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De Eigen Risico Beoordeling in het kort

• ERB: “Eigen Risico Beoordeling” versus ORSA: “Own Risk and 

Solvency Assessment” 

• ERB is de voorloper van de ORSA en grotendeels  vergelijkbaar
- ORSA geldt onder Solvency II, de ERB onder Solvency I

- ERB geldt in principe solo, ORSA óók voor groepen

• Met het uitvoeren (en toesturen) van een ORSA wordt voldaan aan 

de ERB verplichting 
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De Eigen Risico Beoordeling in het kort

• ERB is oefenstadium voorbij en nu wettelijk kader

• DNB zal inzendingen 2014 voornamelijk beoordelen op: 

1. algemene governance

2. volledigheid risico’s

3. overall beeld van de scenario’s, zwaarte en maatregelen

4. overall beeld van het benodigde kapitaal (streef- en 

interventieniveau’s) en de mogelijkheden kapitaal te genereren

5. passendheid van de standaardformule
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De Eigen Risico Beoordeling in het kort

• DNB zal in principe aan de meeste instellingen, conform ORSA 2013, 

de ERB bevindingen individueel terugkoppelen

• De ORSA guidelines zijn nog niet definitief. De Final guidelines zullen 
in Q1 2015 klaar zijn. Geen materiële wijzigingen verwacht.
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Hoe komt u tot een GOEDE ERB/ORSA?

• De directie en RvC zijn actief betrokken bij de ERB/ORSA, zowel qua 

inhoud als proces

• De ERB/ORSA is basis voor/bron bij besluitvorming
• De trekkersrol van een ERB/ORSA ligt bij een afdeling met een brede 

functie binnen het bedrijf (met name bij grotere instellingen)

• Alle afdelingen (bv actuariaat en beleggingen, maar bv ook sales) 

geven input

• Het proces is onafhankelijk beoordeeld (bijvoorbeeld door de Interne 

Auditfunctie)
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Hoe komt u tot een GOEDE ERB/ORSA?

• De ERB/ORSA is een zelfstandig leesbaar document en nodigt uit om 

te lezen

• Ook voor niet-specialisten
• Bevat niet te veel ‘open deuren’, herhalingen of wollig taalgebruik

• Er is een duidelijke samenhang tussen risk appetite en risico’s en een 

logische vertaling naar de scenario’s

• Scenario’s zijn voldoende zwaar en geven inzicht in de individuele èn

gecombineerde risico’s die de onderneming loopt

• Toekomstige beheersmaatregelen zijn realistisch. Het effect van de 
maatregelen is inzichtelijk
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Ingestuurde vragen

V: Is review verplicht, welke rol heeft audit?

• Review van het ORSA-proces is verplicht. Dit valt onder de algemene 

verplichting van de review van het System of Governance
• Er is niet voorgeschreven wie de review doet

• In de praktijk ziet DNB vaak een rol voor de IAD, maar andere 

partijen (externe accountant/actuaris) kunnen ook betrokken worden
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Ingestuurde vragen

V: In hoeverre is de ‘risk appetite’ van de verzekeraar leidend voor 

de mogelijke ‘buffer’ boven de SCR of komen er minimum 

richtlijnen van DNB?
• DNB zal sturen op het wettelijk kader, dat betekent dus op 100% SCR 

• Dit is het eerste formele interventieniveau 

• Het is dus in principe aan de verzekeraar om te bepalen op welk niveau 

van de SCR wordt gestuurd

• DNB vindt het zeer onverstandig als verzekeraars op 100% SCR sturen

• Een doorbraak van de SCR moet publiek worden gemaakt. Evenals het 
oordeel van DNB over het herstelplan
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Ingestuurde vragen

DNB kan besluiten intensiever toezicht te houden, indien de 100% 
nadert. 

