
Nationale Staat: Natura-uitvaart  

 

Summary doc 

 

1 Doel  

Om goed toezicht te kunnen houden worden er specifieke natura-uitvaart-kenmerken uitgevraagd bij levensverzekeraars die ook een natura-uitvaart-

vergunning hebben. De Nederlandse uitvaartverzekeringsmarkt heeft in Europa een uniek karakter. Inzicht in de verschillende wijzen waarop verzekeringen 

kunnen worden gesloten (Sommenverzekeringen of Pakketverzekeringen) is van belang voor een goede technische analyse.  

 

2 Potentiële voordelen 

Goed toezicht mogelijk.  

 

3 Potentiële kosten 

Beperkt, de data worden in de huidige jaarstaten ook al opgevraagd.  

 

4 Template ook voor groepen 

Nee 

 

5 Materialiteit drempel 

Nee 

 

6 Openbaar 

Nee 

 

7 Frequentie 

Jaar



Log  

 

Item Celnummer Definitie Doel 
Algemene opmerking    
Pakketverzekering 7B t.e.m. 7F Verzekering, waarbij de verzekerde prestatie bestaat 

uit het (doen) leveren van een in de polis vastgelegd 
pakket goederen en/of diensten, ongeacht de 
geldswaarde daarvan op enig moment. Hierin 
begrepen een verzekering met een optie om een of 
meer onderdelen van het pakket te ruilen voor een of 
meer andere goederen en/of diensten met dezelfde 
geldswaarde op het moment van uitkeren. 

Inzicht verkrijgen in de 
prijsontwikkeling van een 
pakketverzekering. Voor 
sommige onderdelen van het 
pakket is de verzekeraar sterk 
afhankelijk van exogene factoren. 
Inzicht in de ontwikkeling van 
een pakket kan voor de 
verzekeraar aanleiding zijn de 
premies te verhogen of het pakket 
aan te passen.  

Sommenverzekering 8B t.e.m. 8F Verzekering, waarbij de verzekerde prestatie bestaat 
uit het (doen) leveren van een pakket goederen en/of 
diensten, waarvan de inhoud en omvang wordt 
afgeleid van de in de polis vastgelegde geldswaarde 
van het pakket. Hierin begrepen een verzekering 
waarbij de geldswaarde van het pakket stijgt of daalt 
met een in de polis vastgelegd percentage, dan wel 
een verzekering waarbij de geldswaarde van het 
pakket zich ontwikkelt op basis van in de polis 
vastgelegde op een reguliere geldmarkt verkrijgbare 
beleggingen. 

Inzicht verkrijgen in de 
ontwikkeling van de technische 
voorziening en de premies. In 
tegenstelling tot 
Pakketverzekeringen kan bij een 
Sommenverzekering de premie 
niet worden verhoogd om een 
technische voorziening op een 
hoger peil te brengen zonder dat 
hier tegenover een meerwaarde in 
de prestatie van de 
pakketonderdelen of diensten 
staat. Daarom is het van belang 
dit in het toezicht goed te volgen.  

Sommenverzekeringen met indexatie 
o.b.v. exogene factoren:  

9B t.e.m. 9F Verzekering, waarbij de verzekerde prestatie bestaat 
uit het (doen) leveren van een pakket goederen en/of 
diensten, waarvan de inhoud en omvang wordt 
afgeleid van de in de polis vastgelegde geldswaarde 
van het pakket en waarbij de geldswaarde zich 
ontwikkelt op onvoorspelbare wijze zonder een 
relatie met op een reguliere geldmarkt verkrijgbare 
beleggingen. 

Hier geldt hetzelfde doel als bij 
Sommenverzekeringen. 



Item Celnummer Definitie Doel 
Aanvullende verzekeringen D10 en E 10 Betreft aanvullende uitkeringen die naast het  vast 

omschreven pakket of bedrag worden verzekerd, 
waardoor de verzekerde meer dekking heeft. 
Bijvoorbeeld meer volgauto’s of een koffietafel. 

Geeft samen met de eerder 
genoemde items inzicht in het 
totaal van de verzekeringen. 

Totaal verzekeringen bij overlijden 11B t.e.m. 11F Het totaal van de hierboven genoemde componenten Deze totalen zijn nodig om 
inzicht te krijgen in de totale 
omvang 

Herverzekering op evenredige basis C12 t.e.m. F12 Hierbij wordt een procentueel deel van de risico’s 
herverzekerd 

Om een beoordeling te maken 
van het eigen behoud van de 
verzekeraar is het nodig te weten 
hoeveel is herverzekerd. 

Herverzekering op risicobasis C14 t.e.m. F14 Hierbij worden geen aanspraken door herverzekering 
opgebouwd, maar wordt jaarlijks het deel van de 
eventuele uitkering dat de verzekeraar niet voor eigen 
rekening wil nemen en waarvoor geen voorziening is 
gevormd herverzekerd.  

Om een beoordeling te maken 
van het eigen behoud van de 
verzekeraar is het nodig te weten 
hoeveel is herverzekerd. 

Totaal herverzekering C14 t.e.m. F14 Het totaal  omvat de totale omvang van de 
herverzekeringen op evenredige basis en op 
risicobasis. 

Het totaal geeft inzicht in de 
totale omvang van de 
herverzekeringdeel van de 
gelopen risico’s 

Totaal eigen rekening B15 t.e.m. F15 Het totaal eigen rekening geeft inzicht in het eigen 
behoud van een verzekeraar na aftrek van de 
herverzekeringen. 

