ernstige tekortkoming zelf bij de relevante
(toezichthoudende externe organisatie te melden.
Voor elke Internal Audit wordt vooraf een opdrachtbevestiging opgesteld, die wordt afgestemd met de
proceseigenaar en/ of opdrachtgever. Op basis hiervan wordt intern het Plan van Aanpak opgesteld. Na
uitvoering wordt de auditrapportage opgesteld. Het concept wordt met de proceseigenaar en/ of
opdrachtgever afgestemd. In het rapport wordt een managementreactie op het auditrapport opgenomen.
Bovendien is in het rapport aangegeven welke bevindingen als een hoog risico vanuit de scope van de
specifieke audit (Managementletter punten) zijn geclassificeerd en de verwachte termijn die voor het oplossen
van de tekortkomingen noodzakelijk wordt geacht. Het rapport wordt aan het BMT gezonden.
De hoog geprioriteerde bevindingen, risico’s en eventuele aanbevelingen worden opgenomen in de
kwartaalrapportage ten behoeve van het BMT en management van Univé Samen. Auditmanager Internal Audit
RU rapporteert per kwartaal de voortgang van de opvolging van de hoog risico bevindingen door de
lijnorganisatie. Alle door het lijnmanagement gemelde actiepunten worden getoetst op opzet, bestaan en
(indien van toepassing) werking door Internal Audit of op basis van monitoring door Risk & Compliance.
De kwartaalrapportage wordt na afstemming met het BMT ingebracht en besproken in de vergadering van de
audit- en riskcommissie in aanwezigheid van de manager Internal Audit of de Auditmanager RU’s, alsmede de
Manager Finance & Control en Risk & Compliance van Univé Samen. Hierin wordt de voortgang van het
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meerjarenauditplan, de voortgang en kwaliteit van de opvolging van Managementletter punten uit de audits
en een samenvatting van nieuwe Managementletter punten beschreven.
Risicomanagement functie
De risicomanagement functie is verantwoordelijk voor het inrichten van het risicomanagement-systeem en de
Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de risicomanagementstrategie, risicobereidheid en het algehele
risicomanagement beleid.
De risicomanagement functie wordt door een vaste medewerker vervuld. De eindverantwoordelijkheid voor
de uitvoering van de risicomanagement functie is binnen Univé Samen belegd bij het lid van het BMT met o.a.
risicomanagement, compliance, actuarieel, Finance & Control in portefeuille. Dit lid beschikt over voldoende
kennis en kunde om de werking en de resultaten van de risicomanagement functie te kunnen beoordelen en
om daar waar nodig bij te sturen.
Vanuit haar adviesrol is de risicomanagement functie verantwoordelijk voor het ondersteunen van het BMT en
lijnmanagement bij het identificeren en analyseren van risico’s en het ontwikkelen en implementeren van
maatregelen ter beheersing van deze risico’s. Daarnaast is de risicomanagement functie verantwoordelijk voor
het monitoren van de risico’s, het ontwikkelen en vaststellen van generieke risicomanagement methodologie
en het delen van ‘best practises’ en ‘lesson learned’. Bovendien is de risicomanagement functie
verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het ORSA proces binnen Univé Samen.
Escalatie kan op de navolgende wijze plaatsvinden:
a. In geval van een (potentieel) belangenconflict tussen de personen die de risicomanagement functie
uitoefenen en andere sleutelfunctie, is het lid van het BMT met risicomanagement in portefeuille het
aanspreekpunt voor deze persoon.
b. In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening tussen de risicomanagement functie en een
lijnmanager, rapporteert de risicomanagement functie dit aan het lid van het BMT met
risicomanagement in portefeuille.
c. In geval van een ernstig en blijven verschil van mening met een lid van het BMT heeft de
risicomanagement functie een escalatiemogelijkheid naar de audit- en riskcommissie. In een dergelijke
situatie is de voorzitter van de betreffende audit- en riskcommissie het eerste aanspreekpunt voor de
risicomanagement functie.
De risicomanagement functie rapporteert ieder kwartaal aan het BMT en de audit- en riskcommissie.

B.2 Informatie over deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten
Univé Samen kent het Beleid Geschiktheid en Betrouwbaarheid. Dit is van toepassing op beleidsbepalers,
management uit het 2e echelon en uitvoerenden van sleutelfuncties. De heer J.B. Frieling en N.P. Witteveen
zijn als beleidsbepalers getoetst en geschikt bevonden door DNB.
Univé Samen heeft twee managers die gerekend moeten worden tot het zogenaamde 2e echelon en die aan
eisen van betrouwbaarheid en geschiktheid voldoen.
De verantwoordelijkheid voor de sleutelfunctie interne audit is belegd bij de voorzitter van het BMT,
J.B. Frieling. De verantwoordelijkheid voor de sleutelfuncties: risicomanagement; compliance en actuarieel en
interne audit) was in 2021 belegd bij N.P. Witteveen lid van het BMT.
De uitvoering van de sleutelfuncties is vanwege de beperkte omvang van de organisatie deels uitbesteed.
Risicomanagement functie en compliance functie
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De compliance functie en risicomanagement functie worden vervuld door een vaste medewerker, mevrouw E.
Werkhoven.
Interne audit functie
De internal auditfunctie is een onafhankelijke, objectieve functie die zekerheid verschaft en adviesopdrachten
uitvoert, om meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de organisatie te verbeteren. De
internal auditfunctie helpt de organisatie haar doelstellingen te realiseren door met een systematische,
gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van de processen van risicomanagement, beheersing en governance te
evalueren en te verbeteren. (Definitie Internal Audit – Instituut van Internal Auditors).
Internal Audit kent de volgende kernprincipes (vanuit het internationale raamwerk voor de beroepsuitoefening
– Instituut van Internal Auditors (IIA)):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geeft blijk van integriteit.
Geeft blijk van vakbekwaamheid en beroepsmatige zorgvuldigheid.
Is objectief en vrij van ongepaste beïnvloeding (onafhankelijk).
Past zich aan de strategieën, doelstellingen en risico's van de organisatie aan.
Is juist gepositioneerd en beschikt over de juiste middelen.
Geeft blijk van kwaliteit en voortdurende ontwikkeling.
Communiceert effectief.
Biedt op risico's gebaseerde zekerheid.
Heeft inzicht en is proactief en op de toekomst gericht.
Bevordert organisatorische verbetering.

De audits die de internal auditfunctie uitvoert, bestaan met name uit de volgende auditactiviteiten:
•
•
•
•
•

operational audits, gericht op de kwaliteit van de beheersing van alle aspecten van de bedrijfsvoering
gebaseerd op de organisatiedoelstellingen, waarbij het managementproces, de risicobeheersing en de
Internal Control Statement object van onderzoek zijn;
IT-audits, gericht op de beheersing van IT processen, systemen en infrastructuur;
financial audits, onderzoek naar de betrouwbaarheid van financiële informatie in afstemming met de
auditplanning van de externe accountant.;
compliance audits, onderzoek of wordt voldaan aan van toepassing zijnde interne en externe wet- &
regelgeving;
In beperkte mate voert de internal auditfunctie afzonderlijke auditactiviteiten uit t.a.v.: forensic
audits, gericht op de beheersing van het frauderisico.

Adviesopdrachten betreffen advies en aanverwante dienstverlening aan de opdrachtgever, waarvan de aard
en de reikwijdte worden overeengekomen met de opdrachtgever. Adviesopdrachten zijn bedoeld om
meerwaarde te leveren en binnen een organisatie de processen van governance, risicomanagement en
beheersing te verbeteren, zonder dat de internal auditor beheersverantwoordelijkheid draagt. Voorbeelden
omvatten consult, adviesverstrekking, begeleiding en training.
Actuariële functie
De actuariële functie is uitbesteed aan Arcturus, gevestigd te Rotterdam en wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de heer P. van Kampen.

De personen die sleutelfuncties vervullen zijn op betrouwbaarheid en geschiktheid getoetst en allen zijn
daarvoor geslaagd. Dit is voor elke sleutelfunctie vastgelegd in een geschiktheidsoordeel per
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sleutelfunctionaris. De sleutelfunctionarissen zorgen voor permanente educatie teneinde te borgen dat zij
geschikt blijven voor hun taak.

B.3 Informatie over het riskmanagementsysteem
Risicostrategie en –beleid
Univé Samen heeft een risicomanagementsysteem waarin de risicobereidheid is vastgelegd en risico’s van de
gehele organisatie op een gestructureerde wijze worden geïnventariseerd en geanalyseerd. De onderlinge
samenhang van de risico’s, de impact daarvan op de bedrijfsdoelstellingen en in relatie tot de risicobereidheid
worden periodiek beoordeeld.
Definitie risicomanagement
Risicomanagement kan worden omschreven als het geheel van gecoördineerde activiteiten om een organisatie
te sturen en te beheersen met betrekking tot risico’s. Een belangrijk uitgangspunt van risicomanagement is dat
het onderdeel uitmaakt van het besturen van de organisatie en de besluitvorming. Risicomanagement helpt
bestuurders een onderbouwde keuze te maken, prioriteiten te stellen en onderscheid te maken tussen
alternatieve oplossingsrichtingen, met name gericht op de beheersing van risico’s en het bewust kiezen welke
risico’s de organisatie wil lopen.
Doel van risicomanagementbeleid
Het algemene doel van het invullen van risicomanagementbeleid is het uiteindelijk accepteren, nemen of
vermijden van risico’s. Het risicomanagementbeleid zal zodanig georganiseerd moeten zijn dat de risico’s
zoveel mogelijk worden gemitigeerd als wenselijk geacht en dat Univé Samen adequaat kan optreden tegen
eventuele incidenten. Met andere woorden, ken de risico’s die er zijn of die kunnen optreden en wees bewust
van de kans en impact van deze risico’s (die consequenties hebben op de continuïteit). Daarnaast moet
adequaat gehandeld kunnen worden wanneer extreme omstandigheden zich plotseling voordoen die grote
risico’s met zich mee brengen. Uiteindelijk zal er kapitaal gereserveerd moeten worden om de verschillende
risico’s die zich kunnen voordoen financieel op te kunnen vangen, zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar kan
komen.
Visie
Risicomanagement moet Univé Samen in staat stellen om op elk niveau weloverwogen keuzes te maken ten
aanzien van het samenstellen van een uitgebalanceerd geheel van beheersmaatregelen. Die
beheersmaatregelen moeten uiteindelijk leiden tot het ‘in control’ zijn van de gehele organisatie.
Bedrijfsdoelstellingen
De strategie van de organisatie is gebaseerd op de coöperatieve rechtsvorm van Univé Samen waarbij
continuïteit en solvabiliteit van groot belang zijn. Waar in plaats van winstmaximalisatie gestreefd wordt naar
winstoptimalisatie (optimale verhouding tussen omzet en kosten). Dit is terug te vinden in de risicostrategie
van Univé Samen. Er worden geen risico’s genomen die niet verantwoord zijn en/of het ledenbelang niet
dienen. Meer specifiek is de gekozen risicohouding voor de acceptatie verwoord in het acceptatiebeleid.
De risicohouding met betrekking tot beleggingen is vorm gegeven in het beleggingsbeleidsplan. De
risicohouding ten aanzien van herverzekeringen is vastgelegd in het herverzekeringsbeleidsplan. Ook zijn er
afspraken ten aanzien van de aan te houden liquiditeiten binnen de totale belegde middelen.
Voor wat betreft de commerciële groeidoelstellingen geldt het uitgangspunt dat de kwaliteit van de productie
zwaarder weegt dan sec de groei. Een gezonde portefeuille met een goede schade-premieverhouding vormt
de basis voor een stabiel premiebeleid. Univé Samen streeft daarbij een stabiele groei na. Univé Samen heeft
concreet de volgende bedrijfsdoelstellingen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

De klanttevredenheid is hoger dan 8;
de gemiddelde netto S/P blijft op niveau van afgelopen 5-6 jaar;
De kosten mogen niet (te veel) stijgen;
De belangrijkste processen zijn beschreven;
Implementatie van operationeel risicomanagement;
Aantoonbaar werkende PDCA-cycli;
Versterken en versnellen digitalisering – Omnichannel;
Elkaar uitdagen en continue verbeteren;
Versterken veranderingsvermogen.

Als blijkt dat in enig jaar de winst na belasting niet toegevoegd hoeft te worden aan het eigen vermogen kan
de Raad van Bestuur een voorstel tot premierestitutie doen ten behoeve van de leden.
Opzet en organisatie van het systeem van risicomanagement
Univé Samen hanteert voor het opzetten, het implementeren en borgen van het risicomanagementsysteem de
volgende kaders en richtlijnen:
• Het three lines of defence principe;
• De stappen van het risicomanagementproces volgens de Risk Management Cyclus.
Met het three lines of defence principe worden risico’s gemanaged en gecontroleerd en zorgt er voor dat
binnen Univé Samen:
• Risicomanagement een zaak is voor de gehele organisatie en alle medewerkers;
• Er een duidelijke verdeling is van de activiteiten en verantwoordelijkheden van de verschillende lijnen;
• Er duidelijkheid is voor de medewerkers met betrekking tot het managen van risico’s in hun dagelijkse
werkzaamheden.
Het risicomanagementsysteem is bij Univé Samen vastgelegd in de volgende documenten:
• Strategisch beleidsplan (2020-2022);
• Risicomanagementstrategie;
• Beleidskader risicomanagement.
Bij Univé Samen bestaat het risicomanagementproces uit de systematische toepassing van
managementbeleid, procedures en praktijken met betrekking tot de activiteiten van communiceren,
consulteren, het in kaart brengen van de context, het identificeren, het analyseren, het evalueren, het
behandelen en het monitoren en her beschouwen. Het risicomanagementproces bestaat in algemene zin uit
de onderstaande 5 basisstappen:
1. Risico Oriëntatie;
2. Risico Inventarisatie;
3. Risico Analyse / Evaluatie;
4. Risico Beheersing;
5. Risico Monitoring.
Het risicomanagementproces is een continu proces en wordt (minimaal) jaarlijks uitgevoerd. Daarnaast geeft
het input voor het verbeteren van het kader voor het managen van risico’s die Univé Samen hanteert voor het
opzetten van de risicomanagement functie.
Positionering en onafhankelijkheid risicomanagement functie
De risicomanagement functie is binnen Univé Samen gepositioneerd in de tweede lijn en valt rechtsreeks
onder het lid van het BMT die sleutelfunctiehouder is voor de risicomanagement functie.
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De risicomanagement functie is onafhankelijk en heeft geen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
binnen de 1ste en of 3e Lijn.
De taken, verantwoordelijkheden van de risicomanagement functie is vastgelegd in het Charter
Risicomanagement functie.
Rollen risicomanagement functie
Gelieerd aan het three lines of defence principe en de onafhankelijke positionering van de risicomanagement
functie heeft deze vier rollen in haar functioneren te weten Adviseren, Ondersteunen, Signaleren en
Monitoren.
Rol:

Inhoud van de rol:

Adviseren

Gevraagd en ongevraagd advies geven over risicomanagement vraagstukken.

Ondersteunen

Ondersteuning geven aan de organisatie en overige stakeholders over risicomanagement zoals
ondersteunen bij risicosessies en het implementeren van risk items(beleidsdocumenten) in de
organisatie etc.

Signaleren

Signaleren van risico’s, omissies e.d. in beleid / beleidskaders, processen en procedures gerelateerd.

Monitoren

Monitoren binnen Univé Samen van de toetsing van de werking van de beheersmaatregelen door de 1ste
lijn, onafhankelijke toetsing van de werking van de beheersmaatregelen, toetsing van naleving op beleid,
bedrijfsvoering, wet- en regelgeving en interne voorgeschreven beleidskader, processen en procedures
etc.