Dit hangt mede af van:

• De volatiliteit van de solvabiliteitsratio

• De mate waarin u eenvoudig (en snel) maatregelen kunt treffen

• De wijze en intensiteit waarmee u zelf monitort

• De ERB/ORSA moet dit inzicht verschaffen en onderbouwen
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Ingestuurde vragen

V: Hoe komt het dat DNB wel van alles wil weten, maar vaak 
niet inhoudelijk reageert op beleidstukken, ORSA of ERB? We 

willen weten of het in de ogen van DNB voldoet of niet.
• In principe volgt in 2015, net als afgelopen jaar, een individuele 

terugkoppeling door de toezichthouder

• Vraag: hoe heeft u de terugkoppeling ervaren?
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Ingestuurde vragen
V: Komt er in de toekomst nog een best practice voorbeeld / minimum inhoud eis?

• Een aantal geeft DNB vandaag. DNB zal in de toekomst ook voorbeelden geven

• Wel tegen de achtergrond de ORSA is OWN

• De vereiste minimum inhoud kunt u afleiden uit de guidelines. Voorbeelden:

• U dient in te gaan op de materiële risico’s waaraan u als verzekeraar bloot staat

• De ORSA dient een beoordeling van de algehele solvabiliteitsbehoefte voor nu en in de 

toekomst te zijn, en in hoeverre voortdurend aan de solvabiliteitseisen kan worden 

voldaan 

• De resultaten en conclusies moeten met de relevante staf worden gedeeld

• De ORSA wordt ten minste één maal per jaar uitgevoerd

• De instelling geeft aan in hoeverre de standaardformule passend is en of er sprake is 

van materiële afwijkingen

16



Ingestuurde vragen

V: Omvang en inhoud van de ORSA rapportage. Is het 

noodzakelijk om ieder jaar alle bijlages toe te sturen die 

betrekking hebben op organisatiestructuur etc.?
• In principe moet een ERB (en later de ORSA) zelfstandig leesbaar zijn. 

Bijlagen geven nadere (achtergrond)informatie, die niet ten koste de 

zelfstandige leesbaarheid van de ERB/ORSA

• TIP: onderscheid statische en dynamische ERB/ORSA
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Ingestuurde vragen

V Hoe kan het proces efficiënter en qua tijdsbesteding korter?
• Is deze vraag herkenbaar? Kunt u aangeven wat niet efficiënt was?

• Heeft de zaal hiervoor suggesties?

V: Wordt de uitkomst (van de beoordeling) van de ERB’s 

gepubliceerd en zo ja anoniem of niet?

• Niet op instellingsniveau. Het kan wel zijn dat we algemene 

observaties terugkoppelen naar de sector

• U kunt wellicht uitkomsten van benchmarks terugzien in onze 
registers
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Ingestuurde vragen

V: Wat verstaat DNB onder materiele risico's? Zijn dit alleen 

SCR-risico's of vallen daar ook andere risico's onder? 

• Wat vindt de zaal?

• DNB verstaat onder materiële risico’s ook risico’s die niet onder de 

SCR vallen. Het gaat ook om risico’s die de realisatie van de strategie 

of de continuïteit van de onderneming bedreigen. Dit kunnen ook 

risico’s zijn die niet in de SCR tot uiting komen. Een voorbeeld 

daarvan is het reputatierisico of het liquiditeitsrisico

19



Ingestuurde vragen

V: Wanneer kan toestemming worden gevraagd om één 

rapportage voor de groep in te dienen? 

• In de loop van 2015
• DNB zal hierover nader berichten

V: Wat zijn de eisen/criteria van DNB om deze toestemming te 

verlenen? 

Onder meer:

• De individuele entiteiten moeten voldoende zichtbaar zijn

• Het moet duidelijk zijn hoe AMSB van onderliggende entiteiten zijn 
betrokken

• De single ORSA voldoet zowel aan de eisen van de groeps- als 

individuele toezichthouder
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Ingestuurde vragen

V: Hoe wordt omgegaan met een buitenlandse verzekerings-

dochter? Dan is de groepsrapportage voor DNB voldoende? DNB 

heeft dan contact met de toezichthouder van de buitenlandse 
dochter? 

• Als geen one single-ORSA: individuele ORSA’s plus aparte groeps-ORSA

• ORSA buitenlandse dochter naar buitenlandse toezichthouder

• Afstemming binnen college
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Ingestuurde vragen

V Wat verwacht DNB van een ORSA-beleid?

• Zie guideline 7 (Preparatory GL) of 4 (Proposal for Guidelines)
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