Het eigen behoud staat voor het 
bedrag waarvoor de verzekeraar 
risico loopt nadat een deel van de 
verplichtingen is ondergebracht 
bij een of meer herverzekeraars. 
Dit eigen behoud is essentieel 
voor toezicht bij de beoordeling 
van de gelopen risico’s van de 
verzekeraar. 

 
 
Toelichting winst- en verliesrekening uitkeringen 
 
 
Uitvaarten door derden B30 t.e.m. D30 Dit betreft uitvaarten die niet door de maatschappij 

zelf  worden uitgevoerd maar door externe bedrijven. 
Dit kan ook een uitvaartverzorgingsbedrijf zijn, 

De marge tussen de werkelijke 
kosten en de verzekerde waarde 
heeft effect op het resultaat van de 



waarmee de verzekeraar verbonden is in een groep. 
De verzekeraar vergoedt maximaal de verzekerde 
waarde ook als de kosten van derden hoger zijn. 

verzekeraar., wat essentiële 
informatie is voor toezicht  

Uitvaarten eigen bedrijf B31 t.e.m. D31 Dit betreft uitvaarten verzorgd door de verzekeraar 
zelf.  

Ook deze uitvaarten kunnen effect 
hebben op het bedrijfsresultaat en 
zijn daarom van belang voor het 
toezicht. 

Uitvaarten in geld B32 t.e.m. D32 Hierbij wordt een bedrag ter beschikking gesteld 
waarmee de uitvaart betaald dient te worden.  De 
nabestaanden kunnen tot maximaal de verzekerde 
waarde een beroep doen op een uitkering door de 
verzekeraar.  Indien de kosten van de uitvaart lager 
liggen dan de verzekerde waarde, wordt het 
overblijvende bedrag in principe niet aan de 
verzekerden uitgekeerd, maar vervalt aan de 
verzekeraar.  Hier echter ook op te nemen uitkeringen 
van dit  overblijvend deel  wanneer dit wordt besteed 
aan zaken die verband houden met  de uitvaart. 

Een verschil tussen verzekerde 
waarde en daadwerkelijke 
uitkering heeft effect op het 
resultaat van de verzekeraar. Van 
belang voor het toezicht. 

Uitkeringen aanvullende 
verzekeringen 

B33 t.e.m. D33 Betreft aanvullende uitkeringen die naast het  vast 
omschreven pakket of bedrag worden verzekerd, 
waardoor de verzekerde meer dekking heeft. 
Bijvoorbeeld meer volgauto’s of een koffietafel. 

Samen met de normaal verzekerde 
waarde van het verzekerde pakket 
geeft dit  totaal inzicht in de totale 
verplichtingen van een 
verzekeraar.  

Afkopen B34 t.e.m. D34 Wanneer de verzekerde premiebetaling staakt kan de 
verzekeringsmaatschappij aan verzekerde een 
afkoopwaarde verstrekken. In de reglementen is niet 
altijd in een afkoopwaarde voorzien. 

Veel afkopen bij een verzekeraar 
geven voor toezicht inzicht in het 
verloop van de 
verzekerdenportefeuille.  

Totaal uitkeringen B35 t.e.m. D35 Dit is het totaal van de uitkeringen en afkopen. Geeft inzicht in het totaal van de 
uitkeringen en afkopen. 

 
 
Pakketwaarde (maximaal de 3 belangrijkste pakketten) (Roel de Boer - NB: 5 tekstregels zullen over het algemeen niet voldoende zijn, kan wellicht 
opgevangen worden door tekstregel 5 of 6 te benoemen als Totaal overige onderdelen)   
 
tekst 1 B47 t.e.m. C47 Een pakketwaarde is de totale waarde van met name 

genoemde onderdelen. Deze onderdelen kunnen 
tussen verzekeraars verschillend zijn. Tot de 
pakketwaarde kunnen bijvoorbeeld naast de directe 

Inzicht verkrijgen in de 
prijsontwikkeling van een 
pakketverzekering. Voor sommige 
onderdelen van het pakket is de 



kosten van begrafenis of crematie  een omschreven 
aantal volgauto’s of een koffietafel  behoren.  Zowel 
in de omschreven onderdelen als in de totale waarde 
van de pakketten kunnen flinke verschillen zitten.  
Na toestemming van de leden kan bij onderlinge 
uitvaartverzekeraars een premie verhoogd worden die 
niet recht evenredig hoeft te zijn aan de stijging van 
de pakketwaarde. Hiermee kan de hoogte van de 
technische voorziening en dus de prudentie van de 
voorziening worden beïnvloed.   
Op de tekstregels kan de aard van het pakket worden 
vermeld. 

verzekeraar sterk afhankelijk van 
exogene factoren. Inzicht in de 
ontwikkeling van een pakket kan 
voor de verzekeraar aanleiding 
zijn de premies te verhogen of het 
pakket aan te passen. Een aantal 
verzekeraars geeft de verzekerde 
de keuze uit een aantal pakketten. 
 
 

tekst 2 B48 t.e.m. C48 Zie tekst 1 zie boven 
tekst 3 B49 t.e.m. C49 Zie tekst 1 zie boven 
tekst 4 B50 t.e.m. C50 Zie tekst 1 zie boven 
Overige bestanddelen B51 t.e.m. C51 Zie tekst 1 zie boven 
 
Risicokapitaal 
 
Risicokapitaal F8, 9, 12, 13 Het risicokapitaal is het verschil tussen de 

opgebouwde bruto voorziening en het verzekerde 
bedrag. 

Dit geeft inzicht in het verschil 
tussen het opgebouwde kapitaal 
en de in het uitzicht gestelde 
kapitaal. 
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