Besluitvorming door het BMT gebeurt risico gebaseerd mede op basis van adviezen van de risicomanagement
functie.
ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)
Jaarlijks voert Univé Samen onder regievoering van de risicomanagement functie een ORSA uit, zodat het BMT
risicogebaseerde (strategische) besluiten kan nemen. Het BMT is eigenaar van het proces en de
risicomanagement functie faciliteert. De uitkomsten met daarin opgenomen de voorgenomen besluitvorming
van het BMT wordt besproken met de Raad van Commissarissen.
Uitvoering Risicomanagement proces
De stappen van het risicomanagementproces zijn:
Risico Oriëntatie
In deze stap wordt door de risicomanagement functie Univé Samen met het BMT gekeken naar de context van
de organisatie en diverse interne en externe factoren die richting geven aan de verdere uitvoering van het
risicomanagement proces. Hierbij worden onder andere de onderstaande aspecten in betrokken die onderdeel
zijn van het Strategisch Management Proces (SMP) van Univé Samen.
Risico Inventarisatie
In deze stap worden de risico’s door het BMT in risk assessments met ondersteuning van de risicomanagement
functie geïdentificeerd en gedefinieerd. Univé Samen hanteert risico-categorieën uit het standaardmodel
Solvency II om te komen tot de risicosoorten die vallen onder de bovengenoemde hoofdcategorieën.
Univé Samen hanteert de zogenaamde “Gebeurtenissen / Oorzaken / Gevolg” techniek.
Risico Analyse / Evaluatie
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Risico analyse heeft tot doel er voor te zorgen dat de organisatie de risico’s waaraan ze wordt blootgesteld
begrijpt. Bij deze stap worden in riskassessments met het BMT en de risicomanagement functie de kans op en
de mogelijke impact van de geïdentificeerde risico’s bepaald aan de hand van de door het BMT gevalideerde
risicomatrix van Univé Samen.
Op basis van de kans en impact worden de risico’s gecategoriseerd zodat risico’s vergelijkbaar zijn en bepaald
kan worden wat de response moet zijn. Deze tabel staat in het risicoregister.
Risicoprofiel Univé Samen
Na het wegen van de risico’s door het BMT worden de risico’s geplot in het risicoprofiel van Univé Samen.
Risicobeheersing
In deze stap worden in een risicosessie met de operationele risico-eigenaren en de risicomanagement functie
de huidige beheersingsmaatregelen geïnventariseerd, de kritische risico indicators (KRI) bepaald en worden
deze maatregelen door het BMT gewogen en afgezet tegen de risicobereidheid van Univé Samen. Dit geeft het
netto risicoprofiel van Univé Samen.
Bij deze stap valideert het BMT het netto risico of geeft aan dat er additionele beheersmaatregelen nodig zijn
om het risico te mitigeren tot het gewenst niveau (de risicobereidheid) of dat de risico’s kunnen worden
overgedragen.
Bij het onderzoeken naar de eventuele additionele beheersmaatregelen wordt een kosten / baten analyse
uitgevoerd. Na akkoord hiervan door het BMT worden deze maatregelen toegevoegd aan het Risicoregister en
wordt er opnieuw gewogen door het BMT.
Monitoring conform three lines of defence
Monitoring van de risico’s houdt in “Toetsing van de werking van de beheersmaatregelen”. Uitgangspunt
hierbij zijn de processen. Deze toetsing van de 1ste lijn wordt voor de 1e lijn uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de operationele risico-eigenaar. De kwaliteitsmanager wordt gepositioneerd in de
1ste lijn en ressorteert onder de voorzitter van het BMT.
De risicomanagement functie beoordeelt de kwaliteit van de door de 1ste lijn uitgevoerde toetsing door middel
van deelwaarneming en rapporteert hierover aan het BMT. Daarnaast toetst de risicomanagement functie
onafhankelijk van de toetsing van de 1ste lijn ook de werking van de beheersmaatregelen aan de hand van
deelwaarnemingen. Ook de uitkomsten van deze waarnemingen worden gerapporteerd aan het BMT.
Rapportages
De volgende rapportages komen voort uit de uitvoering van het risicomanagementproces die besproken
worden met het BMT en Raad van Commissarissen c.q. de operationele risico eigenaren en de sleutelfuncties
actuariële functie en interne audit functie met hun periodiek sleutelfunctie overleg:
• Risicoregister Univé Samen (incl. overzicht risico’s, beheersmaatregelen, risicomatrix, risicoprofielen);
• Kwartaalrapportages
• Monitoringsrapportages uitgevoerd door 1ste en 2e Lijn.
Om verantwoord met risico’s om te kunnen gaan, heeft Univé Samen haar risicomanagement dusdanig
ingericht dat het risico’s kan identificeren, analyseren en beheersen. Dit stelt Univé Samen in staat haar risico’s
op een continue basis te monitoren en waar nodig acties te ondernemen wanneer het risicoprofiel van Univé
Samen verandert.
De risico’s die Univé Samen loopt, zijn in belangrijke mate afhankelijk van externe en interne ontwikkelingen.
In- en externe ontwikkelingen in de verzekerings- en beleggingsportefeuille hebben de grootste invloed op het
risicoprofiel Univé Samen. Ook de mate van herverzekering, de rating van herverzekeraars en banken
waarmee Univé Samen samenwerkt, hebben invloed op ons risicoprofiel.
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De ontwikkelingen op de schademarkt, veranderend klantgedrag en technologische innovatie bieden kansen,
maar hierin schuilen ook risico’s.
Het kwantitatieve risicoprofiel van Univé Samen wordt bepaald door de kapitaalvereisten per risicocategorie
uitgerekend met behulp van het standaardmodel onder Solvency II. Op basis van deze kapitaalvereisten is het
risicoprofiel van Univé Samen opgebouwd uit de volgende elementen, in volgorde van grote voor Univé
Samen:
• Verzekeringstechnisch risico € 5.359.000
• Marktrisico
€ 2.500.000
• Tegenpartij risico
€ 1.465.000
• Operationeel risico
€ 220.000
De bedragen zijn de wettelijke kapitaaleisen per 31 december 2021. Het saldo van deze bedragen dient nog te
worden verminderd met de diversificatie effecten ten bedrage van € 2.010.000.
Univé Samen heeft de strategische- en reputatierisico’s geïnventariseerd en geanalyseerd. In het
kapitaalbeleid van Univé Samen zijn de interne kapitaaleisen beduidend hoger dan de wettelijke kapitaaleisen
(SKV) en bieden dekking voor onder andere de strategische- en reputatierisico’s.
‘Prudent Person’-beginsel
Voor een verzekeraar is beleggen een afgeleide activiteit van het verzekeren van risico’s. Het draait
uiteindelijk om de verplichtingen van de verzekeraar. De beleggingen moeten zodanig zijn ingericht
dat ze de verzekeraar in staat stellen de aangegane verplichtingen jegens de polishouders na te
komen. Verzekeren en beleggen zijn al sinds jaar en dag sterk met elkaar verbonden.
Kenmerkend aan de aard van het verzekeringsbedrijf is dat in een langere of kortere periode premies worden
ontvangen, terwijl de schade-uitkeringen pas later in de tijd plaats vinden. Dit kenmerk dwingt Univé Samen
om de beleggingen af te stemmen met de verplichtingen. In het beleggingsbeleidsplan van Univé Samen staat
hoe Univé Samen met beleggen wil omgaan.
Beleggen binnen Univé Samen is terug te voeren op twee doelstellingen:
• Tegemoetkomen aan de financiële verplichtingen naar leden. Hierbij
staat voorop dat Univé Samen op ieder willekeurig moment datgene kan uitkeren waar onze
klanten/leden recht op hebben;
• Het vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier te laten groeien, zodanig dat
Univé Samen nu en in de toekomst aan alle verplichtingen richting onze klanten/leden kan voldoen.
Univé Samen wil op een verantwoorde wijze beleggen. Dit levert een bijdrage aan het laag houden
van de brandpremies. Het rendement op deposito’s en spaarrekeningen is erg laag of zelf negatief Door
verantwoord te beleggen willen we meer rendement maken dan te behalen is op deposito’s en
spaarrekeningen. Hierbij is van belang dat er sprake is van voldoende spreiding.
Uitgangspunten van het Beleggingsbeleid
Univé Samen streeft geen winstmaximalisatie na, maar de behartiging van de belangen van de leden. Dit
verlangt enerzijds een zeer prudent beleggingsbeleid, waarbij geen onnodige risico’s genomen worden.
Anderzijds dienen de middelen wel optimaal benut te worden. Het in stand houden van het vermogen, de
solvabiliteit en het borgen van de continuïteit vormen de basis van de uitgangspunten.
Binnen deze doelstelling past een kwalitatief hoogwaardig beleggingsbeleid. De kwaliteit van het
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beleggingsbeleid hangt in deze context vooral af van:
• Risicobereidheid: duidelijkheid over de risicobereidheid ten aanzien van beleggen;
• Consistentie: wisselende marktomstandigheden mogen het beleggingsbeleid voor de lange
termijn niet beïnvloeden;
• Continuïteit: het beleggingsbeleid moet worden verankerd in het beleid van de onderneming
en mag niet afhankelijk zijn van toevallige omstandigheden;
• Standaardisatie: de uitvoering van het beleggingsproces moet op uniforme wijze, op
verschillende momenten in de tijd, plaats kunnen vinden;
• Reproduceerbaarheid: beheersmatige controles moeten eenvoudig en snel kunnen worden
uitgevoerd;
• De nadruk ligt dus meer op de lange termijn verantwoord omgaan met risico’s, dan
winstmaximalisatie op korte termijn.
Uitgangspunt is dat belegd wordt met inachtneming van het prudent person beginsel. Voor Univé Samen
betekent dit dat:
• Alleen wordt belegd in activa en instrumenten waarvan de risico’s kunnen worden onderkend,
gemeten, bewaakt en beheerst. Tevens worden eisen gesteld aan de rapportages.;
• Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de solvabiliteitsbehoeften;
• De activa worden zodanig belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het
rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd;
• Activa wordt zodanig gelokaliseerd dat hun beschikbaarheid is gewaarborgd;
• Activa die tegenover de technische voorzieningen staan, worden belegd op een wijze die
strookt met de aard en looptijd van de verzekeringsverplichtingen;
• Het gebruik van afgeleide instrumenten is toegestaan, voor zover deze bijdragen tot een
vermindering van de risico’s of een doeltreffende portefeuillebeheer vergemakkelijken;
• Beleggingen en activa die niet zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde
financiële markt, worden tot een prudent niveau beperkt;
• De activa worden naar behoren gediversifieerd zodanig dat een bovenmatige afhankelijkheid
van een bepaald actief, een bepaalde emittent of groep van ondernemingen, of een
bepaalde geografische ruimte en bovenmatige risicoaccumulatie in de portefeuille als geheel
worden vermeden.
Asset-liability management (ALM) is balansmanagement met als doel dat de bezittingen zo goed mogelijk
worden afgestemd op de verplichtingen. Het uiteindelijke doel van ALM is het verkrijgen van een zodanige
situatie dat waardeontwikkelingen aan beide kanten van de balans van een organisatie zo in balans zijn, dat te
allen tijde aan de verplichtingen kan worden voldaan zowel de langlopende als kortlopende verplichtingen.
Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de looptijden en voorwaarden.
Gezien de aard van de onderneming en de aard en het karakter van haar bezittingen en verplichtingen wordt
dit binnen Univé Samen jaarlijks getoetst, indien gewenst elk kwartaal, aan de hand van de balans en de
beleggingsrapportage. Jaarlijks worden bij de ORSA stress- en scenariotesten uitgevoerd waarin de
beleggingen en de afstemming van de bezittingen op de verplichtingen wordt meegenomen.
Het beleggingsbeleid en het ALM beleid hebben raakvlakken. Univé Samen wil te allen tijde voldoen aan haar
verplichtingen. Het beleggingsbeleid moet zo ingericht worden dat er zekerheid is dat wij kunnen voldoen aan
onze verplichtingen. Het ALM beleid is dus leidend. Van belang voor het ALM beleid zijn met name de
voorwaarden inzake duration, valuta verdeling en liquiditeit. De beleggingen, liquide middelen en alle
verplichtingen dienen bij voorkeur alleen in euro’s worden aangegaan.
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De opbrengsten uit het totaal aan beleggingen zijn in 2021 uitgekomen op € 542.763. De beleggingsopbrengsten uit aandelen en obligaties bedroegen € 482.729. Het beheer van de beleggingsportefeuille kostte
in 2021 € 47.083.
Univé Samen maakt gebruikt van één vermogensbeheerder (ING). In 2021 bedroeg het saldo van de storting
en onttrekkingen € 5.506. In totaal is er nu in aandelen en obligaties een bedrag van ruim € 9,8 miljoen belegd.
Het rendement op spaarrekeningen varieerde van 1% tot een negatief rendement van -0,7 %. Momenteel
staat er ruim € 11,2 miljoen op spaar- deposito- en lopende rekeningen.
Eind 2021 bezat Univé Samen een drietal winkel/kantoorpanden met een huurwaarde van € 106.425 (2020:
€ 89.432) voor eigen gebruik en een drietal panden voor de verhuur met een huuropbrengst van € 34.351
(2020: € 50.296). Dit betrof panden waar voorheen Univé winkels in gevestigd waren en een woning.
Univé Samen controleert geen kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen teneinde de
rating van een tegenpartij te controleren.
Univé Samen past geen matchingopslag toe aangezien Univé geen lange termijn verplichtingen in de zin van
artikel 44, lid 2 bis heeft.

B.4 Informatie over het interne controlesysteem
De toedeling van verantwoordelijkheden voor het interne controlesysteem is gebaseerd op het “three lines of
defence model”. Schematisch is dit in paragraaf B1 weergegeven.
1e lijn: Commercie (Particulieren en Bedrijven) en Verzekeringsbedrijf
Het bedrijfsmanagement bij Univé Samen bestaat uit de onderdelen Commercie, Verzekeringsbedrijf en
organiseert de werkzaamheden dusdanig dat risico’s worden beheerst en er sprake is van het in control zijn.
Dit betekent het voortdurend managen van risico’s waaronder tenminste wordt verstaan: het als risicoeigenaar verantwoordelijk zijn voor risicobeheersing; periodieke controles waaruit blijkt dat
beheersingsmaatregelen (key controls) aantoonbaar effectief zijn en daarover te rapporteren aan
leidinggevenden en BMT.
Financiën/Kwaliteit
Financiën ondersteunt het bedrijfsmanagement op financieel gebied door zorg te dragen voor de
(administratieve) vastleggingen, beheersing van geldstromen (in- en excasso), e.a.
Zij behoren tot de 1ste lijn. Tevens analyseert Financiën financiële risico’s en bewaakt de voortgang van
jaarplannen.
De kwaliteitsmanager doet onderzoek naar de effectiviteit van beheersmaatregelen van operationele risico’s
in samenwerking met het bedrijfsmanagement en BMT en houdt toezicht op de follow-up van
overeengekomen acties.
2e lijn: Risicomanagement -, compliance – en actuariële functie
De risicomanagementfunctie, compliance functie en actuariële functie vormen de zogenaamde 2e lijn en
adviseren, faciliteren, analyseren, monitoren, ontwikkelen beleid/methodieken/modellen en fungeren als
vraagbaak voor de 1e lijn over de beheersing van risico’s en rapporteren daarover aan het BMT. Deze drie
sleutelfuncties zijn onafhankelijk van het bedrijfsmanagement gepositioneerd. De taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de genoemde functies zijn vastgelegd in charters.
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3e lijn: Interne audit
De interne audit functie vormt de 3e lijn in het three lines of defence model. De interne audit functie is een
onafhankelijke functie die helpt Univé Samen 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.
Gerapporteerd wordt aan de Raad van Bestuur en de Audit- en Risicocommissie. De taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de interne audit functie zijn vastgelegd in een charter.
Rapportages
Univé Samen kent een planning & control cyclus. Het realiseren van de doelstellingen vindt plaats aan de hand
van het meerjarenplan en daarvan afgeleide jaarplannen van het BMT, bedrijfsmanagement en staf. De hieruit
vloeiende rapportages zijn:
• 1ste lijn:
De kwartaalrapportages van het bedrijfsmanagement (1ste lijn) omvat de voortgang van het jaarplan,
de beheersing van operationele risico's en een riskdashboard.
• 2e lijn:
Actuarieel controleert per kwartaal de wettelijke en interne kapitaaleisen met betrekking tot de
financiële risico’s.
De risicomanagement-, compliance – en actuariële functie rapporteren ieder kwartaal over hun
bevindingen met betrekking voortgang (eigen) jaarplan en het risicomanagementsysteem, waarbij
eenieder zijn eigen invalshoek en aandachtsgebied heeft, zoals neergelegd in de charters.
• 3e lijn:
De interne audit functie rapporteert per kwartaal over de voortgang van het auditplan, de bevindingen
vanuit de audits en de status van de opvolging daarvan.
• Tot slot beoordeelt ook de externe accountant jaarlijks of het systeem van interne controle van
voldoende niveau is ten behoeve van de jaarrekeningcontrole die hij uitvoert. Hij rapporteert hierover
in zijn accountantsverslag.
Compliance functie
In het compliance charter staan de doelstelling, functie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de compliance functie en de verantwoordelijkheden van de organisatie. Het compliance charter bevat de
uitgangspunten betreffende de positionering en de inrichting van de compliance functie binnen Univé Samen.
Dit overeenkomstig de Solvency II Richtlijn en Verordening. Het charter is vastgesteld door de Raad van
Bestuur en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Door de beheersing van compliance gerelateerde risico’s, het stimuleren van en het toezien op de naleving van
wet- en regelgeving en interne gedragsregels alsmede het creëren van meer bewustwording, beoogt Univé
Samen haar integriteit en die van het BMT, de Raad van Commissarissen, het management en de
medewerkers te waarborgen en bij te dragen aan een goede reputatie en het hebben en behouden van een
integere organisatie. De doelstelling van compliance luidt: het binnen Univé Samen in de meest algemene zin
en passend bij haar waarden, bevorderen en handhaven van de wet- en (interne) regelgeving en van de
integriteit van de organisatie evenals de integriteit van haar bestuurders en medewerkers met als doel
compliance risico’s te beheersen en de daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.
Compliance is de onafhankelijke, objectieve functie die invulling geeft aan de hiervoor genoemde doelstelling.
Onder compliance risico wordt verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en het risico van
materieel, financieel of reputatieverlies dat Univé Samen kan lopen als gevolg van het onvermogen om
gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten. De compliance functie van Univé Samen
draagt, door het effectief monitoren van compliance risico’s, bij aan het optimaliseren van de integere
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bedrijfsvoering van Univé Samen. De compliance functie heeft als reikwijdte alle onderdelen die vallen binnen
Univé Samen en houdt zich bezig met toezicht op integriteit gerelateerde wet- en regelgeving en interne
(gedrags-)regels binnen Univé Samen. Hierboven is al geschreven dat de compliance functie deel uitmaakt van
de 2e lijn.

B.5 Interne auditfunctie
Internal Audit is een uitbestede dienst voor Univé Samen. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld en zijn SLAafspraken 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. In 2021 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het auditcharter.
In 2021 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 in 2017
nagenoeg volledig opgevolgd zijn. Elk jaar, zo ook in 2021 heeft Internal Audit een interne evaluatie uitgevoerd
aan de hand van een self assessment. Hieruit zijn enkele acties gekomen die zijn en worden opgevolgd.
Internal Audit wordt in 2022 weer extern getoetst op de uitvoering van werkzaamheden in 2021 en 2022.
In het eerste kwartaal 2022 is de jaarlijkse interne evaluatie over de functie in 2021 uitgevoerd op basis van
een evaluatiegesprek.
Uitvoering (meerjaren)auditplan
In 2021 zijn de audits uit het (meerjaren) auditplan 2021 - 2023 uitgevoerd óf zijn deze in de herijking van
audits voor 2022 meegenomen. In dit plan is risicogebaseerd gekeken welke audits toegevoegde waarde
zouden hebben voor Univé Samen. Risico’s gesignaleerd vanuit de organisatie, internal audit en
toezichthouders zijn hierbij meegenomen.
In 2021 zijn er voor Univé Samen audits uitgevoerd op de thema’s PARP, Sanctiewet en Nazorg en is een
opdracht op de afdeling Finance & Control gestart. In breder Univé-verband zijn audits uitgevoerd op:
Diensten B.V. en overgang QIS naar de Cloud.
In de rapporten worden bevindingen op een vierpuntschaal gescoord, waarin de hoge risico’s door Internal
Audit gemonitord worden. Hoge risico’s houden in dat direct actie noodzakelijk is. Overige actiepunten
worden door de 1e lijn gemonitord waarbij de 2e lijn rapporteert t.a.v. opvolging acties vanuit
risicomanagementperspectief. Per kwartaal wordt hierover gerapporteerd aan de RvB en de ARC.
Het auditplan 2021 – 2023 heeft niet alleen betrekking op 2021 maar geeft ook al voor een deel inzicht in
wat in 2022 en 2023 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.
Internal Audit hanteert een rolling forecast werkwijze voor het opstellen van het auditplan. Dit betekent dat
gedurende het jaar een moment ingepland wordt om de planning voor het tweede half jaar te evalueren en zo
nodig te herprioriteren. Concreet betekent dit, dat voor de zomervakantie aan de ARC expliciet instemming zal
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worden gevraagd t.a.v. de geprioriteerde of herprioritering van auditonderwerpen voor de laatste maanden
van het lopende jaar.
Voor 2022 wordt de opdracht op de afdeling Finance & Control afgerond en een audit uitgevoerd op het
proces van facultatieve posten bij de brandverzekeraar. Daarnaast zijn een aantal Formulebrede thema’s
gekozen die gericht zijn op IDD, WWFT en integriteit. De audit op IDD zal bij US worden uitgevoerd. Ook wordt
op formuleniveau een audit naar het campagneproces uitgevoerd. RU-breed zijn de thema’s datamanagement
en IT uitbesteding vastgesteld.

B.6 Actuariële functie
Opzet en inrichting van de actuariële functie
De actuariële functie is een uitbestede dienst voor Univé Samen. Hiervoor is een uitbestedings-overeenkomst
opgesteld en zijn afspraken gemaakt met Arcturus. Voor de uitvoering van de actuariële functie is een charter
opgesteld met hierin onder andere de doelen van de actuariële functie, inrichting van de functie, werkwijze en
samenwerking met de organisatie. Dit charter wordt elk jaar herzien in de Raad van Bestuur (RvB) en Audit- en
risicocommissie (ARC) en is afgestemd met de andere sleutelfuncties Risk, Compliance en Interne audit. In
2021 zijn geen materiele wijzigingen doorgevoerd in het charter. In 2021 heeft de actuariële functie voor
Univé Samen geen andere rollen verricht buiten deze functie. De actuariële functie rapporteert aan het BMT
en maakt deel uit van de ARC.
Uitvoering jaarplan
De actuariële functie stelt een jaarplan op en stemt de planning af met Univé Samen. In het jaarplan zijn
activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan de terreinen waar de actuariële functie directe
verantwoordelijkheid heeft: het oordeel over de technische voorzieningen, het premie- en acceptatiebeleid en
de herverzekeringsregeling. Daarnaast had de actuariële functie in 2021 een rol in de implementatie van het
risicomanagementsysteem door een bijdrage te leveren aan de ORSA, review van de SCR-berekeningen,
passendheidsanalyse van het Standaard Model en deelname aan de ARC en sleutelfunctieoverleg.
Een overzicht van de activiteiten die tijdens de rapportageperiode door de actuariële functie zijn verricht is
onderstaande opgenomen:
•
Review SCR-berekeningen 2021Q4
•
Rapportage oordeel Technische Voorzieningen 2021Q4, inclusief beoordeling datakwaliteit
•
Rapportage Oordeel Herverzekeringsregeling
•
Rapportage Oordeel toereikendheid premie
•
Monitoring en beoordeling aanbevelingen van de actuariële functie gedurende het jaar
•
Review ORSA- en VCP berekeningen en oordeel over scenario’s, conclusies ingezette
managementacties
•
Review kwartaalberekeningen Technische voorzieningen en SCR 2021 Q1, Q2, en Q3
•
Deelname aan de ARC en sleutelfunctieoverleg
•
Deelname aan het Kernteam actuarieel van de Univé formule
•
Gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die relevante raakvlakken hebben met het
terrein van de actuariële functie
•
Review PRP-trajecten Particulier en Zakelijk
•
O.a. project Particulier generiek premieformularium
•
Review kapitaalbeleid
De conclusies van de rapportages worden opgenomen in de kwartaalrapportage van de actuariële functie.
Deze kwartaalrapportages worden besproken in de ARC. De specifieke rapportages zijn gericht aan en
besproken met de leden van het BMT.
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Daarnaast is de actuariële functie betrokken bij een aantal specifieke vragen die naar boven kwamen bij de
totstandkoming van de RSR/SFCR en specifieke vragen in het jaarwerktraject gesteld door de accountant bij
Univé Samen.

