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Geachte directie, 
 

 
In 2014 zijn verzekeraars wettelijk verplicht een Eigen risicobeoordeling (hierna: ERB) in te 

dienen. De ERB is van toepassing op alle verzekeraars met in het voorgaande boekjaar meer dan 

€ 5 mln. bruto geboekte premies en/of  € 25 mln. ubtro technische voorzieningen. De ERB is het 

equivalent van de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) zoals die onder de toezichtregels 

Solvency II verplicht zal zijn. 

 
In deze brief leest u nadere informatie over inhoudelijke en praktische aspecten bij de ERB 2014. 

Bij de inhoudelijke aandachtspunten maakt DNB daarbij gebruik van de ervaringen die zijn 

opgedaan tijdens de vrijwillige ORSA-oefening van 2013. Wij hopen dat deze aandachtspunten u 

helpen om uw ERB gemakkelijk op te stellen en zo in te richten dat DNB samen met de 

verzekeraars kan vaststellen waar eventuele risico’s te verwachten zijn. 

 
Algemeen 

De ERB is een vorm vrije-rapportage. U bent dus vrij in de wijze waarop u de ERB vormgeeft. 

Uit de eerdere ORSA-rondes is gebleken dat bepaalde keuzes kunnen helpen om de 

inzichtelijkheid van de ERB en de waarde daarvan voor alle belanghebbende te verhogen. 

 
Solvabiliteitseis 

Een verzekeraar is vrij in de keuze van de grondslagen voor de berekening van de solvabiliteitseis 

waarop de ERB gebaseerd is. In verband met de voorbereiding op Solvency II heeft een ERB op 

economische grondslagen (dus marktwaarde) daarbij wel de voorkeur. Dat kan zijn met behulp 

van het standaardmodel, het interne- en/of het eigen kapitaalmodel. Opname van het Theoretisch 

solvabiliteitscriterium (TSC) is met het oog op deze voorbereiding niet noodzakelijk, daar deze 

gelinkt is aan het huidige wettelijk kader (‘Solvency I’). 
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Suggesties voor inhoud ERB 

DNB zag in een aantal vrijwillige ORSA’s de volgende positieve elementen terug, die zij andere 

verzekeraars graag wil meegeven: 

1.   De risico's worden afgezet tegen concrete beheersmaatregelen en er wordt een link naar 

het kapitaalbeslag voor wat betreft de restrisico’s gemaakt. 

2.   De (zwaarste) scenario’s worden zowel bruto, dus voordat beheersmaatregelen worden 

genomen, als netto getoond. 

3.   Er is een toelichting waarom – indien dit het geval is en afgezien van de reverse stress- er 

geen enkel stress-scenario onder de 100% komt. 

4.   De interne minimale norm (het niveau waarop de instelling overgaat tot het nemen van 

maatregelen ) en het streefniveau (het percentage waarop het beleid van de instelling is 

gericht) worden duidelijk onderbouwd middels een getalsmatige of goede kwalitatieve 

onderbouwing. 

5.   Er is een toelichting en beschrijving van interventiepunten, met daarbij een toelichting op 

de mate waarin realisatie mogelijk is en de termijn waarbinnen effect gerealiseerd kan 

zijn. 

 
Inzichtelijkheid algemeen 

De inzichtelijkheid van de ERB neemt toe als het basisscenario en de situatie in het basisjaar 

duidelijk worden toegelicht. Te denken valt aan: 

1.   Een beschrijving van de diverse aannames, waaronder de gehanteerde rentecurve. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de aannames die hier relevant kunnen zijn. 

2.   Indien mogelijk een weergave van tenminste de SCR-ratio voor het basisjaar volgend uit 

de standaardformule. Dit is tevens relevant voor een ijkpunt binnen verzekeringsgroepen, 

om een vergelijking tussen verzekeraars te kunnen maken die bijvoorbeeld de ERB 

gebaseerd hebben op het eigen kapitaalmodel. 