B.7 Uitbesteding
Univé Samen maakt onderdeel uit van de Univé Formule. Dit is een hecht samenwerkingsverband tussen
schadeverzekeraars, een herverzekeraar, een schaderegelingskantoor, financiële dienstverleners, coöperaties
en andere entiteiten. De afspraken tussen partijen zijn vastgelegd in de Univé Formule en de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten. Univé Services treedt voor Univé Samen op als belangrijke
uitbestedingspartner en levert diensten op het gebied van IT, marketing en merk, bemiddeling, e.a. De
afspraken met Univé Services over IT kwalificeren als uitbesteding en zijn contractueel vastgelegd.
Univé Formule heeft in 2021 nieuw uitbestedingsbeleid vastgesteld. Het uitbestedingsbeleid biedt kaders voor
de beheersing van het integrale uitbestedingsproces. Onder andere: van concrete behoefte naar een
uitgewerkt voornemen, van een zorgvuldig geselecteerde partner tot een geformaliseerde
uitbestedingsovereenkomst en tot slot van monitoring tot het uitvoering geven aan de exit-strategie. Het
uitbesteden van een activiteit is geen doel op zich, maar een middel om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
Er vindt in alle gevallen een toetsing plaats aan de visie, missie, strategie en de Univé identiteit. Hiermee is
geborgd dat het belang van onze klant altijd op het netvlies blijft staan.
Het uitgangspunt bij uitbesteding is dat de Univé Samen als uitbestedende partij verantwoordelijk blijft voor
de uitbestede activiteiten. Dit betekent onder meer dat Univé Samen daarover verantwoording moet afleggen
aan toezichthouders. Er dient dan ook geborgd te zijn dat de normen die voor het uitbestede proces gelden
door de uitbestedingspartner worden nageleefd.
Univé Samen heeft de IT processen uitbesteed aan Univé Services B.V. Over de werking daarvan worden
jaarlijks meerdere soorten van TPM’s afgegeven. Dit wordt gezien als voldoende zekerheid dat de prestatie
van Univé Services B.V. met betrekking tot de IT uitbesteding correct worden nagekomen.
Het BMT is verantwoordelijk voor de sleutelfuncties. De uitvoerende taken van de sleutelfuncties zijn deels
uitbesteed. Verwezen wordt naar onderdeel B4 tot en met B6 van deze rapportage.
Het actuele uitbestedingsbeleid omvat alle principes over uitbesteding van het Solvency II Raamwerk. Bij het
uitbesteden van kritieke of belangrijke operationele functies of werkzaamheden gelden de extra eisen als
genoemd in art. 274, lid 3, letter voor nieuwe uitbestedingspartner. Voorafgaand aan een voornemen tot
uitbesteding vindt er een onderzoek plaats naar onder ander de betrouwbaarheid en professionaliteit van de
aspirant uitbestedingspartner. De plichten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitbesteding
worden vastgelegd in de schriftelijke uitbestedingsovereenkomst, inclusief SLA’s.
De monitoringsmomenten zijn voorafgaand aan de uitbesteding bepaald. Ten behoeve van de monitoring
wordt een proces ingericht en vindt een adequate agendering plaats.
Voorafgaand aan de uitbesteding wordt de evaluatiefrequentie bepaald. De evaluatie houdt in dat er periodiek
wordt nagegaan in hoeverre de behoefte om uit te besteden nog bestaat, alsook of het beoogde doel met de
uitbesteding wordt behaald. Dit om vast te kunnen stellen of er redenen zijn om de overeenkomst op te
zeggen, dan wel te verlengen. De resultaten van de monitoring en de evaluatie worden vastgelegd in een
rapportage.
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Ten aanzien van de selectie van 3e partijen heeft Univé Samen de volgende maatregelen getroffen om de
risico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren:
• Er wordt uitsluitend gewerkt met gerenommeerde instellingen. Er is een zorgvuldig selectieproces
betreffende derde maatschappijen;
• De uitbestedingspartner wordt gescreend op betrouwbaarheid en zo nodig op geschiktheid, waarbij de
reikwijdte van de screening afhankelijk is van de aard van de uitbesteding;
• Er worden met de derden maatschappijen uitbestedingsovereenkomsten overeengekomen;
• De derden maatschappijen verkrijgen alleen toegang tot strikt noodzakelijke informatie;
• Periodieke herbeoordeling leveranciers.
• De uitbestedingspartner beschikt over de voor uitvoering van de uitbestede activiteiten benodigde
vergunningen;
• De uitbestedingspartner beschikt over adequate noodplannen om met noodsituaties of
bedrijfsonderbrekingen om te kunnen gaan, alsook is de uitbestedingspartner in staat de backupvoorzieningen periodiek te testen daar waar dit noodzakelijk is in het licht van de uitbesteding;
• De uitbesteding is afgestemd op de mate van afhankelijkheid van de uitbestedingspartner die ontstaat
en de invloed die kan worden uitgeoefend op de uitbesteding.
Binnen Univé Samen zijn de sleutelfunctiehouders de heer J.B. Frieling en de heer N.P. Witteveen voor
respectievelijk de (uitbestede) interne audit functie en de risicomanagement functie, compliance functie en
(uitbestede) actuariële functie. Univé Samen kent geen leidinggevende in het 2e echelon.

B.8 Aanvullende informatie
Univé Samen kent geen andere dan de genoemde onderdelen of bijzonderheden aan het Governancesysteem.
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C. Risicoprofiel
Binnen het risico gebaseerde Solvency II raamwerk neemt het risicoprofiel van een verzekeraar een
prominente plaats in. Zo bepalen de risico’s waaraan een verzekeraar is blootgesteld onder andere de
kapitaalvereisten aan welke de verzekeraar dient te voldoen. Deze kapitaalvereisten bepalen samen met het
aanwezig eigen vermogen de solvabiliteitsratio. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het risicoprofiel van Univé
Samen, waarbij de blootstelling aan en beheersing van de diverse risico’s waaraan Univé Samen is blootgesteld
wordt beschreven.
Om verantwoord met risico’s om te kunnen gaan, heeft Univé Samen haar risicomanagement dusdanig
ingericht dat het risico’s kan identificeren, analyseren en beheersen. Dit stelt Univé Samen in staat haar risico’s
op een continue basis te monitoren en waar nodig acties te ondernemen wanneer het risicoprofiel van Univé
Samen verandert.
De risico’s met de grootste invloed op het risicoprofiel van Univé Samen zijn de financiële risico’s zoals:
verzekeringstechnisch risico; marktrisico; tegenpartijrisico en operationeel risico. De strategische risico’s en
het reputatierisico hebben ook een grote invloed op het risicoprofiel van Univé Samen.
De belangrijkste graadmeter aan de hand waarvan Univé Samen haar risico´s monitort, is de solvabiliteitsratio.
Deze ratio is de uitkomst van het eigen vermogen gedeeld door het solvabiliteitskapitaalvereiste (hierna:
“SKV”) onder Solvency II. Het SKV is opgebouwd uit kapitaalvereisten voor verschillende risico’s die tezamen
de categorie financiële risico’s vormen. Deze kapitaalvereisten borgen dat Univé Samen onverwachte verliezen
kan opvangen, welke veroorzaakt kunnen worden door de verschillende risico’s. Conform de Gedelegeerde
Verordening is het uitgangspunt bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste dat het in aanmerking
komend vermogen zo hoog is dat met 99,5 % kans alle onverwachte verliezen binnen een jaar kunnen worden
opgevangen.
Univé Samen monitort haar solvabiliteitspositie op kwartaalbasis. Hiertoe bepaalt Univé Samen elk kwartaal
de kapitaalvereisten per risicocategorie van de financiële risico’s en de solvabiliteitsratio. De berekende
aanwezige en vereiste solvabiliteit wordt ieder kwartaal gerapporteerd, waarbij de verschuivingen ten
opzichte van het voorgaande kwartaal worden toegelicht.
Als er zich ‘trigger events’ voordoen, waarbij de solvabiliteitsratio beneden de vooraf bepaalde
drempelwaarde komt, wordt er conform het ORSA-beleid een ad hoc ORSA uitgevoerd. In het kapitaalbeleid is
opgenomen welke maatregelen er getroffen worden indien de solvabiliteitsratio onder de interne norm zakt of
dreigt te zakken. De maatregelen zijn bedoeld om de SKV-ratio te (laten) herstellen en daarnaast om te
voorkomen dat de interventiegrens geraakt wordt.
In het monitoringssysteem is daarnaast een koppeling gemaakt tussen de hoogte van de solvabiliteitsratio en
de mogelijke acties vanuit de risicomanagement strategie. De koppeling tussen de solvabiliteitsratio en de
mogelijke acties vanuit de risicomanagement strategie is opgenomen in onderstaande tabel.
Monitoring solvabiliteitsratio

Actie vanuit risicomanagement strategie

SII-ratio hoger dan 250 %

Bovengrens: Univé Samen overweegt maatregelen om kapitaal te verlagen of
risicobereidheid te vergroten (premierestitutie, progressiever beleggen etc.).

SII-ratio tussen 250 % en 200 %

Streefwaarde SKV ratio: Univé Samen stuurt om binnen 200 % en 250 % te blijven; als
solvabiliteit binnen deze bandbreedte valt dan wordt premierestitutie overwogen.
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SII ratio tussen 200% en 150%

Intensiveren van monitoren solvabiliteitsratio (in plaats van één keer per kwartaal),
Inventariseren risico mitigerende maatregelen en inventariseren mogelijkheden om SII
ratio te brengen op 250%
Maandelijks monitoren solvabiliteitsratio, nemen van risico mitigerende maatregelen door
BMT

SII-ratio lager dan 150 %

In werking treden van herstelplan. Melden aan Coöperatie Univé

SII-ratio lager dan 100%

In werking treden van voorbereidend crisis plan (VCP)

De interne normsolvabiliteit is bepaald op 200% en is belangrijk hoger dan de SKV ratio. Bij de bepaling van de
interne normsolvabiliteit is rekening gehouden met niet alleen materiele financiële risico’s maar ook met de
strategische risico’s en het reputatierisico als ook andere aspecten om te komen tot een onderbouwing van
het benodigde kapitaal. Zaken die hierbij een rol spelen zijn dat er een kapitaalbuffer nodig is voor het
opvangen van tegenvallers (prijsdruk, meer concurrentie, onzekerheid rondom transitie van Univé Samen) en
het benutten van kansen die nu nog niet onderkend worden. Een belangrijk voordeel van een veel hogere
interne eis is dat er een bepaalde buffer is. Als de solvabiliteitsratio onder de interne eis uitkomt, hoeven niet
direct ingrijpende maatregelen genomen te worden. Een sterke kapitaalbuffer biedt het BMT de tijd om met
verstandig beleid de solvabiliteit te herstellen.
Univé Samen projecteert het kapitaalvereiste en de solvabiliteitsratio jaarlijks drie jaar vooruit aan de hand
van een basisscenario uit de ORSA. De uitgevoerde solvabiliteitsprojectie per 01-01-2021 levert de gegevens
op voor de toekomstige ontwikkeling van de kapitaalvereisten volgens het standaardmodel. Binnen het
basisscenario zijn omzetgroei, een gezonde schade/premieverhouding en een gezonde kostenratio
speerpunten voor de planperiode. Een verdere toelichting op het basisscenario is gegeven in paragraaf E.1.2.
De wijze van beoordeling van risico’s is gedurende 2021 niet materieel veranderd.
De onderstaande figuur geeft de opbouw van de SKV van Univé Samen weer, waarbij het kapitaalvereiste na
diversificatie-effecten voor de categorie financiële risico’s in miljoenen euro’s is weergegeven.
Figuur C.1: SKV per risicocategorie

SKV 2020 en 2021
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SKV risicocategorie € x 1.000

2021

2020

SKV marktrisico

2.500

2.111

SKV tegenpartijrisico

1.465

1.363

SKV verzekeringstechnisch risico

5.359

5.251

220

215

Diversificatie

-2.010

-1.795

SKV

7.528

7.145

SKV operationeel risico

Zoals blijkt uit figuur C.1 zijn het verzekeringstechnisch risico, het marktrisico en het tegenpartijrisico uit de
categorie financiële risico’s de materiële risico’s voor Univé Samen.
Univé Samen houdt geen kapitaal aan voor het liquiditeitsrisico, aangezien dit risico niet materieel is.
Risicoconcentratie
Univé Samen houdt rekening met risicoconcentratie binnen de verschillende risicocategorieën en tussen de
verschillende risicocategorieën. Univé Samen beschouwt risicoconcentratie binnen een risicocategorie als een
relatief hoge blootstelling aan een afzonderlijke risico binnen een risicocategorie. Risicoconcentratie tussen
risicocategorieën wordt beschouwd als een blootstelling van verschillende risico’s welke een hoge mate van
correlatie met elkaar vertonen.
Potentiële risicoconcentraties worden per risicocategorieën in de onderstaande paragrafen besproken.
Stress testing
Jaarlijks voert Univé Samen een stress test uit in het kader van de ORSA op basis van verschillende scenario’s.
Hiertoe definieert Univé Samen, op basis van de risico’s waaraan het is blootgesteld, stress scenario’s. Univé
Samen berekent de impact van de stress scenario’s op de ontwikkeling van het vereiste kapitaal, de interne
norm, het aanwezige kapitaal en de winstgevendheid over de komende drie jaar. Deze doorrekening van de
scenario’s over een periode van drie jaar sluit aan bij de tijdshorizon van de bedrijfsstrategie.
De hoogte van de impact als gevolg van de stress scenario’s wordt zoveel mogelijk op basis van objectieve
data, waaronder data uit het verleden, vastgesteld. Wanneer er geen objectieve data voor handen zijn, vindt
bepaling plaats op basis van professional judgement. Het BMT en de risicomanagement functie beoordelen de
uitkomsten van de scenario analyses en stress tests. Op basis van deze beoordeling kan het noodzakelijk zijn
om strategische keuzes te maken. Deze kunnen betrekking hebben op:
• De maatregelen die noodzakelijk zijn wanneer een stressscenario zich daadwerkelijk voordoet;
• De maatregelen die direct nodig zijn, omdat bepaalde risico’s te groot zijn en niet passen binnen de
risicostrategie van Univé Samen;
▪ Het herijken van de risicostrategie en/of de bedrijfsstrategie.
In de onderstaande paragrafen zijn per risico de relevante stress scenario’s beschreven voor zover deze
onderdeel uitmaakte van de in 2021 uitgevoerde ORSA.
Afhankelijkheden tussen risicomodules
Om afhankelijkheden te bepalen tussen de risico's die door de risicomodules of ondermodules van het
kernsolvabiliteitskapitaalvereiste worden bestreken wordt gebruik gemaakt van de correlatiecoëfficiënten uit
de Gedelegeerde Verordening.
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In de paragrafen C.1 tot en met C.5 worden de risico’s per categorie verder toegelicht. In paragraaf C.6 wordt
ingegaan op andere materiële risico’s naast de Solvency II risicocategorieën.

C.1 Verzekeringstechnisch risico
Begripsbepaling
Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat uitkeringen aan klanten/leden niet gefinancierd kunnen
worden vanuit premie- en/of beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische)
aannames en grondslagen bij de ontwikkeling en premiestelling van het product.
Verzekeringsrisico algemeen
Het sluiten van verzekeringen is één van de kernactiviteiten van Univé Samen. Een gesloten verzekering die
past binnen de gehanteerde normen, zou dus als zodanig geen onaanvaardbaar risico kunnen opleveren. Toch
kunnen in het kader van de verzekeringsactiviteiten ongewenste en zelfs onaanvaardbare risico’s ontstaan.
Deze kunnen zowel bestaan uit catastroferisico’s, schaderisico’s, onnatuurlijk vervalrisico’s als uit
premierisico’s, waarbij het verdienmodel van op lange termijn niet langer houdbaar is. Als verzekeraar staan
we bloot aan zowel mogelijke gebeurtenissen die plotsklaps optreden als aan mogelijke omstandigheden die
tot geleidelijke erosie van de solvabiliteit leiden.
Het verzekeringsrisico dat Univé Samen loopt, is inherent aan het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf. Bij
(brand)schadeverzekeringen betreft dit met name het risico dat de schadefrequentie en de grootte van de
schade per geval nadelig afwijken van de verwachtingen vooraf.
Schadeverzekeringen
Het schadebedrijf van Univé Samen is uitsluitend actief op het gebied van brand- en stormschade. Univé
Samen richt zich op verzekeringen voor particulieren, agrariërs en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Acceptatie
Bij het aangaan van schadeverzekeringen bestaat het risico dat dekkingen worden afgegeven voor risico’s met
een hoger risicoprofiel dan waarvoor de premie is vastgesteld of dat er cumulatie van risico gaat ontstaan door
concentratie van verzekerde objecten.
Univé Samen beheerst dit risico door het opstellen van duidelijke acceptatieregels en het hanteren van
controlemechanismen. De acceptatieregels op het gebied van schadeverzekeringen zijn in een periode van
vele jaren ontwikkeld en verfijnd. De bestaande portefeuille is op basis daarvan tot stand gekomen.
De verzekerde risico’s van de schadeportefeuille zijn nagenoeg volledig gelegen in de provincies Drenthe en
Friesland.
Herverzekering
Univé Samen is een brandverzekeraar en neemt het risico van brand en storm van haar leden over. Univé
Samen wil dit risico niet geheel zelf dragen, maar (deels) overdragen aan een herverzekeraar. Dat past ook in
de strategische doelstelling over continuïteit. Univé Samen wil haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten
verzekeringsovereenkomsten altijd nakomen.
Net als alle Regionale Univé ’s koopt Univé Samen haar herverzekeringsdekking momenteel in bij Univé Her,
een volle deelneming van de Coöperatie Univé Verzekeringen. Univé Her zoekt voor de gezamenlijke risico’s
van de Regionale Univé ’s dekking (retrocessie) op de professionele herverzekeringsmarkt.
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In het herverzekeringsbeleid staan de kaders waarbinnen Univé Samen haar verzekeringstechnisch risico’s wil
overdragen aan (her-)verzekeraars. Het herverzekeren van risico’s om het verzekeringstechnisch risico binnen
de risicobereidheid te houden is een belangrijke beheersmaatregel.
Univé Samen heeft de volgende doelen voor herverzekering geformuleerd:
• Zorgen voor een beheersbaar (gelijkmatig) resultaat;
• Bescherming van het vermogen.
Univé Samen wil grote fluctuaties in de jaarcijfers voorkomen. Een deel van het schaderisico, verbonden aan
onze verzekeringen, is herverzekerd ter voorkoming van grote schommelingen in het resultaat en ter realisatie
van goed evenwicht tussen het schaderisico en de hiermee verbonden kapitaaleis. Verder biedt herverzekering
de mogelijkheid om de tekencapaciteit te vergroten. Er kunnen meer risico’s geaccepteerd worden en
tegelijkertijd kunnen de risico’s beheersbaar blijven. De aspecten die een rol spelen bij het
herverzekeringscontract zijn de risicobereidheid en de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor het afdekken
van risico’s.
Voor welke dekkingen kiest Univé Samen?
Specifiek voor de volgende risico’s wordt de keuze voor de contractvorm hierna nader onderbouwd.
Brand:
De schadeoorzaak brand zorgt jaarlijks voor een zekere schadelast. Branden van grote omvang kunnen de
jaarlijkse resultaten sterk beïnvloeden. Naast de omvang van de schade is eveneens het aantal schaden van
omvang een onzekere factor. Ter dekking van het brandrisico wordt een Excess of Loss per risico / per
gebeurtenis afgesloten.
Storm:
Catastrofale gebeurtenissen vormen een belangrijk risico voor de schadeverzekeringsactiviteiten. Het
belangrijkste catastroferisico is de combinatie van een zware storm en hagel die grote schade veroorzaakt. Ter
dekking van dit risico wordt een Excess of Loss per gebeurtenis afgesloten.
Vee:
De veeverzekeringen vormen een relatief kleine branche binnen de portefeuille ‘eigen tekening’. Ziekten
kunnen binnen de Nederlandse veestapel relatief snel toeslaan, vanwege het karakter van het rundvee (fokken
levert een hoogwaardig type rundvee dat echter kwetsbaar is voor ziekten). Eén of enkele schaden van
omvang kunnen een negatief economisch resultaat binnen de branche opleveren. Ter dekking van dit
catastroferisico wordt een Excess of Loss herverzekeringscontract gesloten met een eigen behoud.
Aftoppingsgrens
Alle grote schaden kennen een aftoppingsgrens. Boven die grens (€ 3 miljoen) wordt de schade niet
meegenomen in de schadestatistiek. Het optrekken van de grens heeft geen invloed op de kans van ontstaan
van Brand. De grotere risico’s worden stuk voor stuk geïnspecteerd en getaxeerd, om zo het risico op brand zo
klein mogelijk te houden en tevens wordt er een analyse gemaakt of deze posten op deze manier in de
portefeuille kunnen blijven.
Voor de keuze van het eigen behoud (prioriteit) zijn de volgende factoren van belang:
• De prijs van de capaciteit (hoe lager het eigen behoud, hoe hoger de prijs)
• De volatiliteit van het resultaat (hoe lager het eigen behoud, hoe kleiner de volatiliteit)
• De kapitaalspositie van het verzekeringsbedrijf (naarmate de kapitaalspositie toeneemt, kan een hoger
eigen behoud gekozen worden)
• Wijzigingen qua samenstelling van de portefeuille, bijvoorbeeld door overname of ander beleid
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Risicostrategie
Het verzekeringstechnisch risico is het meest aanzienlijke risico voor Univé Samen en wordt door Univé Samen
als materieel risico onderkend. Univé Samen monitort het verzekeringstechnisch risico in het kader van de
monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het kapitaalvereiste
voor het verzekeringstechnisch risico van Univé Samen bedraagt ultimo 2021
€ 5.359.000 na diversificatie. Het verzekeringstechnisch risico als geheel kan worden opgedeeld in
verschillende ondermodules. De voor Univé Samen relevante ondermodules en de diversificatie-effecten zijn
beschreven in onderstaande tabel.
Verzekeringstechnisch
risico

Beschrijving

Premie- en reserverisico

Het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de
waarde van verzekeringsverplichtingen door schommelingen in
het tijdstip, de frequentie en de ernst van verzekerde gebeurtenissen en in het tijdstip en het bedrag van schaderegelingen

Vervalrisico

Het risico van vroegtijdige beëindiging van de
verzekeringsovereenkomsten

Catastroferisico

Diversificatie-effecten

Totaal

Ultimo 2021

Ultimo 2020

€ x 1.000

€ x 1.000

1.281

1.250

184

182

Het risico op verliezen veroorzaakt door een ramp wat leidt tot
een daling van het eigen vermogen

4.890

4.794

De vermindering van de risicopositie die verband houdt met de
diversificatie van activiteiten en die voortvloeit uit het feit dat het
tegenvallende resultaat uit hoofde van het ene risico kan worden
gecompenseerd met het meevallende resultaat uit hoofde van
een ander risico, wanneer er geen volledige correlatie tussen
deze risico’s bestaat

-996

- -975

5.359

5.251

Voor Univé Samen wordt het verzekeringstechnisch risico grotendeels bepaald door het catastroferisico.
Daarnaast beïnvloeden het premie- en reserverisico het kapitaalvereiste voor verzekeringstechnisch risico. De
impact van het vervalrisico is beperkt.
Het verzekeringstechnische risico is het grootste risico van Univé Samen. De kapitaaldekking (SKV) daarvan is
in 2021 gestegen door bewust beleid - met inachtneming van de goede solvabiliteitspositie - met
€ 108.000 tot € 5.359.000.
Deze stijging is toe te rekenen aan de volgende elementen:
• Een stijging in het catastroferisico Schade van € 96.000 (2021: € 4.890.000 en 2020: € 4.794.000). De
stijging is te wijten aan een toename van het hagelcatastroferisico.
• Een stijging in het premie- en reserverisico schade van € 31.000 (2021: € 1.281.000, 2020:
€ 1.250.000). Dit komt door een toename van de volumemaatstaf van het premierisico;
• Een stijging in het vervalrisico van € 2.000 (2021: € 184.000, 2020: € 182.000);
• Een stijging in diversificatie-effecten van € 21.000 (2021: - € 996.000, 2020: - € 975.000).
C.1.1. Risicoconcentratie
Als brandverzekeraar heeft Univé Samen acceptatiebeleid met daarin opgenomen richtlijnen om concentraties
van brandrisico’s te vermijden. De risicoconcentratie van het verzekeringstechnisch risico zijn bij brandrisico’s
beperkt, terwijl dat bij storm aanzienlijk kan zijn.
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C.1.2. Risico beperkende maatregelen
Univé Samen hanteert de volgende beheersmaatregelen ten aanzien van het verzekeringstechnisch risico:
• Verzekeringstechnisch beleid met o.a. Acceptatiebeleid, Portefeuille-onderhoudbeleid; Preventie- en
premiebeleid;
• Product Approval and Review Process (PARP);
• Sluiten van adequate herverzekeringscontracten op basis van het herverzekeringsbeleid;
• Monitoring verzekeringsportefeuille;
• Actuariële onderbouwing premiestellingen en (schade)voorzieningen;
• Herverzekeringsbeleid inzake de catastroferisico’s.
De risicolimitering door middel van herverzekeringscontracten wordt verder toegelicht in de onderstaande
paragraaf.
C.1.2.1. Risicolimiteringstechnieken
Het gebruik van herverzekeringscontracten wordt, samen met het gebruik van derivaten en special purpose
vehicles, onder Solvency II aangeduid als risicolimiteringstechniek. Door middel van herverzekering kunnen de
verzekeringstechnische risico’s worden gemitigeerd. Dat is vooral van belang voor de niet verwachte schades,
zoals de catastrofe risico’s en de heel grote schades die het resultaat meer dan gemiddeld beïnvloeden.
Doordat de herverzekeraar deze risico’s kan spreiden over een zeer groot aantal risico’s is zij minder
kwetsbaar voor concentraties van schades en frequentierisico’s dan een individuele verzekeraar. Hierdoor kan
een herverzekeraar tegen een acceptabele premie de verzekeringstechnische risico’s van een verzekeraar
(deels) overnemen.
Univé Samen wil voorkomen dat door catastrofes problemen zouden kunnen ontstaan ten aanzien van claims
uitbetalingen. Om deze reden worden zowel voor storm als brand herverzekeringscontracten afgesloten,
welke het verzekeringstechnisch risico van Univé Samen limiteren. Ter mitigering van de door haar lopende
verzekeringstechnische risico's heeft Univé Samen een herverzekeringscontract afgesloten met Univé Her. De
geldende eigen risico's bedragen € 500.000 (m.i.v. 2021) voor brand- en € 2.000.000 voor stormschade voor
het eerste evenement en € 1.000.000 voor het tweede evenement (second layer). Alle grote schaden kennen
een aftoppingsgrens. Boven die grens (€ 3 miljoen) wordt de schade niet meegenomen in de schadestatistiek.
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is zowel Univé Samen als Univé Her. in 2003 toegetreden
tot de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt
herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar. De eerste layer
hiervan - tot € 200 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de aangesloten verzekeraars.
Het aandeel van Univé Samen in deze layer bedraagt € 162.000. Dit is tevens het maximumbedrag dat Univé
Samen in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade haar eigen
polishouders of die van andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft.
Ten aanzien van herverzekering hanteert Univé Samen de volgende doelstellingen:
• Het herverzekeringsprogramma moet adequaat zijn om faillissement te voorkomen door eens in de
200 jaar gebeurtenissen op te vangen;
• Het herverzekeringscontract moet, uitgaande van de meerjarenbegroting, leiden tot een
solvabiliteitsratio van de streefsolvabiliteit (2021: 250%);
• Het herverzekeringsprogramma dient volatiliteit ten aanzien van de kapitaalpositie van Univé Samen
de reduceren.
Exces of loss herverzekering past het best bij de portefeuille van Univé Samen. Excess-of-loss herverzekering is
een vorm van herverzekering waarbij de verzekeraar voor elke schade (of voor elke schadegebeurtenis) een
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vast eigen behoud heeft. Wanneer dit eigen behoud wordt overschreden, komt de schade (voor zover deze
het eigen behoud overschrijdt) voor vergoeding door de herverzekeraar in aanmerking.
Aangezien Exces of loss de meest voor de hand liggende vorm van herverzekering voor Univé Samen is,
worden jaarlijks in ieder geval de volgende contracten afgesloten:
• Excess of loss per risk brand/UG;
• Excess of loss per gebeurtenis Brand/UG;
• Excess of loss per gebeurtenis Storm.
De hoogte van de prioriteit en de limieten worden jaarlijks vastgesteld door het BMT. De manager
Verzekeringsbedrijf heeft hierin een adviserende rol. Ook de manager F&C en R&C, de risicomanagement
functie en de actuariële functie worden geraadpleegd.
Van belang voor de keuze van het eigen behoud (prioriteit) zijn de volgende factoren:
• De prijs van de capaciteit (hoe lager het eigen behoud, hoe hoger de prijs);
• De volatiliteit van het resultaat (hoe lager het eigen behoud, hoe kleiner de volatiliteit);
• De kapitaalspositie van het verzekeringsbedrijf (naarmate de kapitaalspositie toeneemt, kan een hoger
eigen behoud gekozen worden);
• Wijzigingen qua samenstelling van de portefeuille, bijvoorbeeld door overname of ander beleid.
Bij het bepalen van de keuze wordt gezocht naar de beste prijs/kwaliteit verhouding bij de inkoop van de
herverzekeringscontracten. Deze prijs/kwaliteit kan worden gemeten door het optimum te bepalen tussen de
standaard deviatie en het rendement op herverzekering. Deze informatie kan worden opgevraagd bij de
herverzekeraar Univé Her. Univé Her doet 10.000 simulaties van verschillende verzekeringsjaren op de
verschillende eigen behouden en bepaalt aan de hand daarvan een optimumlijn.
Jaarlijks wordt het herverzekeringsprogramma dat voldoet aan deze doelstellingen vastgesteld binnen de
kaders die in het herverzekeringsbeleid zijn vastgelegd. Univé Samen kiest ervoor om te streven naar een
consistent beleid, waarbij als uitgangspunt “Univé Her tenzij” wordt gehanteerd.
Univé Samen beoordeelt periodiek de effectiviteit van de herverzekeringscontracten. Toetsing van de
adequaatheid van het herverzekeringsprogramma wordt uitgevoerd door de actuariële functie.
Deze toets omvat een aantal elementen, waaronder de volgende:
• Een beoordeling van de ontwikkelingen op het gebied van herverzekering van brand- en stormrisico’s,
met speciale aandacht voor de toepasbaarheid op de portefeuille van Univé Samen en welke
onderdelen Univé Samen zou kunnen toepassen;
• Een toets van de premiestelling van Univé Her uitgaande van de overgedragen risico’s;
• Een berekening van alternatieve herverzekeringsprogramma’s, aan de hand van beschikbare data en
prudente aannames;
• Een beoordeling van de effectiviteit van het herverzekeringsprogramma in de voorgaande vijf jaren;
• Een beoordeling van de adequaatheid van het herverzekeringsprogramma voor de komende jaren,
gegeven de historische uitkomsten, trendmatige ontwikkelingen en mogelijke risico’s zoals deze ook
uit de ORSA blijken.
C.1.3. Risicogevoeligheid
Stress testing
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk voert Univé Samen jaarlijks in de ORSA een stress test uit op
basis van verschillende stress scenario’s. Met betrekking tot het verzekeringstechnisch risico zijn door Univé
Samen drie stress scenario’s doorgerekend op basis van het standaardmodel:
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•
•
•

Scenario met een landelijke extreme windstorm en steeds extremer weer als gevolg van
klimaatverandering
Een pandemie gevolgd door een economische crisis zorgt voor ernstige verstoring van de economie
Een groot cybercrime incident zorgt voor blokkering van QIS en CRM data en het openbaar worden
van klantgegevens.

In de onderstaande scenario’s wordt aangegeven wat de effecten zijn per scenario ten opzichte van het
basisscenario.
Scenario 1: landelijke extreme windstorm en steeds extremer weer als gevolg van klimaatverandering in
combinatie met impact klimaattransitie.
Fysieke risico’s: De schadelast van de storm in 2021 bedraagt € 25 miljoen. De limiet van de
herverzekeringsdekking bedraagt € 22.545.000 welke is gebaseerd op de RMS schadelast voor een 1:200 jaar
storm. In 2021 wordt € 2 mln. (het Eigen Behoud) van de schadelast uitgekeerd, in 2022 wordt 65% van de per
ultimo 2020 nog aanwezige schadevoorziening uitgekeerd, in 2023 25% en de resterende 10% wordt in 2024
uitgekeerd. De herverzekeringspremie voor het Storm Excess of Loss per gebeurtenis herverzekeringscontract
stijgt in 2022 met 5% ten opzichte van 2021 en blijft de jaren daarna gehandhaafd op dat niveau. In 2022 en
2023 neemt de S/P met nog eens 3%-punt per jaar toe t.o.v. het voorgaande jaar, in de jaren daarna blijft de
S/P op het niveau van 2023.
Transitierisico’s: In dit scenario wordt verondersteld dat de energietransitie met abrupte schokken gepaard
gaat. Hierbij worden twee drivers onderkend: (1) overheidsbeleid en (2) technologische ontwikkelingen.
Overheden (1) beperken de rechten op de uitstoot van CO2 wat leidt tot een hogere prijs om CO2 te mogen
uitstoten en stijgende energieprijzen, met een hogere inflatie tot gevolg. De technologische doorbraak (2)
heeft in eerste instantie een positief op het BBP omdat er meer geïnvesteerd wordt in de nieuwe technologie.
Ook hier dalen de aandelenkoersen echter omdat bedrijven die gebruik maken van oude technologieën een
deel van hun productiemiddelen moeten afschrijven. Dit leidt na enige tijd tot een lager BBP.
Ten gevolge van de stormschaden wordt in 2021 een enorm verlies geleden, waardoor het eigen vermogen
daalt van € 17.222.000 (2020) naar € 11.256.000 (2021). De SKV stijgt van € 7.145.000 (2020) naar
€ 7.829.000 (2021). Een forse daling van het eigen vermogen bij een dalende SKV heeft tot gevolg dat de SKVratio daalt. In 2021 daalt (144%) deze en blijft net onder de Univé Formule norm (150%) om in de jaren daarna
te stijgen van 166% (2022) naar 179% (2023) om in 2024 uit te komen op 185%.
Als managementactie is besloten om met ingang van 2022 het eigen behoud storm te verlagen van
€ 2.000.000 naar € 1.700.000 en de second layer te verlagen van € 1.000.000 naar € 850.000. Door deze
maatregel stijgt de SCR-ratio in 2022 van 144% naar 154% en in 2023 van 166% naar 183%. Deze maatregel is
effectief en goed te realiseren.
Scenario 2: Pandemie
Een pandemie gevolgd door een economische crisis zorgt voor ernstige verstoring van de economie.
Ten gevolge van de economische crisis wordt in 2021 een verlies geleden, waardoor het eigen vermogen daalt
van € 17.222.000 (2020) naar € 14.827.000 (2021). De SKV stijgt van € 7.145.000 (2020) naar € 7.475.000
(2021). De daling van het eigen vermogen bij een stijgende SKV heeft tot gevolg dat de SKV-ratio daalt. In
2021 daalt (198%) deze en blijft net onder de interne norm (200%). In 2022 stijgt de SKV-ratio naar 211% om in
de twee jaren daarna met enkele procenten weer te gaan te dalen.
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De SKV ratio blijft boven de normsolvabiliteit. Er is ook geen negatieve trend zichtbaar, zodat is besloten geen
managementacties uit te voeren.
Scenario 3: Cybercrime
Twee cybercrime incidenten zorgen voor: (1) blokkering van QIS en CRM data, het betalen van losgeld en het
openbaar worden van klantgegevens; (2) cumulatieschade op het nieuwe cyber-product en veel bijkomende
kosten.
In december 2021 wordt Univé getroffen door cybercrime (aanval hacker). Bij deze aanval wordt de polis en
klantdata in de QIS en CRM database geëncrypt en geblokkeerd. Er wordt losgeld (ransomware) gevraagd om
de data weer vrij te geven. Repuatieschade en boetes zijn het gevolg.
De Univé Formule heeft besloten om in 2021 in samenwerking met een grote externe herverzekeraar (Munich
Re) de cyber propositie te gaan voeren. Hierbij wordt in de Brand- en Aansprakelijkheidsdekking het cyberrisico gedekt. Er bestaat bij de dekking een risico op cumulatie van schades (cumulatierisico), het risico dat
door één event veel klanten van Univé tegelijk geraakt worden. Het scenario van cumulatie van cyber risico
doet zich voor in 2022 op het moment dat het product volledig is opgenomen in de portefeuilles.
Als gevolg van de hack daalt de verdiende premie van Univé Samen daalt met 5% in 2022 en in 2023 met 7,5%
t.o.v. Plan. De Autoriteit Persoonsgegevens legt Univé Samen in 2022 een boete op van € 4 miljoen mln. (2%
van de brandpremie in 2020).
Voor wat betreft het cumulatierisico bedraagt de schadelast € 130 mln.; 10% van alle polishouders loopt
schade op. Van deze schade gaat € 3,2 mln. naar Univé Schade, de rest wordt verdeeld onder de RU’s naar
omvang van de afgesloten dekkingen. De Autoriteit Persoonsgegevens legt Univé Samen in 2022 weer een
boete op van € 4 miljoen mln. (2% van de brandpremie in 2020).
Het verdienmodel en solvabiliteit van Univé Samen zijn robuust, zodat de cybercrime niet leidt tot een verlies,
daarentegen stijgt het eigen vermogen van € 17.222.000 (2020) naar € 17.457.000 (2021). De SKV stijgt van €
7.145.000 (2020) naar € 7.159.000 (2021). De stijging van het eigen vermogen bij een licht stijgende SKV heeft
tot gevolg dat de SKV-ratio stijgt naar 244%. In 2022 daalt deze naar 216% om in de jaren daarna te stijgen met
enkele percentages per jaar.
De SKV-ratio blijft boven de normsolvabiliteit. Er is geen negatieve trend waarneembaar, zodat is besloten
geen managementacties uit te voeren.
Scenario 4: Wijziging schademarkt
Exponentiële groei van technologie leidt tot significante impact op de verzekeringsmarkt, zoals een lagere
premie.
De Univé Formule blijkt niet in staat om de daling in premie-en provisie-inkomsten op te vangen door de
realisatie van haar strategie TNDK omdat deze zelf onvoldoende concreet is, commerciële slagkracht
onvoldoende is, het zekerheidsmerk onvoldoende wordt geladen en het ontwikkelvermogen binnen de
Formule te beperkt blijkt.
De geprognosticeerde verdiende brandpremie daalt met 15% in 2021, 30% in 2022 en 40% in 2023 ten
opzichte van de meerjarenbegroting. Het niveau van absolute beheerskosten blijft gelijk aan het niveau van
2020, in meerjarenbegroting geprognosticeerde kostenbesparingen worden niet gerealiseerd. De schadepremieverhouding op brand, personenauto en bedrijfsauto neemt ten opzichte van de meerjarenbegroting toe
met 2%-punt in 2021, 4%-punt in 2022 en 5%-punt in 2023.
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Het verdienmodel en solvabiliteit van Univé Samen zijn robuust, zodat de wijziging in de schademarkt niet leidt
tot een verlies, daarentegen stijgt het eigen vermogen van € 17.222.000 (2020) naar € 17.425.000 (2021). De
SKV daalt van € 7.145.000 (2020) naar € 6.822.000 (2021). De stijging van het eigen vermogen bij een dalende
SKV heeft tot gevolg dat de SKV-ratio stijgt naar 255%. In 2022 daalt deze naar 264% om in de jaren daarna te
dalen met enkele percentages per jaar.