3.   Een getalsmatig overzicht van de kapitaalseisen (dus niet alleen een grafiek) in het 

basisjaar van de ERB, en wat de berekeningsdatum is. 

 
Inzichtelijkheid voor DNB 

De mogelijkheid tot benchmarking voor DNB neemt toe als u de volgende punten opneemt: 

1.   Een weergave van tenminste de SCR-ratio voor het basisjaar volgend uit de 

standaardformule. 

2.   De verhouding van de eigen interne norm tot de SCR in de standaardformule. De eigen 

interne norm hoeft immers niet gebaseerd te zijn op de standaardformule op basis van 

Solvency II. Uiteraard beseft DNB dat deze verhouding niet vast is. 

3.   Indien de standaardformule als niet passend wordt beoordeeld, zo mogelijk een 

procentuele of getalsmatige (grove) schatting van de afwijking van het standaardmodel in 

de ERB. Ter ondersteuning van de beoordeling van de passendheid van de 

standaardformule zal naar verwachting deze zomer op de website van EIOPA het 

document "Underlying assumptions for the Solvency Capital Requirement calculation" 

worden gepubliceerd. 



Datum 

18 juni 2014 

Bladnummer 

3 

Ons kenmerk 

2014/507815 

 

 
 
 

Praktische aspecten 

Tot slot geven wij u nog een aantal praktische punten mee: 

1.   De ERB is geen vrijwillige exercitie. In geval een verzekeraar niet voldoet aan de 

verplichting om in 2014 een ERB in te dienen, kan DNB handhavende maatregelen 

inzetten. 

2.   Verzekeraars dienen met ingang van 2014 eenmaal per jaar een ERB (en vanaf in 

werking treden van het Solvency II-regime, een ORSA) aan te leveren. Dit jaar is de 

uiterste indieningsdatum 31 december 2014. Rapportage vindt plaats via e-Line en is 

vanaf 16 juni 2014 mogelijk. De naam van de rapportage is “ERB”, de peildatum (is de 

datum waar de rapportage in e-Line is te vinden) is 31 mei 2014. 

3.   De ERB is verplicht per juridische verzekeringsentiteit en geldt in tegenstelling tot de 

ORSA niet tevens op groepsniveau. Verzekeraars kunnen er echter toch voor kiezen 

alleen een groeps-ERB in te dienen. Er hoeft hiervoor in 2014 geen toestemming aan 

DNB gevraagd te worden. Wel moeten in een groeps-ERB de individuele entiteiten 

voldoende zichtbaar zijn. Voor 2015 en latere jaren is toestemming wel nodig. DNB zal 

daarvoor een proces inrichten. 

4.   Voor alle entiteiten zal een rapportage worden opgezet in e-Line. Wanneer u kiest voor 

een Groeps-ERB, verzoeken wij u deze onder het C-nummer te rapporteren. Daarnaast 

verzoeken wij u de W en L-verplichtingen in e-Line wél in te leveren. U kunt dan in het 

toelichtingenveld verwijzen naar de rapportage die u onder het C-nummer heeft 

ingediend. U kunt ook aan uw toezichthouder vragen de verplichting onder de 

onderliggende entiteiten te laten vervallen. 

 
Tot slot 

U kunt deze brief over de ERB teruglezen op Open Boek Toezicht (http://www.toezicht.dnb.nl/). 
 

 
Wij wensen u veel succes toe bij het opstellen van de ERB. Voor verdere vragen kunt u zich 

wenden tot solvency2@dnb.nl. 

 
Hoogachtend, 

De Nederlandsche Bank NV 
 

drs. M.W. van Woerden 

divisiedirecteur 
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BIJLAGE 1 - Aannames 
 
 
 

De volgende aannames kunnen relevant zijn om toe te lichten in de ERB voor wat betreft het 

basisscenario: 

Rendementen beleggingen 

Inflatie 

Gehanteerde rentecurve 

Ontwikkeling Combined ratio, claimratio of claims 

Verwachte premiestijging/daling en/of verwachte stijging/daling aantal 

polissen/polishouders/verzekerden 