C.2 Marktrisico
Het marktrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als direct of
indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in de volatiliteit van de marktprijzen van activa,
verplichtingen en financiële instrumenten.
Het marktrisico betreft na het verzekeringstechnisch risico het meest aanzienlijke risico voor Univé Samen en
wordt door Univé Samen als materieel risico onderkend. Univé Samen monitort het marktrisico in het kader
van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het
kapitaalvereiste voor het marktrisico van Univé Samen bedraagt ultimo 2021 € 2.500.000 na diversificatie. Het
marktrisico als geheel kan worden opgedeeld in verschillende ondermodules. De voor Univé Samen relevante
ondermodules en de diversificatie-effecten zijn beschreven in onderstaande tabel.
Univé Samen heeft binnen het marktrisico te maken met een zestal verschillende risico’s.
Marktrisico

Beschrijving

Ultimo 2021

Ultimo 2020

€ x 1.000

€ x 1.000

Renterisico

De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en
financiële instrumenten voor veranderingen in de
rentetermijnstructuur of in de volatiliteit van de rente

371

286

Aandelenrisico

De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en
financiële instrumenten voor veranderingen in de volatiliteit of
waarde van aandelen

1.472

1.145

Vastgoedrisico

De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en
financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de
volatiliteit van de marktprijzen van vastgoed

478

490

Spreadrisico

De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en
financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de
volatiliteit van de kredietspreiding boven de risicovrije
rentetermijnstructuur

596

517

Valutarisico

De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en
financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de
volatiliteit van wisselkoersen

355

323

Concentratierisico

Risico’s veroorzaakt door een gebrek aan diversificatie in de
activaportefeuille, of door een sterke blootstelling aan het risico van
wanbetaling van een enkele emittent van effecten of een groep van
verbonden emittenten

252

277

Diversificatie-effecten

De vermindering van de risicopositie die verband houdt met de
diversificatie van

- 1.024

- 926

2.500

2.111

activiteiten en die voortvloeit uit het feit dat het tegenvallende
resultaat uit hoofde van het ene risico kan worden gecompenseerd
met het meevallende resultaat uit hoofde van een ander risico,
wanneer er geen volledige correlatie tussen deze risico’s bestaat
Totaal
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De belangrijkste beheersingsmaatregel in dit kader is het blijvend aanhouden van een fors eigen vermogen.
Daarnaast is het beleid van Univé Samen gericht op het streven naar een passende verhouding tussen de
verschillende soorten verplichtingen enerzijds en de daar tegenoverstaande beleggingscategorieën anderzijds.
Verder heeft Univé Samen er bewust voor gekozen het aantal categorieën waarin wordt belegd te beperken
en afgeleide financiële instrumenten en gestructureerde producten te mijden.
Het marktrisico bij Univé Samen wordt grotendeels bepaald door het aandelen-, spread- en vastgoedrisico. Het
rente-, concentratie- en valutarisico hebben in mindere mate invloed op het marktrisico van Univé Samen. Het
marktrisico is gedurende 2021 met € 388.000 gestegen door het gezamenlijke effect van:
• Een stijging in het spreadrisico van € 79.000 (2021: € 596.000, 2020: € 517.000). Het spreadrisico is
gestegen met als belangrijkste oorzaak een stijging van het belegde vermogen dat spreadrisico loopt;
• Een stijging in het valutarisico van € 32.000 (2021: € 355.000, 2020: € 323.000). Het valutarisico is gestegen
door dat er meer beleggingen in vreemde valuta op de balans staan;
• Een stijging van het renterisico van € 85.000 (2021: € 371.000, € 2020: € 286.000). Het renterisico is
gestegen door dat de totaal belegde waarde in vastrentende waarden is gestegen;
• Een daling in het concentratierisico van € 25.000 (2021: € 252.000, 2020: € 277.000).
• Het belegd vermogen dat concentratierisico loopt is gedaald;
• Een stijging in het aandelenrisico van € 327.000 (2021: € 1.472.000, 2020: € 1.145.000). Voornaamste
oorzaken hiervan zijn:
• De schok voor type 1 aandelen (genoteerd aan de gereglementeerde markten, lid van EER en
OESO) bedraagt ultimo 2021 45,88% (ultimo 2020: 38,52%). Voor type 2 aandelen (niet in EER of
OESO, niet-genoteerde aandelen, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen) en
strategische deelnemingen bedraagt de schok ultimo 2021 respectievelijk 55,88% (ultimo 2020:
48,52%) en 22,0% (ultimo 2020: 22,0%).
o De totale marktwaarde van aandelen is toegenomen van 2.976k (ultimo 2020) naar 3.217k (ultimo
2021).
• Een daling van het vastgoedrisico van € 13.000 (2021: € 478.000, 2020: € 490.000). Is veroorzaakt door een
daling van de waarde van het vastgoed;
• Een stijging in de diversificatie-effecten van - € 98.000 (2021: - € 1.024.000, 2020: - € 926.000).
C.2.1. Risicobeperkende maatregelen
De uitgangspunten, procedures en maatregelen in het beleggingsbeleid zijn de belangrijke
beheersmaatregelen ten aanzien van het marktrisico. Het beleggingsbeleid van Univé Samen heeft een
defensief karakter waarbij een voorzichtige afweging tussen risico en rendement steeds voorop staat. In het
beleggingsbeleid zijn richtlijnen opgenomen onder andere ten aanzien van de verdeling van de portefeuille
over vastgoed, aandelen, obligaties en liquiditeiten. De ontwikkelingen van de beleggingsportefeuille ten
opzichte van deze richtlijnen worden ieder kwartaal gemonitord en gerapporteerd aan het BMT en Raad van
Commissarissen.
“Prudent person”-beginsel
Univé Samen heeft omwille van het specialistische karakter van beleggen waarbij flexibel en accuraat inspelen
op marktontwikkelingen, deskundigheid en het beschikken over de juiste systemen cruciaal zijn voor het
uitvoeren van beleggingsbeleid, gekozen om het vermogensbeheer onder te brengen bij een externe partij.
Vanaf 2019 wordt er gewerkt met 1 externe vermogensbeheerder die ongeveer een vermogen van
€ 9.800.000 beheert.
Het BMT van Univé Samen is verantwoordelijk voor het vaststellen van de voorwaarden en doelstellingen van
het beleggingsbeleid. Univé Samen stelt deze voorwaarden en doelstelling op conform het “prudent person”beginsel. De doelstelling van het beleggingsbeleid is om overtollige kasgelden uit te zetten tegen een
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aanvaardbaar risico op zodanige wijze dat de opbrengst van de beleggingen bijdragen aan het resultaat van de
onderneming zonder dat zij de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.
Bij deze doelstelling past een zorgvuldig gekozen samenstelling van de beleggingen, waarbij recht wordt de
volgende drie randvoorwaarden:
• Beleggingen zijn in voldoende mate liquide, zodat Univé Samen te allen tijde kan voldoen aan haar
verplichtingen jegens polishouders;
• Beleggingen passen binnen de risicobereidheid, waarbij de risicogewogen solvabiliteit nimmer onder
de interne normsolvabiliteit komt en
• Het beleid voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving
Bij deze uitgangspunten past een defensief beleid met een zorgvuldig gekozen asset allocatie. Er wordt alleen
belegd in onroerend goed dat als bedrijfsmiddel wordt gebruikt. Er moet zoveel mogelijk in euro’s belegd
worden om valutarisico te beperken. Er gelden bandbreedtes voor beleggingen in obligaties, aandelen en
hypotheken. Daarnaast levert de vermogensbeheerder per ultimo van iedere maand de waarde van de
beleggingen op individueel niveau aan. Deze opgaven worden per kwartaal gecontroleerd met de waarden
zoals die door de aan het vermogensbeheer gekoppelde depotbank worden geregistreerd. Dit stelt Univé
Samen in staat de beleggingsportefeuille en het bijbehorende rendement adequaat te meten, bewaken,
beheren, beheersen en rapporteren.
Een overzicht van de beleggingen per 31 december 2021 staan in onderstaande overzichten van de
‘Gebouwen voor eigen gebruik’, ‘Overige terreinen en gebouwen’ en de ‘Overige financiële beleggingen’.
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C.2.2. Risicogevoeligheid
Het beleggingsvolume in 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen en het kapitaalbeslag steeg ook. De SKV ratio
blijft over de periode 2021 – 2022 boven de interne norm.
De risicogevoeligheid van het marktrisico wordt vastgesteld met behulp van het standaardmodel uit het
Solvency II raamwerk. De wettelijke kapitaaleisen worden ook met dit standaardmodel bepaald.
Risicogevoelige activa voor Univé Samen zijn aan de activa kant;
• Aandelen, vastgoed en obligaties.
Aan de verplichtingen kant:
• Totale netto voorziening

C.3 Kredietrisico
Tegenpartij- of kredietrisico is het risico dat een partij waar Univé Samen een (voorwaardelijke) vordering op
heeft niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Univé Samen heeft het Tegenpartij-/kredietrisico
onderverdeeld in risico’s van partijen met of zonder rating van een erkend ratingbureau. De gevoeligheid van
het Tegenpartij/kredietrisico wordt vooral bepaald door de rating die een herverzekeraar of bank heeft.
Univé Samen monitort het kredietrisico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals
omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het kapitaalvereiste voor het kredietrisico van Univé Samen
bedraagt ultimo 2021 € 1.465.000. Gedurende 2021 is het kapitaalvereiste voor kredietrisico met
€ 102.000 gestegen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de toename van het beleggingsvolume en liquide
middelen op de balans.
Bij Univé Samen zijn de volgende balansposten bij het tegenpartijrisico betrokken:
Type 1 (partijen met rating, banken, herverzekeraars etc.):
De rekeningen bij banken, inclusief eventuele direct opneembare deposito’s voor een bedrag van
€ 11.221.858 (ultimo 2020 € 10.778.592) De vorderingen en balansposten met betrekking tot herverzekering
van € 0 (ultimo 2020: 0). Met betrekking tot het tegenpartijrisico op herverzekeraars wordt tevens het risico
berekend dat een herverzekeraar bij een catastrofe niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
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Type 2 (vorderingen, hypotheken etc.):
De balanspost ‘Vorderingen’ minus de vorderingen op de belastingdienst voor een bedrag van
€ 1.850.163(€ 1.916.839 - € 66.676) (2020: € 1.533.275 (€ 1602.597 – € 69.322).
De ontwikkeling van het kredietrisico kapitaalvereiste is opgenomen in de onderstaande tabel.
Ontwikkelingen kredietrisico kapitaalvereiste (bedragen x €
1.000) als berekend in het basisscenario ORSA 2021

2021

Kredietrisico SKV

1.465

2022

1.419

2023

1.438

Zoals blijkt uit de tabel is de verwachting dat de blootstelling aan het kredietrisico, en daarmee het
kapitaalvereiste voor dit risico stabiel blijft rond de € 1,4 miljoen.
C.3.1. Risicoconcentratie
De herverzekeraar en banken waarmee Univé samenwerkt zijn actief op de financiële markten. Heftige
ontwikkelingen op de financiële markten kunnen van invloed zijn op de rating van de gecontracteerde
herverzekeraar en banken. Univé Samen heeft geen invloed op deze heftige ontwikkelingen.
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste concentraties van het kredietrisico ten aanzien van banken.

C.3.2. Risico beperkende maatregelen
Univé Samen beheerst dit risico door eisen (gelijk of hoger dan A-) te stellen aan de rating van haar
herverzekeraar en banken. Eenzelfde eis geldt voor beleggen in obligaties.
Om een verlies van (af te dragen) premie-inkomsten tot een aanvaardbaar minimum te beperken heeft Univé
Samen als beheersmaatregel afspraken met derden maatschappijen gemaakt over het teruggeven van incasso
en voert zij zelf een stringent eigen incassobeleid.
C.3.3. Risicogevoeligheid
Het krediet- of tegenpartijrisico is een materieel risico voor Univé Samen. Univé Samen heeft stresstests en
gevoeligheidsanalyses met betrekking tot kredietrisico uitgevoerd door opname van een scenario in de ORSA
2016. De rating van Univé Her. werd in dit scenario verlaagd van rating A- naar B. Als gevolg van de daling van
de kredietwaardigheid van Univé Her, is er een bijzonder grote stijging in de kapitaalseis voor het tegenpartij
kredietrisico te zien. Ten opzichte van het basisscenario wordt de kapitaalseis meer dan 9 keer zo groot,
hierdoor worden de verhoudingen binnen het risicoprofiel ook heel anders.
Het stormscenario met downgrade van de herverzekeraar geeft goed inzicht in de gebeurtenissen die
gelijktijdig op moeten treden, wil de kapitaalpositie van Univé Samen onder de vereiste kapitaalspositie
komen. De kans dat deze gebeurtenissen gelijktijdig zo zwaar optreden wordt zeer laag ingeschat. Het BMT
vindt het acceptabel dat in een dergelijke situatie zich voordoet dan wordt overgestapt naar een nieuwe
herverzekeraar met een A rating om de ratio blijvend op het gewenste niveau te houden.
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C.4 Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat Univé Samen over onvoldoende middelen beschikt om aan directe
verplichtingen te voldoen.
Om te borgen dat Univé Samen kan voldoen aan haar actuele verplichtingen heeft het een liquiditeitsbeleid
opgesteld. Hierbinnen zijn doelstelling ten aanzien van de hoogte, spreiding en beschikbaarheid van de
aanwezige liquide middelen geformuleerd. Daarnaast is het liquiditeitsbeleid gericht op het voorkomen dat
liquide middelen onnodig worden aangehouden, waardoor rendement wordt misgelopen. Hiertoe bepaalt
Univé Samen de middelen die belegd kunnen worden op basis van een liquiditeitenprognose, waarbij rekening
wordt gehouden met de actuele verplichtingen voortkomend uit benodigd werkkapitaal, toekomstige schades
en toekomstige kosten. Op basis van deze prognose bepaalt Univé Samen de hoogte van de liquide middelen,
welke het dient aan te houden om aan de liquiditeitsbehoefte te kunnen voldoen.
Het liquiditeitsbeleid draagt zorg voor een adequate beheersing van het liquiditeitsrisico, waardoor het
liquiditeitsrisico na toepassing hiervan geen materieel risico voor Univé Samen betreft. Univé Samen heeft
geen stresstests of gevoeligheidsscenario uitgevoerd met betrekking tot het liquiditeitsrisico.
Ultimo 2021 bedroegen de liquide middelen € 11.221.858 ten opzichte van ultimo 2020 is dat een stijging van
€ 443.266 (2020 € 10.778.592). De toename wordt onder andere verklaard door minder uitgaven.
C.4.1. Verwachte winst in toekomstige premie
Met betrekking tot het liquiditeitsrisico betekent, ‘de verwachte winst in toekomstige premies’, de verwachte
contante waarde van de toekomstige kasstromen, welke voortvloeien uit het opnemen in de technische
voorziening van de premies welke verband houden met bestaande verzekeringscontracten welke verwacht
worden in de toekomst ontvangen te worden, maar welke om welke reden dan ook mogelijkerwijs niet
worden ontvangen, om een reden anders dan dat een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt, ongeacht de
wettelijke of contractuele rechten van de polishouder om de polis te beëindigen.
De in de toekomstige premies vervatte verwachte winst € 458.778 (2020: € 454.318) is bedoeld om inzicht te
geven in het verschil tussen de technische voorziening die betrekking heeft op reeds betaalde premies en de
technische voorziening die verband houdt met toekomstig te ontvangen premies.
Conform de Gedelegeerde Verordening is de in de toekomstige premies vervatte verwachte winst bepaald als
verschil tussen de huidige Best Estimate voorziening, en de Best Estimate voorziening in de situatie waarbij
geen premies meer ontvangen worden en de kapitalen zijn verlaagd naar de premievrije kapitalen.

C.5 Operationeel risico
Een operationeel risico is het risico van een (financieel) verlies dat zich voordoet als gevolg van inadequate of
falende interne processen, personeel en systemen of externe gebeurtenissen. Tot het operationeel risico
worden ook juridische risico’s gerekend, maar niet risico’s die voorvloeien uit strategische beslissingen en
reputatierisico’s. Deze laatstgenoemde risico categorieën zijn bij Univé Samen ondergebracht in de categorie
‘overige’.
Het begrip operationeel risico binnen Univé Samen omvat de volgende risicocategorieën:
• Procesrisico’s;
• Compliance/juridische risico’s;
• IT risico’s:
• Uitbestedingsrisico’s.
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Operationeel risico wordt veroorzaakt door mogelijk inadequate of falende interne processen, mensen,
systemen of externe gebeurtenissen.
Het operationeel risico heeft, gezien de relatieve hoogte, beperkte invloed op de hoogte van het
kapitaalvereiste voor Univé Samen en wordt derhalve door Univé Samen niet als een materieel risico
onderkend voor Solvency II.
Univé Samen monitort het operationeel risico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals
omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk.
Het kapitaalvereiste voor het operationeel risico van Univé Samen bedraagt ultimo 2021 € 222.000 en is
daarmee niet materieel. Gedurende 2021 is het kapitaalvereiste voor operationeel risico licht gestegen
(€ 5.000). gewijzigd.
Compliance/Juridische risico’s
Het juridische risico is het risico dat als gevolg van het niet voldoen aan wet- en regelgeving door anderen of
de eigen organisatie zelf er financiële schade ontstaat. Univé Samen heeft beperkt complexe
verzekeringsproducten waardoor het juridische risico gering zal zijn. Voor het aanwezige juridische risico
beschikt Univé Samen naast de kwalitatief (benodigde PE-punten) en kwantitatief goede bezetting over een
ervaren compliance officer die toeziet op de risico’s. Daarnaast kan voor juridische ondersteuning gebruik
gemaakt worden van Univé Groep. Ook draagt de interne auditor bij aan het toezien op de ontwikkelingen in
de relevante wet- en regelgeving. Univé Samen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Het compliance risico bestaat vooral uit het integriteitrisico. Voor Univé Samen houdt integriteit in dat BMTleden en medewerkers handelen in overeenstemming met de gezamenlijk binnen Univé gedragen (merk- en
integriteits-)waarden en daarmee samenhangende (spel)regels en zich houden aan de relevante (toezicht)weten regelgeving.
Univé hanteert in dit integriteitbeleid een ruimer begrip van een integriteitsrisico dan de wet2 :
Het gevaar voor aantasting van de reputatie of bedreiging van vermogen of resultaat van Univé als gevolg van het
onvermogen om gedragsregels na te leven die op de activiteiten van Univé van toepassing zijn. Het gaat hierbij om
wettelijke en interne (Univé) gedragsregels alsmede gedragsregels die voortvloeien uit de in het huidige
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.

Risico gebaseerde benadering integriteitsrisico’s
Aan dit integriteitbeleid ligt een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)3 naar onze belangrijkste
integriteitsrisico’s ten grondslag. In de SIRA 2018 zijn de volgende integriteitsrisico’s geïdentificeerd:
• Interne fraude
• Externe fraude en criminaliteit
• Belangenverstrengeling / omkoping / voorwetenschap
• Maatschappelijk onbetamelijk gedrag
• Schending privacy (klanten, medewerkers)
• Fiscale Fraude
• Witwassen / terrorisme financiering / omzeilen sancties
2

Integriteitsrisico volgens Art. 1 Bpr Wft en Bgfo: gevaar voor aantasting van de reputatie of bestaande of toekomstige bedreiging van
vermogen of resultaat van een financiële onderneming als gevolg van een ontoereikende naleving van hetgeen bij of krachtens enig
wettelijk voorschrift is voorgeschreven.
3

Voor het uitvoeren van de SIRA is de gebruikersgids “De integriteitsrisicoanalyse” DNB
(2015) als basis gebruikt
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•

Cybercriminaliteit

Beheersmaatregelen
Ter beheersing van de integriteitsrisico’s, zoals die in de SIRA zijn vastgesteld, worden in het Integriteitbeleid
en Fraude- en Criminaliteitsbeleid beheersmaatregelen benoemd passend bij het risico zoals dat
gekwantificeerd is.
Regelingen/ nader beleid
Ter beheersing van deze risico’s is een groot aantal regelingen opgesteld voor de Raad van Commissarissen,
het BMT, de medewerkers en derden met wie Univé Samen zaken doet.
Een aantal van de regelingen is hier opgesomd:
• Strategie document Univé;
• Eed of belofte Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur;
• Gedragscode Univé en bijbehorende regelingen en protocollen;
• MVO;
• Beleggingsbeleid, paragraaf Code Duurzaam Beleggen;
• Beloningsbeleid;
• Reglement Raad van Commissarissen (o.a. tegenstrijdige belang bepaling);
• Reglement Raad van Bestuur (o.a. tegenstrijdige belang bepaling);
• Regeling geschenken en uitnodigingen Univé Samen;
• Regeling nevenfuncties Univé Samen;
• Regeling screening Univé Samen;
• Privacy beleid en diverse privacyregelingen;
• Regeling gebruik e-mail, internet en social media Univé Samen;
• Regeling melden misstanden Univé Samen;
• Protocol Vertrouwenspersoon Integriteit Univé Samen;
• Agressie Protocol 2016 Univé Samen;
• Beloningsbeleid 2018 Univé Samen;
• Fraude- en Criminaliteitsbeleid 2017 Univé Organisatie;
• Awareness communicatieplan Univé Samen;
• Sanctiereglement;
• Informatiebeveiliging;
• Regeling mededinging.
IT-risico’s
Het risico op financiële schade als gevolg dat de IT infrastructuur, continuïteit, beveiliging, beheersing niet naar
behoren is. De IT-risico’s worden gemitigeerd door uitbesteding aan een professionele uitbestedingspartner.
Uitbestedingsrisico
Het risico op verliezen als gevolg van uitbesteding van diensten aan derden (anders dan Univé Groep).
C.5.1. Risicoconcentratie
De ondermodules van het Operationeel risico’s variëren naar hun aard nogal. Bij het uitvallen of niet naar
behoren functioneren van IT systemen kan er een concentratie met het uitbestedingsrisico voordoen. Zo zijn
er meerder concentraties te onderkennen. Gezien het beperkte belang in termen van kapitaalvereisten is geen
onderzoek gedaan naar de mate waarin deze concentraties zich kunnen voordoen.
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C.5.2. Risicogevoeligheid
Aangezien het operationeel risico geen materieel risico is voor Univé Samen, heeft Univé Samen ook geen
stresstests en gevoeligheidsanalyses met betrekking tot het operationeel risico uitgevoerd.

C.6 Overig materieel risico
Univé Samen kent naast de financiële risico’s die zijn gebaseerd op de vier Solvency II risicocategorieën tevens
een categorie met overige risico’s. Hieronder vallen o.a. de strategische risico’s; reputatierisico en risico in
relatie tot assurantiebemiddeling (o.a. risico op niet naleving van de zorgplicht.).
Ultimo 2021 heeft Univé Samen de materiële strategische, reputatie of zorgplicht risico’s geïdentificeerd. Deze
risico’s maken geen onderdeel uit van het standaardmodel. In het kapitaalbeleid van Univé Samen wordt
rekening met deze risico’s gehouden door de streefnorm voor kapitaaldekking te zetten op 2,5 keer de
wettelijke kapitaaleisen.
C.6.1. Intra-groep transacties
Univé Samen is een solo-verzekeraar en is niet verbonden of maakt geen onderdeel uit van een groep.

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

D.1 Informatie over waardering activa
In deze paragraaf is per categorie activa informatie gegeven over de waardering op basis van de jaarrekening
grondslagen (bron is jaarrekening 2021) en de Solvency II grondslagen4.
Univé Samen neemt activa op de balans op wanneer het beschikkingsmacht heeft over deze activa en het
waarschijnlijk is dat de activa toekomstige economische voordelen zullen voortbrengen, welke betrouwbaar
kunnen worden vastgesteld.
Onder Solvency II worden activa op marktwaarde gewaardeerd. Om de marktwaarde te bepalen maakt Univé
Samen, conform de Gelegeerde Verordening, gebruik van de volgende waarderingshiërarchie;
Level 1: Marktwaarde op basis beschikbare marktnoteringen in actieve markten
In geval van beschikbare marktnoteringen in actieve markten voor identieke beleggingen zijn de beleggingen
op grond van deze marktnoteringen verantwoord.
Markten worden als actief beschouwd wanneer marktnoteringen direct en regelmatig beschikbaar zijn en deze
voortvloeien uit frequente en marktconforme transacties.
Level 2: Marktwaarde op basis van openbare marktgegevens
Wanneer het gebruik van op actieve markten genoteerde marktprijzen voor dezelfde beleggingen niet
mogelijk is, waardeert Univé Samen activa en passiva met behulp van op actieve markten genoteerde
marktprijzen voor soortgelijke beleggingen, aangepast voor eventuele verschillen. Deze aanpassingen
weerspiegelen factoren die eigen zijn aan de activa of passiva.
Level 3: Marktwaarde op basis van alternatieve waarderingsmethoden
Indien geen marktnoteringen in actieve markten beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van alternatieve
waarderingsmethoden om de marktwaarde bepalen. Bij dergelijke alternatieve waarderingsmethoden wordt
gebruik gemaakt van waarderingstechnieken, van niet-openbare marktgegevens en interne gegevens.

4

Hierbij wordt verwezen naar de QRT BI-S.01.02.b
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De waarderingsmethodes op basis van level 3 worden in het Verslag over de solvabiliteit en de financiële
toestand als alternatieve waarderingstechnieken toegelicht.
Indien de marktwaarde niet materieel afwijkt van de boekwaarde, worden activa en passiva gewaardeerd op
boekwaarde. Voor elk van de categorieën activa en passiva waarvoor dit het geval is wordt dit afzonderlijk
toegelicht.
Tijdens de verslagperiode hebben er zich geen verandering voorgedaan in de gebruikte grondslagen voor
opname en waardering of in schattingen.
Latente belastingvordering
Omschrijving
Latente belastingvordering

Waardering
jaarrekening
€ 66.676

Waardering SII
€ 66.676

Verschil door
herrubricering
-

Verschil door
herwaardering
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
Voor in de toekomst te ontvangen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale
balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Ook zit in deze voorziening de in de toekomst te
verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover het
waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
Deze balanspost is op Solvency II balans gelijk aan het bedrag op de jaarrekening.
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik
Omschrijving
Terreinen en gebouwen voor eigen
gebruik (incl. materiële vaste
activa)

Waardering
jaarrekening
€ 1.260.000

Waardering
Solvency II
€ 1.260.000

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
De terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde op de balansdatum. Ongerealiseerde
waardeveranderingen worden verwerkt in de herwaarderingsreserve rekening houdend met
belastinglatenties. Deze worden opgenomen in de voorziening voor latente belastingverplichting. Indien de
ongerealiseerde herwaardering lager is dan de kostprijs, wordt deze verantwoord via het resultaat. De
waardering wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe
taxateurs. Eens in de drie jaar vindt er een taxatie plaats en jaarlijks wordt overwogen of er aanleiding bestaat
voor een eerdere taxatie. In 2019 zijn de panden in Oosterwolde en Ruinen (Westerstraat) getaxeerd.
Ten behoeve van de jaarrekening 2021 zijn de panden in Dwingeloo getaxeerd.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De marktwaarde is gelijkgesteld aan de jaarrekeningwaarde.
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Terreinen en gebouwen anders dan voor eigen gebruik
Omschrijving
Terreinen en gebouwen anders
dan voor eigen gebruik

Waardering
jaarrekening
€ 650.000

Waardering
Solvency II
€ 650.000

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
De terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde op de balansdatum. Ongerealiseerde
waardeveranderingen worden verwerkt in de herwaarderingsreserve rekening houdend met
belastinglatenties. Deze worden opgenomen in de voorziening voor latente belastingverplichting. Indien de
ongerealiseerde herwaardering lager is dan de kostprijs, wordt deze verantwoord via het resultaat. De
waardering wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe
taxateurs. Eens in de drie jaar vindt er een taxatie plaats en jaarlijks wordt overwogen of er aanleiding bestaat
voor een eerdere taxatie.
Ten behoeve van de jaarrekening 2021 is het pand in Westerbork getaxeerd.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De marktwaarde is gelijkgesteld aan de jaarrekeningwaarde.
Aandelen en andere niet vastrentende waarden
Omschrijving
Aandelen en andere nietvastrentende waarden

Waardering
jaarrekening
€ 3.166.009

Waardering
Solvency II
€ 3.166.009

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren worden gewaardeerd tegen
actuele waarde, zijnde de beurskoers per ultimo boekjaar. Waarde mutaties worden direct in de winst- en
verliesrekening verantwoord.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De waarderingsgrondslagen onder SII komen overeen met de waarderingsgrondslagen van de jaarrekening.
Obligaties en andere vastrentende waarden
Omschrijving
Obligaties en andere vastrentende
waarden

Waardering
jaarrekening
€ 5.953.491

Waardering
Solvency II
€ 5.953.491

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
Obligaties en andere vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurskoers
per ultimo boekjaar. Waarde mutaties worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
Gelijk aan jaarrekening op basis van “op actieve markten genoteerde marktprijzen voor dezelfde activa”.
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Overige beleggingen
Omschrijving
Overige beleggingen

Waardering
jaarrekening
€ 676.928

Waardering
Solvency II
€ 676.928

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
Overige beleggingen (beleggingspools) worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurskoers per
ultimo boekjaar. Waarde mutaties worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
Deze balanspost is op Solvency II balans gelijk aan het bedrag staat op de jaarrekening marktwaarde.
Deposito’s anders dan liquide middelen
Omschrijving
Deposito’s anders dan liquide
middelen

Waardering
jaarrekening
0

Waardering
Solvency II
0

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
In 2021 waren er geen deposito’s, alleen liquide middelen.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De marktwaardering van deze balanspost is gelijk aan jaarrekeningwaarde. Daarnaast is de opgebouwde rente
opgenomen in de waardering onder Solvency II.
Liquide middelen
Omschrijving
Liquide middelen

Waardering
jaarrekening
€ 11.214.522

Waardering
Solvency II
€ 11.214.522

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen reële waarde, die overeenkomt met de nominale waarde. Voor
vergelijking met Solvency II is de opgebouwde rente zoals in de jaarrekening opgenomen onder Overlopende
activa/overige vorderingen ook hierin opgenomen.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De marktwaardering van deze balanspost is gelijk aan jaarrekeningwaarde. Daarnaast is de opgebouwde rente
opgenomen in de waardering onder Solvency II.
Vordering uit herverzekering
Omschrijving
Vordering uit herverzekering

Waardering
jaarrekening
€0

Waardering
Solvency II
€ - 569.835

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
€ - 569.835
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Waarderingsgrondslagen jaarrekening
De voorziening voor te ontvangen schaden van herverzekeraars is voor de per balansdatum nog niet
afgewikkelde schaden van het boekjaar en de voorgaande jaren. De vaststelling geschiedt stelselmatig post
voor post.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De voorziening herverzekeringspremie is het verschil tussen de nog binnenkomende herverzekerde schade (op
de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens) en de uitgaande
herverzekering (op de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens)
Overige vorderingen
Omschrijving
Overige vorderingen

Waardering
jaarrekening
€ 1.765.072

Waardering
Solvency II
€ 1.765.072

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
De overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De marktwaardering van deze balanspost is gelijk aan jaarrekeningwaarde.
Overige Activa
Omschrijving
Overige Activa

Waardering
jaarrekening
€0

Waardering
Solvency II
€0

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
De overige activa zijn gewaardeerd tegen reële waarde, die overeenkomt met de nominale waarde.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De marktwaardering van deze balanspost is gelijk aan jaarrekeningwaarde.

D.2 Informatie over de waardering van technische voorzieningen
In deze paragraaf is informatie gegeven over de waardering op basis van de jaarrekening grondslagen
(jaarrekening 2021) en de Solvency II grondslagen van de technische voorzieningen.
De technische voorziening betreft een voorziening voor toekomstige verzekeringsverplichtingen welke voort
komen uit de door Univé Samen verstrekte polissen, welke risico’s zijn overgedragen van de polishouder naar
Univé Samen. Univé Samen kent één materiële branche onder Solvency II, te weten de branche verzekeringen
tegen brand en andere schade.

63

Voor wat betreft de contractgrens is aangenomen dat dit de eerstkomende hoofdpremievervaldatum na de
waarderingsdatum betreft. Deze aanname is gebaseerd op het feit dat alle contracten 1-jaarscontracten zijn.
Alle lopende polissen op de rapportagedatum, alsmede de prolongaties die ingaan op 1 januari 2022 worden
meegenomen (voor de volledige polis duur binnen de contractgrens). Nieuwe polissen die ingaan op 1 januari
2022 of kort daarna, en waarvoor Univé Samen op de verslagdatum al partij is geworden in het contract
worden ook meegenomen voor de volledige contractduur in de berekening van de premievoorziening voor
toekomstige premies. Polissen met jaarpremies zullen in principe geen toekomstige premies binnen de
contractgrens kennen, behalve contracten net gesloten en waarvoor de dekking nog moet ingaan.
Univé Samen heeft geen materiële wijzigingen gemaakt in vergelijking met de vorige rapportageperiode bij de
berekening van technische voorzieningen.
D.2.1 Waarde van de technische voorziening
Op de Solvency II balans 5 bedraagt het totaalbedrag aan bruto technische voorzieningen € 1.727.000 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:
Technische voorzieningen (€ x € 1.000)
(Best estimate) premie bruto (inclusief voorziening winstdeling)
(Best estimate) schade bruto (inclusief overige techn voorzieningen)
Risicomarge voorzieningen
Totale bruto voorziening
Voorziening herverzekering premie
Voorziening herverzekering schade
Voorziening eigen rekening

Jaarrekening
Grondslagen
1.117
567
0
1.685
0
0
1.685

"Solvency II"
Grondslagen
-792
518
378
817
570
0
1.387

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. Deze rentecurve bestaat uit een risicovrije rentecurve per 31-12-2021 zonder volatility
adjustment en matching adjustment.
Voor de bepaling van de risicomarge is de methode aangehouden die wordt beschreven in de Solvency II
specificaties: de cost of capital methode. De risicomarge is hierdoor gelijk aan de kapitaalkosten die nodig zijn
om de huidige verzekeringsverplichtingen af te wikkelen. Zie D.2.5 voor een uitgebreide toelichting hierop.
D.2.2 Niveau van onzekerheid in de technische voorziening
Schadevoorzieningen
Het niveau van onzekerheid van de schade voorzieningen in de branche ‘Brand en andere schade aan
goederen” is ‘gemiddeld’: de beste schatting van de voorzieningen in de branche brand en andere
schade aan goederen zijn schaden die in het algemeen snel worden afgehandeld. Uit de
ontwikkeldriehoeken van de bruto geleden schade valt af te leiden dat na ontwikkeljaar twee de bruto
geleden schade nauwelijks meer wijzigt. Tegelijk is de invloed van grote schaden en eventuele
catastrofes zoals stormen na het eerste ontwikkeljaar nog niet altijd goed in te schatten. Daardoor blijft
er toch een gemiddelde mate van onzekerheid in de voorziening bestaan. Dat laatste speelt dit jaar niet.

5

Hierbij wordt verwezen naar de QRT BI-S.01.02.b
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Premievoorzieningen
Het niveau van onzekerheid van de premievoorzieningen in de branche ‘Brand en andere schade aan
goederen’ is ‘gemiddeld’. Dit is kwalitatief beoordeeld:
De meeste brandpolissen hebben een contractduur van 1 jaar. De premie van de contracten die ultimo
2021 lopen zullen in de loop van 2022 aflopen. Voor de premievoorziening moeten aannames over
schadepercentages voor en na aftrek van herverzekering, kostenpercentages en herverzekeringspremies
worden gemaakt. De schaderatio’s bevatten onzekerheid vanwege de invloed van stormen op
de toekomstige schaderatio’s. Gezien de periode waarover dit moet gebeuren en de beschikbare
informatie vanuit het verleden, zit hier een gemiddelde mate van onzekerheid in.
D.2.3 Afstemming grondslagen jaarrekening en Solvency II
In de jaarrekening 2021 is een bruto technische voorziening opgenomen van € 1.684.523, 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 € 531.236.
In onderstaande tabel uitgesplitst voor homogene risicogroep Brand:

In deze tabel is de risicomarge voor alleen de schadevoorziening toegevoegd.
De beste schatting van de netto premievoorziening onder Solvency II bedraagt € 856.033 (incl. risicomarge). In
onderstaande tabel uitgesplitst voor homogene risicogroep Brand:

In deze tabel is enkel een risicomarge opgenomen die betrekking heeft op de premievoorziening.
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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
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.
Voor het verzekerde risico van Cyber is een Quota-share contract van toepassing waar de herverzekeraar 50%
van zowel de premie als de schade wordt verrekend. De jaarlijkse dekking (voor de hele Univé formule)
bedraagt een bruto schade van 85 mln. Dit wordt door de herverzekeraar ingeschat op een 1x 1000 jaar kans.
Voor de 1x 200 jaar kans is dit bedrag ingeschat op 66 mln. (voor de Regionale Univé ’s 64,4 mln.) Voor Univé
Samen zou dit (gebaseerd op het aandeel van cyber dekkingen in het totaal van alle Regionale Univé ’s en het
Quota share contract) uitkomen op een netto schadelast van € 0,9 mln.
D.2.5 Gedetailleerde informatie actuariële methoden en aannames
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 In 2020Q4 is onderzocht of het waardevol is om een uitsplitsing te maken in zakelijk en particulier.
Hieruit bleek dat bij een uitsplitsing naar zakelijk en particulier de uitkomsten te gevoelig zijn door de kleine
hoeveelheid data. Ook is onderzoek gedaan naar een uitsplitsing in opstal en inboedel. Dit bleek te leiden tot
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een marginale aanpassing op de voorziening. Hierdoor is bij het onderzoek in 2020Q4 de conclusie getrokken
dat het op dit moment niet nodig is om de schadedriehoeken nader op te splitsen voor het schatten van de
voorzieningen.
Beste schatting van de premievoorziening
De actuariële functie hanteert, om te komen tot een betreffend oordeel over de premievoorziening, de
volgende structuur:
• de backtest en ontwikkeling van de BE ratio’s;
• de gevoeligheidsanalyse;
• het niveau van onzekerheid in de premievoorziening;
• de analyse van risicodrivers en
• de geschiktheid van het model.
Backtest
Onderstaande tabel toont de elementen van de combined ratio zoals voorspeld aan het begin van boekjaar
2021 met daarachter de ratio’s zoals deze in de V&W gerealiseerd zijn over boekjaar 2021. In de laatste kolom
staat het verschil tussen deze twee waarden.
Ratio’s verwacht en gerealiseerd
Bruto schadelast
Herverzekerde schadelast
Premie herverzekering
Bedrijfskosten incl. SBK en korting
Combined ratio (CR)
Netto marge

BE ratio’s voor 2021
30,3%
-1,3%
15,1%
40,6%
84,7%
15,3%

Gerealiseerd 2021
24,2%
15,1%
36,8%
76,0%
24,0%

Verschil
6,1%
0%
3,8%
8,7%
8,7%

We zien dat de bruto schadelast 6,1% lager is geweest dan verwacht. De herverzekerde schadelast wijkt niet
af. Gezien de volatiele aard van de schadelast en het gunstige verloop van boekjaar 2021 (relatief weinig
schadelast uit grote schaden) is deze afwijking niet onverwacht. De huidige best estimate bruto schaderatio
(verwachting voor 2021) (31,6%) is onder invloed van dit gunstige verloop licht gedaald ten opzichte van de
verwachting van vorig jaar. Het gerealiseerde percentage bedrijfskosten ligt met 36,8% onder het (ultimo
2020) verwachte percentage van 40,6%.
Dit resulteert in het beeld dat de totale combined ratio 8,71% afwijkt van de inschatting die aan het begin van
2021 werd voorzien. In vergelijking met de parameter voor het premierisico uit het standaardmodel (8%) is dit
een afwijking die vrij fors is, maar niet leidt tot een verwerping van het model. Concluderend zien wij geen
aanleiding om de gebruikte schattingsmethode voor het vaststellen van de combined ratio en de
premievoorziening op Solvency II waardering te herzien.
Gevoeligheidsanalyse
In deze paragraaf wordt een analyse van gevoeligheid op de gemaakte aannames in de berekening van de
beste schatting van de premievoorziening bepaald. De combined ratio heeft het meeste invloed op de best
estimate premievoorziening. Voor de bepaling van de best estimate premievoorziening is de volgende
combined ratio gehanteerd:
Onderdeel

BE ratio’s 2021

Bruto schadelast
Herverzekerde schadelast
Premie herverzekering

30,7%
1,3%
15,1%

67

Bedrijfskosten incl. SBK
Combined ratio (CR)
Netto marge

40,6%
84,8%
15,2%

De netto beste schatting van de premievoorziening is gevoelig voor de onderliggende aannames in de
gehanteerde combined ratio. Een stijging van de combined ratio met 5% heeft gemiddeld een stijging van de
beste schatting van de netto premievoorziening met 207K tot gevolg. De solvabiliteitsratio daalt dan van 248%
naar 246%. Dit toont het belang aan van een zorgvuldige inschatting van de combined ratio.
Niveau van onzekerheid
Het niveau van onzekerheid van de premievoorzieningen in de branche ‘Brand en andere schade aan
goederen’ is ‘gemiddeld’. Dit is kwalitatief beoordeeld:
De meeste brandpolissen hebben een contractduur van 1 jaar. De premie van de contracten die ultimo 2021
lopen zullen in de loop van 2022 aflopen. Voor de premievoorziening moeten aannames over
schadepercentages voor en na aftrek van herverzekering, kostenpercentages en herverzekerings-premies
worden gemaakt. De schaderatio’s bevatten onzekerheid vanwege de 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.
Risicodrivers
Belangrijkste risicodrivers voor de technische premievoorzieningen zijn:
• De aannames met betrekking tot de elementen in de netto combined ratio (bruto schaderatio, netto
schaderatio, premie herverzekering en bedrijfskosten);
• De aannames met betrekking tot verval, indexatie premie, inflatie schadelast, toename
herverzekeringspremie en kosteninflatie.
Beoordeling geschiktheid van het model
Het model dat gehanteerd wordt voor de beste schatting 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 EIOPA6. 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. Zie ook de
gevoeligheidsanalyse. Dit model is ontwikkeld specifiek voor het uitvoeren van deze schattingen, op maat voor
Univé Samen en wordt door de actuariële functie geschikt bevonden voor dit doel voor de berekening.
Voor de berekening van de beste schatting houdt Univé Samen rekening met artikelen 17-61 van de
Gedelegeerde Verordening.
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 beste schatting van de bruto schadevoorziening7 is bepaald als de contante waarde van de uitgaande
kasstromen verminderd met de contante waarde van de inkomende kasstromen met betrekking tot schaden
die zich hebben voor gedaan voor 31-12-2021. Voor de bruto schadevoorziening betreft dit enkel uitgaande
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Technische bijlage III uit EIOPA-BoS-14/166 NL Richtsnoeren voor de waardering van technische voorzieningen
Zie artikel 36 uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014
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kasstromen8, namelijk toekomstig uit te keren schaden met betrekking tot schaden die zich reeds hebben
voorgedaan en de bijbehorende kosten9.
Voor het bepalen van de beste schatting voor de schadevoorziening heeft Univé Samen gekeken naar de
ontwikkelingen in de betalingen en de voorzieningen in het verleden. Deze informatie heeft Univé Samen
geanalyseerd met behulp van schadedriehoeken en hierop een chain ladder methodiek toegepast10. Voor de
Brand portefeuille heeft Univé Samen de ontwikkelingen in de schadejaren vanaf 2011 t/m 2021 bekeken voor
de bruto betaalde schaden en vanaf 2011 t/m 2021 voor de bruto geleden schaden. Hierbij is er geen
onderscheid gemaakt tussen de ontwikkelingen in kleine en grote schades, omdat er zich de afgelopen jaren te
weinig grote schaden hebben voorgedaan om hier een aparte chain ladder methodiek voor uit te kunnen
voeren.
Geschiktheid van de modellen
In deze paragraaf wordt de geschiktheid van de gehanteerde modellen beoordeeld. Voor inschatting van de
schaden geldt de Chain Ladder als belangrijke referentie. De Chain Ladder methodiek is de meest gangbare
methode voor de analyse van schadevoorzieningen. Een voordeel van de Chain ladder methodiek is dat deze
toegepast kan worden op de betaalde schadedriehoek en op de geleden schadedriehoek. Voor Univé Samen is
gekozen voor de geleden schadedriehoek, omdat de beschikbare historie beperkt is 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 in de beste schatting.
Ten behoeve van het beoordelen van de geschiktheid van de Chain ladder methodiek zijn eerst de
onderliggende assumpties van het model toegelicht en beoordeeld door de actuariële functie. Chain ladder is
passend wanneer de gebruikte driehoek voldoet aan de onderliggende assumpties van deze methodiek.
Geoordeeld is dat de data aan alle drie de onderliggende assumpties voldoet en dat Chain Ladder een
geschikte procedure is om de voorzieningen mee vast te stellen.
Beste schatting van de herverzekerde schadevoorziening
Voor inzicht in de huidige en toekomstige herverzekeringscontracten, zie bijlage 3. Hierin is te zien dat
stormschaden tot € 2.000.000 (contract 2021) niet herverzekerd zijn, en alle brandschaden tot
€ 500.000 niet herverzekerd zijn. Per 31 december 2021 is de herverzekerde schadevoorziening € 0.
Ultimo 2021 is er geen herverzekerde schadevoorziening.
Risicomarge
Univé Samen 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
€ 378.000. Deze is voor zowel de schadevoorziening als de premievoorziening.

8

Zie artikel 28 uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014
Zie artikel 31 uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014
10 Zie artikel 34 uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014
9
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D.3 Informatie over de waardering van andere verplichtingen
In deze paragraaf is per categorie andere verplichtingen informatie gegeven over de waardering op basis van
de jaarrekening grondslagen (bron is jaarrekening 2021) en de SII grondslagen.
Pensioenvoorziening
Omschrijving
Pensioenvoorziening

Waardering
jaarrekening
€ 369.256

Waardering
Solvency II
€ 384.436

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
€ 15.180

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
De pensioenvoorziening wordt berekend voor de garantieverplichting van 0,35% aan de verzekeraar van het
pensioencontract voor sterfteontwikkeling, vermogenskosten en renterisico. De voorziening is berekend
conform de volgende methodiek:
Op basis van het deelnemersbestand van ultimo 2021 wordt met een best-estimate sterftetafel het
deelnemersbestand uitontwikkeld. Op dit bestand wordt steeds ultimo per jaar de ‘Voorziening
verzekeringsverplichting’ (VVP) vastgesteld. De VVP is vastgesteld op basis van de tariefsgrondslagen zoals die
zijn beschreven in het a.s.r.-contract. Vervolgens is de verplichting voor Univé Samen0,35% van deze ultimo
VVp’s totdat de verplichting naar nul zijn geconvergeerd. De pensioenvoorziening is gelijk aan de contant
gemaakte kasstromen naar ultimo 2021 op basis van een vastgestelde disconteringsvoet. De VVP is vastgesteld
op basis van de tariefsgrondslagen zoals die zijn beschreven in het a.s.r.- contract (sterftetafel collectief 93, 4%
rekenrente, zonder leeftijdscorrecties na pensioendatum, +2 voor pensioendatum, verhoogd met
excassokosten van 1,5%). Vervolgens is de verplichting voor Univé Samen (te betalen aan het einde van elk
jaar in de toekomst) 0,35% van deze ultimo VVP’s totdat de verplichtingen behorende bij de genoemde
periode op nul staan. De pensioenvoorziening is gelijk aan de contant gemaakte kasstromen naar ultimo 2021
op basis van een vastgestelde disconteringsvoet.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De waardering is gelijk aan de grondslagen in de jaarrekening, behalve dat de pensioenvoorziening op
Solvency II grondslagen verdisconteerd is op de EIOPA-risicovrije rentecurve.
Voorziening voor latente belasting
Omschrijving
Voorziening voor latente belasting

Waardering
jaarrekening
0

Waardering
Solvency II
€ 72.775

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
De hoogte van deze latente belastingverplichting heeft betrekking op het verschil tussen de commerciële en
fiscale waardering inzake de fiscale egalisatiereserve (berekend tegen een tarief van 25,8%). Deze staat op nul.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
Deze post is samen met het kern vermogen een saldopost. Het is de voorziening voor uitgestelde belasting op
de jaarrekening balans plus de verschillen tussen de jaarrekening en SII waardering afgerekend tegen een
belastingpercentage van 25,8%. Omdat het verschil van de verschillende balansposten een stijging van het
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eigen vermogen tot gevolg heeft, stijgt de balanspost voorziening voor uitgestelde belasting op de
marktwaardebalans ten opzichte van de jaarrekeningbalans.
Schulden uit herverzekering
Omschrijving
Schulden uit herverzekering

Waardering
jaarrekening
€ 2.449

Waardering
Solvency II
€ 2.449

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
De marktwaarde wordt berekend volgens een alternatieve waarderingsmethode. De inkomstenbenadering op
basis van verwachte kasstromen wordt gebruikt, zoals beschreven in de Gedelegeerde verordeningen. Dit
geeft een waarde die gelijk is aan de waarde in de jaarrekening. Deze aanname volgt uit het feit dat de
schulden kortlopende zijn.
Kortlopende schulden
Omschrijving
Kortlopende schulden

Waardering
jaarrekening
€ 805.935

Waardering
Solvency II
€ 805.935

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
Deze waardering is gelijk aan de grondslagen in de jaarrekening.
Overlopende passiva
Omschrijving
Overige schulden

Waardering
jaarrekening
€ 2.793.313

Waardering
Solvency II
€ 2.793.313

Verschil
(Solvency II – jaarrekening)
-

Waarderingsgrondslagen jaarrekening
Overige schulden inclusief de jubileaverplichtingen. De passiva zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is aangegeven.
Waarderingsgrondslagen Solvency II
Deze waardering is gelijk aan de grondslagen in de jaarrekening.

D.4 Alternatieve waarderingsmethode
Dit is niet van toepassing voor Univé Samen.
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D.5 Overige informatie
D.5.1 Overige materiële informatie
Univé Samen heeft de risicomarge bepaald met behulp van een vereenvoudigde cost of capital methode1,
namelijk simplificatie methode 1). De berekening volgens deze methodiek leidt tot een risicomarge van
€ 377.972. Deze is voor zowel de schadevoorziening als de premievoorziening.
De risicomarge is een onderdeel dat berekend wordt van de stand van de SCR ultimo 2021. Zowel de formules
als de parameters in gebruikte tool zijn conform de uitvoeringsverordening. Op de tool die gebruikt is voor de
berekening van de risicomarge van Univé Samen is een externe audit uitgevoerd (december 2021). Uit deze
uitgevoerde audit zijn geen bevindingen gekomen die invloed hebben op de berekening. Daarnaast doorloopt
de interne ontwikkeling van de tool een uitgebreid review proces voordat de tool wordt opgeleverd.
D.5.2 Informatie over Long-Term Guarantee (LTG) maatregelen11
Dit is voor Univé Samen niet van toepassing.
D.5.3 Additionele informatie voor groepen
Dit is voor Univé Samen niet van toepassing

11

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.
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E. Kapitaalbeheer
De Solvency II solvabiliteitsratio is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De solvabiliteitsratio SKV van Univé
Samen ultimo 2021 bedraagt 259% versus vorig jaar 250%. Deze mutatie wordt veroorzaakt door wijzigingen in
het in aanmerking komend vermogen/beschikbaar eigen vermogen en wijzigingen in de SKV.
Het verzekeringsproduct Cyber is niet opgenomen in het standaard model, in tegenstelling tot het Brandrisico.
Op basis van een inschatting van het 1x 200 jaar risico en het herverzekerde risico is dit onderdeel toegevoegd
aan de vaststelling van de normsolvabiliteit in het kapitaalbeleid (versie 2022).
Wanneer de Algemene Ledenvergadering het voorstel tot premierestitutie goedkeurt, zal de solvabiliteitsratio
dalen naar 248%.
Hieronder wordt de kapitaalspositie ultimo 2021 vergeleken met de kapitaalspositie ultimo 2021, beide op
basis van SII-principes en inclusief voorziene premierestitutie.
Samenvatting (x € 1.000)

31-12-2021
"Solvency II"

Minimum Kapitaal Vereiste (MKV)
Solvency Kapitaal Vereiste (SKV)
Kernvermogen marktwaarde voor aanpassingen
In aanmerking komend vermogen ter dekking MKV
In aanmerking komend vermogen ter dekking SKV
Solvabiliteitsratio SKV
Solvabiliteitsratio MKV

2.500
7.528
19.380
18.699
18.699
248%
748%

31-12-2020
"Solvency II"
2.500
7.145
17.885
17.221
17.222
241%
689%

Toelichting en conclusies over de solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV):
Voor Univé Samen geldt per ultimo 2021 dat de SKV groter is dan de MKV, waardoor de vereiste
solvabiliteit gelijk is aan de SKV.
• De solvabiliteitsratio (SKV-ratio) van Univé Samen ultimo 2021 bedraagt 248% en voldoet hiermee
ruimschoots aan de SII-eisen. De ratio is ten opzichte van vorig jaar (241%) gestegen. Er is een
bedrag van 681k aan premierestitutie voorzien.
• De solvabiliteitsratio ligt boven de interne norm van 200% en de streefsolvabiliteit van 250%,zoals
gesteld in het kapitaalbeleid van Univé Samen.
• De wijzigingen in de solvabiliteitsratio bestaan uit:
o De kapitaalsvereiste (SKV) is gestegen met 5%,
o Het in aanmerking komend vermogen is gestegen met 9%.
o Het kernvermogen van de verzekeraar voordat hierop aanpassingen zijn gedaan is groter dan
het in aanmerking komend vermogen. Er is geen aanvullend vermogen (evenals vorig jaar).
• De stijging van de SKV (5%) kan grotendeels verklaard worden door de volgende effecten:
o Het kapitaalvereiste voor het marktrisico is in 2021 met 389k toegenomen. Met name de
kapitaalvereisten voor het renterisico (85k), het aandelenrisico (328k), het kredietrisico (79k)
en het valutarisico (32k) zijn toegenomen. Veruit de grootste stijging wordt veroorzaakt
doordat de beleggingen in aandelen zijn toegenomen en door de stijging van de
aandelenschokken.
o De overige onderdelen, zoals hierboven benoemd incl. diversificatie-effecten leiden tot een
toename van 61k aan kapitaalvereisten.
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o

Het kapitaalvereiste voor het schadeverzekeringstechnisch risico is in 2021 met 108k
toegenomen. Met name de kapitaalvereisten voor het premie- en reserverisico, het
royementsrisico en het catastroferisico zijn toegenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat de
premievolume harder is gestegen dan de schadevoorziening.

Over de minimum kapitaalsvereiste (MKV):
De solvabiliteitsratio MKV van Univé Samen ultimo 2021 inclusief voorziene premierestitutie bedraagt 748%
en voldoet hiermee ook ruimschoots aan de SII-eisen conform de SII-specificaties. Dit is een toename ten
opzichte van vorig jaar (689%). De wijzigingen in vergelijking met vorig jaar zijn:
• De MKV is evenals afgelopen jaar gelijk aan de (absolute) ondergrens van € 2.500.000.
• Het in aanmerking komend vermogen is gestegen (8,8%).
Bij de berekening van de SKV wordt met ingang van 30-9-2019 rekening gehouden met het verlies
absorberend vermogen van toekomstige belastingen (Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LAC-DT)).
Het beleid hiervoor is in 2019 over alle Univé-entiteiten uniform gemaakt. Per ultimo 2021 bedraagt de
omvang van de toegepaste correctie uit hoofde van LAC-DT € 6.099 . De omvang van de LAC-DT is hierbij
gelijkgesteld aan de op de Solvency II balans aanwezige uitgestelde belastingverplichting. Bij de berekening
van de uitgestelde belastingverplichting is uitgegaan van een VPB-percentage van 25,8%, rekening houdend
met de meest actuele belastingwetgeving en de verwachte afwikkeltermijn van deze verplichting. Bij de
vaststelling van de omvang van de LAC-DT is geen rekening gehouden met het eventuele verlies absorberend
vermogen uit hoofde van belastingen als gevolg van achterwaartse verrekening en de verwachte toekomstige
belastbare winst.

E.1 Informatie over het eigen vermogen
Waarderingsgrondslagen jaarrekening
In de jaarrekening 2021 wordt het eigen vermogen als volgt verantwoord (ter vergelijking 20209 bijgevoegd).
Omschrijving (x € 1.000)
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Algemene reserve
Niet verdeelde resultaten
Totaal

Waardering jaarrekening
2020

€ 17.039
€ 2.133
€ 19.171

Waardering jaarrekening
2019
€ 15.746
€ 1.935
€ 17.681

Hierbij wordt de volgende toelichting op de waarderingsgrondslagen gegeven:
• Aandelenkapitaal
Er is geen gestort aandelenkapitaal aanwezig.
• Agioreserve
Er is geen gestorte agioreserve aanwezig.
• Algemene reserve
De overige reserve staat ter volledige beschikking van Univé Samen en vormt een belangrijk onderdeel
van de aanwezige solvabiliteit en kan worden gekwalificeerd als Tier 1 kapitaal.
• Niet verdeelde resultaten
Er is een reserve voor onverdeeld resultaat 2021.
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Waarderingsgrondslagen Solvency II
Het eigen vermogen onder SII bestaat bij Univé Samen uit beschikbaar Tier 1-vermogen. Het Tier 1 vermogen
komt in aanmerking om de minimum kapitaalvereiste (MKV) en de solvabiliteitsvereiste (SKV) te dekken.
Verder heeft Univé Samen geen aanvullende vermogenscomponenten, evenals vorig jaar.
De ontwikkeling van het in aanmerking komend vermogen en het verschil met de jaarrekening staat nader
toegelicht in onderstaande tabel:

Omschrijving (x € 1.000)

31-12-2021

31-12-2020

Verschil

Jaarrekening Kernvermogen
Beleggingen
Voorziening herverzekering
Verzekeringsverplichtingen
Latente belastingen
Overig

19.171
0
-570
867
-73
-15

17.681
0
-535
816
-68
-10

1.490
0
-35
51
-5
-5

Solvency II kernvermogen voor aanpassingen

19.380
681

17.885
663

1.495
28

18.699

17.222

1.477

-472

-460

-12

Voorziene premierestitutie
In aanmerking komend vermogen ter dekking SKV
Verschil

Het eigen vermogen onder SII (het Solvency II kernvermogen) van Univé Samen ter grootte van € 18,7 mln.
bestaat uit overige reserves, voorziene premierestitutie en toevoeging aan reserves, hierbij wordt de afname
van het eigen vermogen door het omzetten van de balans op marktwaarde (€ 472.000) afgetrokken. Dit is het
verschil tussen marktwaarde en jaarrekeningwaarde. Het verschil wordt veroorzaakt door een grotere
verwachte vrijval op de netto schadevoorziening, mede vanwege de licht hogere marge in de toekomstige
premies (15,3% ten opzichte van 15,7% in 2020).
De post ‘Overig’ wordt voor Univé Samen verklaard door verschillen in de waarderingsgrondslagen van de
pensioenverplichtingen tussen jaarrekening en Solvency II.
Eventuele verschillen tussen jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen worden hieronder verder
toegelicht.
• Technische Voorzieningen:
De berekening van de onderstaande getallen worden toegelicht in de voorzieningen
rapportage.
Technische voorzieningen (x € 1.000)

Jaarrekening
Grondslagen

"Solvency II"
Grondslagen

(Best estimate) premie bruto (inclusief voorziening winstdeling)
(Best estimate) schade bruto (inclusief overige techn voorzieningen)
Risicomarge voorzieningen
Totale bruto voorziening
Voorziening herverzekering premie
Voorziening herverzekering schade

1.117
567
0
1.685
0
0

-79
518
378
817
570
0

Voorziening eigen rekening

1.685

1.387
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De technische voorzieningen (voorziening herverzekering + verzekeringsverplichtingen) op de
jaarrekening zijn dit jaar € 298.000 hoger dan op Solvency II basis. Vorig jaar bedroeg dit verschil
€ 282.000, dit is een toename van € 16.000.
Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen verwachte marge in de
toekomstige premies en schadevoorziening. Ook is de risicomarge gestegen ten opzichte van 2020.
•

•

Latente belasting
De toename in het eigen vermogen door waarderingsverschillen (€ 282.000) zorgt voor een toename
van de balanspost voorziening voor uitgestelde belasting met 25,8% maal dit bedrag, oftewel € 73.000.

Overig
Hieronder valt de balanspost voorziening voor pensioenen. Deze is onder jaarrekeninggrondslagen
gewaardeerd op 369k en op Solvency II grondslagen op 384k.
Additionele informatie voor groepen
Dit is voor Univé Samen niet van toepassing.

E.2 Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste
E.2.1 Inleiding
Conform de opgestelde marktwaardebalans en conform de SII-specificaties, bedraagt het vereiste
solvabiliteitskapitaal € 7.528.000. In dit hoofdstuk worden de bedragen van de solo SKV’s per risico toegelicht.
Hierbij is gebruik gemaakt van de specificaties van het Standaard Model.
Onder de SII-specificaties is de SKV ultimo 2021 conform onderstaande tabel opgebouwd (vergeleken met
ultimo 2020 en het verschil).
Benodigde solvabiliteit "Solvency II"

Renterisico
Aandelenrisico
Vastgoedrisico
Credit spreadrisico
Concentratierisico
Valutarisico
Diversificatie effecten
SKV Marktrisico
Premie- en reserverisico
Vervalrisico
Catastroferisico
Diversificatie effecten
SKV Schadeverzekeringstechnisch risico
SKV Risico van immateriële activa

(x €1.000)
31-12-2021 31-12-2020 Mutatie
371
286
85
1.472
1.145
327
478
490
-13
596
517
79
252
277
-25
355
323
32
-10.24
-926
-98
2.500
2.111
388
1.281
184
4.890
-996
5.359

In pct*
30%
29%
-3%
15%
-9%
10%
-11%
18%

1.250
182
4.794
-975
5.251

31
2
96
-21
108

3%
1%
2%
-2%
2%

0

0

0
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SKV Tegenpartijrisico

1.465

1.363

102

7%

Totaalniveau diversificatie effecten

-2010

-1.795

-215

-12%

BSKV (som van alle subtotalen (vet) minus de diversificatie

7.314

6.931

383

6%

220

215

5

2%

-6

0

-6

0

7.528

7.146

382

5%

SKV Operationeel risico
Correctie in verband met belasting
SKV (= solvabiliteits kapitaalvereiste)

Zie bijlage 2 voor de SKV-boom.
In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven welke posten van de balans worden meegenomen
in de SKV berekening, welke bedragen en de mutaties en opzichte van vorig jaar worden toegelicht. Ook als
een SKV niet aanwezig is, dan wordt het ook opgenomen in toelichting.
Verwachte ontwikkelingen van het solvabiliteitskapitaalvereiste
Uitgaande van toepassing van het kapitaalbeleid dat van toepassing is bij Univé Samen is de verwachting dat
de solvabiliteitsratio over de planperiode (t/m 2023) licht stijgt (+5% punten, rekening houdend met uitkering
van premierestitutie zoals omschreven in het kapitaalbeleid.
E.2.2 Renterisico
Het kapitaalvereiste voor het renterisico bedraagt € 371.000 ultimo 2021. Ten opzichte van ultimo 2020 is het
benodigd kapitaal voor dit risico gestegen met € 85.000 . Voornaamste reden is dat de investering in
vastrentende obligaties zijn gestegen.
E.2.3 Aandelenrisico
Het kapitaalvereiste voor het aandelenrisico bedraagt € 1.472.000 ultimo 2021. Ten opzichte van ultimo 2020
is het benodigd kapitaal voor dit risico gestegen met € 327.000. Voornaamste oorzaken hiervan zijn:
• De schok voor type 1 aandelen (genoteerd aan de gereglementeerde markten, lid van EER en
OESO) bedraagt ultimo 2021 45,88% (ultimo 2020: 38,52%). Voor type 2 aandelen (niet in EER of
OESO, niet-genoteerde aandelen, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen) en
strategische deelnemingen bedraagt de schok ultimo 2021 respectievelijk 55,88% (ultimo 2020:
48,52%) en 22,0% (ultimo 2020: 22,0%).
• De totale marktwaarde van aandelen is toegenomen van 2.976k (ultimo 2020) naar 3.217k (ultimo
2021).
E.2.4 Vastgoedrisico
Het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico bedraagt € 478.000 ultimo 2021 en is met € 13.000 gedaald ten
opzichte van ultimo 2020 door lager waardering van vastgoed.
Op de verplichtingenkant is er geen vastgoedrisico.
Met betrekking tot de berekening van vastgoedrisico zijn geen vereenvoudigingen toegepast.
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E.2.5 Spreadrisico
Het kapitaalvereiste voor het spreadrisico bedraagt € 596.000 ultimo 2021. Ten opzichte van ultimo 2020 is
het benodigd kapitaal voor dit risico gestegen met € 79.000. De duration van de beleggingen is ten opzichte
van 2021 wat toegenomen van 5,9 naar 6,9, wat een verhogend effect heeft op het spreadrisico.
E.2.6 Concentratierisico
Het kapitaalvereiste voor het concentratierisico bedraagt € 252.000. Ten opzichte van ultimo 2020 is het
benodigd kapitaal voor dit risico met € 25.000 gedaald.
Bij Univé Samen staan vastgoed, aandelen en obligaties op de balans. Het concentratierisico wordt volledig
veroorzaakt door posities die, na toepassing van het ‘looking-through’ principe op de twee
aandelenbeleggingsfondsen (Fischer en UBS), boven de drempelwaarde komen.
E.2.7 Valutarisico
Het kapitaalvereiste voor het valutarisico bedraagt € 355.000. Ten opzichte van ultimo 2020 is het benodigd
kapitaal voor dit risico gestegen met € 32.000. Het totale belegde vermogen in vreemde valuta is toegenomen.
E.2.8 Schadeverzekeringstechnisch risico
Het kapitaalvereiste voor het schadeverzekeringstechnisch risico is opgebouwd uit de kapitaalvereisten voor
het premie- en reserverisico, het vervalrisico en het catastroferisico. Voor Univé Samen bedraagt het
kapitaalvereiste voor het schadeverzekeringstechnisch risico (na diversificatie) ultimo 2021 € 5,4 miljoen.
Met betrekking tot de berekening van verzekeringstechnisch risico zijn geen vereenvoudigingen toegepast.
E.2.8.1 Premie- en reserverisico
Het kapitaalvereiste voor het premie- en reserverisico bedraagt € 1.281.000 ultimo 2021. Ten opzichte van
ultimo 2020 is het kapitaalvereiste met € 31.000 toegenomen. Dit komt door een toenamen van de
volumemaatstaf van het reserverisico die de toename van de volumemaatstaf van het premierisico tenietdoet.
E.2.8.2 Vervalrisico
Het kapitaalvereiste voor het vervalrisico bedraagt € 184.000 ultimo 2021. Ten opzichte van ultimo 2020 is het
kapitaalvereiste met € 2.000 toegenomen. De verwachte winsten uit toekomstige premies, die onderdeel
uitmaken van de premievoorziening op SII-grondslagen, zijn positiever dan 2020.
E.2.8.3 Catastroferisico
Het kapitaalvereiste voor het catastroferisico bedraagt € 4.890.000 ultimo 2021. Ten opzichte van ultimo 2020
is het kapitaalvereiste voor het totale catastroferisico toegenomen met € 96.000.
Het catastroferisico is in het totaal aan risico’s binnen de Solvency II specificaties het grootste risico waaraan
Univé Samen is blootgesteld. Voor Univé Samen zijn er drie catastroferisico’s, namelijk: windstorm, hagel en
het zogenaamde man-made catastrofe. Het windstormrisico is in het totale kapitaalvereiste voor het
catastroferisico het grootst van omvang in vergelijking met andere catastroferisico’s.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van het kapitaalvereiste per catastroferisico ultimo 2021.
(x € 1.000)
Catastrofes
Schade, natuurlijke catastrofe risico's
Windstorm
Hagel

Bruto

31-12-2021
Herverzekerd

Netto

Bruto

14.143
3.414

10.718
0

3.426
3.414

13.602
3.288

31-12-2020
Herverzekerd

10.188

Netto

3.414
3.288
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Schade, man-made catastrofe risico
Brand

54.350

53.632

Diversificatie effect catastrofes

Totaal catastrofe risico

718

51.374

50.661

713

-2668

-2.622

4.890

4.794

Natuurlijk catastroferisico windstorm
Voor Univé Samen resulteert een bruto kapitaalvereiste voor het natuurlijk catastroferisico windstorm van
€ 14,1 mln. op basis van een scenario van twee catastrofes (voorgeschreven SII-schok). Het kapitaalvereiste
wordt verminderd doordat een herverzekeringsprogramma van toepassing is: een XL herverzekering per
gebeurtenis. Na aftrek van herverzekerde schadelast en kosten van reinstatement resulteert een netto
kapitaalvereiste van € 3.425.000. Ten opzichte van ultimo 2020 is het kapitaalvereiste toegenomen met
€ 12.000.
De hoogte van de verzekerde sommen op polissen en het mitigerend effect door herverzekering zijn
belangrijke drivers voor de hoogte van het netto kapitaalvereiste voor het natuurlijke catastroferisico
windstorm. De verzekerde sommen op polissen zijn ultimo 2021 toegenomen ten opzichte van ultimo 2020.
Echter, door het gelijk blijven van het eigen behoud en de licht gestegen vooruitbetaalde reinstatement leidt
tot een de iets hogere kapitaalvereiste.
Natuurlijk catastroferisico hagel
Voor Univé Samen resulteert een bruto kapitaalvereiste voor het natuurlijk catastroferisico hagel van € 3,4
mln. op basis van twee catastrofes (voorgeschreven SII-schok). Het kapitaalvereiste wordt verminderd doordat
een herverzekeringsprogramma van toepassing is: een XL herverzekering per gebeurtenis gelijk aan het
herverzekeringsprogramma voor windstorm. Dit komt doordat in het meest ongunstige scenario de verliezen
onder het eigenbehoud blijven. Na aftrek van herverzekerde schadelast en kosten van reinstatement
resulteert een netto kapitaalvereiste van € 3,4 mln.
Man-made catastroferisico Brand
Het netto kapitaalvereiste voor het man-made catastroferisico Brand bedraagt € 718.000. Ten opzichte van
ultimo 2020 is het netto kapitaalvereiste met € 5.000 gestegen.
Belangrijke drivers voor de hoogte van het netto kapitaalvereiste man-made catastroferisico Brand zijn de
verzekerde som op polissen binnen een straal van 200 meter en het mitigerend effect door herverzekering.
Doordat de verzekerde som op polissen in 2021 is toegenomen (4%), is het kapitaalvereiste voor het manmade catastroferisico Brand gestegen
Verzekerde objecten binnen straal 200 meter met
maximale verzekerde som

1

Code ligging
(alleen ter
informatie)

Totaal verzekerde
som

Prioriteit brand
XL facultatieve
dekking

Facultatieve
dekking

9411 KL

€ 54.349.854

€ 47.978.368

€ 6.371.486

E.2.9 Tegenpartij/kredietrisico
Het kapitaalvereiste voor het tegenpartijrisico bedraagt € 1.465.000 ultimo 2021. Ten opzichte van ultimo
2020 is het kapitaalvereiste met € 180.000 toegenomen.
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Bij Univé Samen zijn de volgende balansposten bij het tegenpartijrisico betrokken:
• Liquide middelen, balanspost € 11.221.858 (ultimo 2020 € 10.778.592)
• Vorderingen (handel, niet verzekering), balanspost € 1.765.071 (ultimo 2020 € 1.442.044)
• Vorderingen op herverzekeraars, balanspost 0 (ultimo 2019 0)
• Vorderingen uit directe verzekering, balanspost € 85.092 (ultimo 2020 € 91.231)
• Vorderingen uit herverzekering (aandeel in technische schadevoorziening), balanspost € -569.835
(ultimo 2020 € -535.000).
Het tegenpartijrisico van Univé Samen bestaat nagenoeg volledig uit het Type 1 risico (€ 1.465.000). Het
tegenpartijrisico wordt met name veroorzaakt door het risicomitigerend effect uit hoofde van herverzekering,
hetgeen nagenoeg onveranderd is vergeleken met het voorgaande jaar. De blootstelling t.o.v. banken is
toegenomen t.o.v. afgelopen jaar. Deze toegenomen blootstelling doet de afname van de blootstelling aan
Type 2 exposures teniet.
E.2.10 Immateriële activa
Univé Samen heeft ultimo 2021 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 2020 ook het
geval.
E.2.11 Operationeel risico
Bij Univé Samen is de berekening van het kapitaalvereiste voor het operationeel risico op basis van de
verdie66nde premies hoger dan op basis van de bruto best estimate premie- en schadevoorziening. Het
benodigde kapitaal voor het operationeel risico is met € 5.000 toegenomen ten opzichte van ultimo 2020, en
bedraagt € 220.000. De reden voor de toename van het kapitaalvereiste voor het operationeel risico is de
toename van de verdiende premies voor de Brandbranche.
E.2.12 Risicolimiteringstechnieken
Zie bijlage 3 voor de herverzekeringscontracten die op dit moment van toepassing zijn.
E.2.13 Minimale kapitaalvereiste
De MKV voor Univé Samen bedraagt € 2,5 miljoen en is evenals vorig jaar gelijk aan de absolute
minimumkapitaalvereiste (AMCR) ad. € 2,5 miljoen, omdat dit bodembedrag groter is dan de ondergrens van
de MKV, die gelijk is aan 25% van de SKV.
E.2.14 Belastingen
Per ultimo 2021 bedraagt de netto uitgestelde belastingverplichting € 6.099. Dit bedrag is gelijk aan de netto
uitgestelde belastingvordering verminderd met de uitgestelde belastingverplichting op de Solvency II balans en
is als volgt opgebouwd:
Uitgestelde belastingvordering
Af: Uitgestelde belastingverplichting
Netto uitgestelde belastingverplichting

€ 66.676
-

€ 72.775
€ 6.099

Bij de berekening van de uitgestelde belastingverplichting is uitgegaan van een VPB-percentage van 25,8%. Op
basis van de verwachte winst voor de komende perioden en de verwachte afwikkeling van de uitgestelde
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belastingverplichtingen zal de op de balans opgenomen uitgestelde belastingvordering kunnen worden
gerealiseerd.

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

E.4 Verschillen tussen de standaardformule en ieder gebruikt intern model
Dit is niet van toepassing voor Univé Samen.

E.5 Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het
solvabiliteitskapitaalvereiste
Dit is niet van toepassing voor Univé Samen.

E.6 Overige informatie
Dit is niet van toepassing voor Univé Samen.
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Bijlage 1: Structuur Solvency II Rapportage
De structuur voor de Solvency II Rapportage is gebaseerd op uitvoeringsverordening (Delegated Acts) die op 10 oktober
2014 door Europese Commissie is gepubliceerd. De onderstaande structuur volgt uit Annex XX van de
uitvoeringsverordening.
A. Activiteiten en prestaties
A.1 Activiteiten
A.2 Prestaties op het gebied van verzekering
A.3 Prestaties op het gebied van belegging
A.4 Prestaties op overig gebied
A.5 Overige informatie
B.

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

C.

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

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

Kapitaalbeheer
E.1 Informatie over het eigen vermogen
E.2 Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste
E.3 Gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd bij de berekening van het
solvabiliteitskapitaalvereiste
E.4 Verschillen tussen de standaardformule en ieder gebruikt intern model
E.5 Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste
E.6 Overige informatie
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Bijlage 2: Opbouw vereiste kapitaal (boomstructuur)
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Bijlage 3: Herverzekeringscontracten
Onderstaande een overzicht van de herverzekeringscontracten die van toepassing waren voor 2020 en het
huidige contract dat van toepassing is voor 2021.
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