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Waarom Solvency II?

Overwegingen uit de Solvency II richtlijn: 
• Goed functioneren van de interne markt (recital 2 en 3)
• Bescherming van polishouders, verzekerden en begunstigden 

(recital 14, 16 en 17)
• Juiste prikkels geven aan verzekeraars zodat ze hun risico’s goed 

meten en managen (recital 15)
• Harmonisatie van verslaggeving verzekeraars (recital 15)
• Financiële stabiliteit en eerlijke en stabiele markten (recital 16)
• Passend voor zowel grote, kleine als gespecialiseerde verzekeraars 

(recital 19 en 20) 
• Bepaalde risico’s alleen te beperken door goede governance

vereisten (recital 29)   



Solvency II: samenhang risico/rendement/kapitaal
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Solvency II: de structuur

Van toepassing op verzekeraar en verzekeringsgroep
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Solvency II en Europees toezicht
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Solvency II en taken EIOPA 
Samenwerking nationale toezichthouders  
Bindende technische standaarden
Richtsnoeren vaststellen
Voor Solvency II noodzakelijke data publiceren (rentecurve)
Optreden bij een inbreuk op EU recht
Noodmaatregelen vaststellen in tijden van financiële crisis 
Bindende ‘mediation’
Verzamelen data/info voor ESRB

Single rule book
Harmonisatie van de praktijk van het toezicht



Solvency II: te nemen stappen

Europa:
1. Solvency II richtlijn (2009) en 

Omnibus II richtlijn (2014) 
gepubliceerd.

2. Gedelegeerde handelingen 
gepubliceerd (2014). Akkoord 
verwacht in januari 2015.  

EIOPA:
1. Bindende technische standaarden 

publiceren voor 1 jan 2016
2.  Richtsnoeren publiceren voor 1 jan

2016.

Ministerie van Financiën:
1.  Solvabiliteit II wet afgerond in 

2012.
2. Omnibus II wetsvoorstel ligt bij TK. 

Afronding eerste helft 2015.
3. Implementatiebesluit solvabiliteit II 

wordt geconsulteerd tot 20 januari. 
Afronding eerste helft 2015. 

Solvency II verzekeraars:
1. 2015 start met Solvency II 

rapportages.
2. 1 april 2015 start goedkeurings-

procedure interne modellen



Basic: verzekeraars met beperkte risico-omvang

Nationaal regime voor verzekeraars waarop Solvency II niet 
rechtstreeks van toepassing is 

Europese regels niet rechtstreeks van toepassing
Gelegeerde handelingen alleen voor zover aangegeven in NLse wetgeving 
DNB maakt aanvullende detailregels

EIOPA geen bevoegdheden
In NLse wet wordt wel verwezen naar door EIOPA gepubliceerde data 
zoals de op kwartaalbasis gepubliceerde rentecurve



Overwegingen vormgeving Solvency II basic 

Overwegingen vergelijkbaar invoering Solvency II
• Bescherming polishouders, verzekerden en begunstigden
• Juiste prikkels geven aan verzekeraars zodat ze risico’s goed

inschattten
• Samenhang risico/rendement/kapitaal in het oog houden

Daarnaast: geen grote regime shift in het toezicht
• Soepele overgang van Solvency II basic naar Solvency II.
• Polishouders kunnen kapitaalseisen vergelijken
• Toezichtkosten beperken

Verlichtingen doorgevoerd waar mogelijk



Basic pijler 1: risicogeoriënteerde kapitaaleisen

Balans op marktwaarde
1. Technische voorzieningen: SII met vereenvoudigingen
2. Activa: verwijzingen naar het BW en de RJ (niet naar IFRS)

Solvabiliteitspositie
1. Minimum kapitaalvereiste: SII met verlaagde absolute 

ondergrens
2. Solvabiliteitskapitaalvereiste: SII met vereenvoudigingen
3. Aanwezig kapitaal: SII

Interventieladder
• SII maar DNB bepaalt wanneer hersteltermijnen worden verlengd



Basic pijler 2: eisen (risico)management

Geen SII eigen solvabiliteit en risicobeoordeling (ORSA) 
1. Handhaven “kapitaalbeoordeling” toezichtverslagstaten

Governance eisen
1. Handhaven huidige Wft-eisen met toevoeging actuariële

functie.
2. Actuariële beoordeling toereikenheidstoets wordt geschrapt. 

DNB geen bevoegdheid voor aanvullend kapitaalvereiste
Verzekeraar geen interne modellenmethode

wel ondernemingspecifieke parameters 



Basic pijler 3: transparantie publiek en toezicht

Transparantie publiek
1. Geen jaarlijks publiek rapport wel extra toelichtingsvereiste

in jaarverslag
2. RJ voornemens om Solvency II waarderingen zoveel

mogelijk te faciliteren bij toepassing van het BW  

Toezichthoudersrapportages
1. Jaarrapportage ontwikkeld door DNB 
2. Kwartaalrapportage ontwikkeld door DNB

NB: Groepstoezicht huidige Wft-regels handhaven



Basic: te nemen stappen

1. Solvency II wet afgerond in 2012
 hoofdlijnen basic-regime opgenomen in de algemene toelichting van deze

wet
 bepaalde wetsartikelen van toepassing op alle verzekeraars andere op 

verzekeraars met beperkte risico-omvang

2. Omnibus II wetsvoorstel verzonden naar TK 
Bepaalde artikelen ook van toepassing op verzekeraars met beperkte 

risico-omvang

3. Implementatiebesluit solvabiliteit II in consultatie
detailregels van het basic-regime
Als artikelen uit gedelegeerde handelingen van toepassing, wordt er 

verwezen
Als nationaal regime van toepassing, uitgewerkt in dit besluit



Dank voor uw aandacht.



Solvency II Basic
Vergunningen en reikwijdte
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ultimate forward rate

volatility adjustment
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Berekeningsmethode SCR

Complex Volledig intern model

Partieel intern model

Standaardformule met bedrijfsspecifieke 
parameters

Eenvoudig Standaardformule
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Vermogens-
bestanddelen
toegelaten voor
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-
-
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-
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-
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-
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100 Tier beschikbaar
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∑ in 
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komend 

Solva
biliteits-

ratio

Top-
down Tier 1 150 100 50 150 200%

Tier 2 50 0 50 50

Tier 3 40 0
Bottom
-up Tier 1 150 50 100 150 200%

Tier 2 50 35 0 35

Tier 3 40 15 0 15
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sleutelfuncties kapitaalbeleid



sleutelfuncties onder Basic

Ongewijzigd vanuit hoofdstuk 4 Besluit prudentiële regels:

 interne controle functie

 compliance functie

 risicobeheer functie

 nieuw actuariële functie



interne controle functie

artikel 17 lid 4 Bpr

De effectiviteit van de organisatie-inrichting en van de procedures 
en maatregelen wordt ten minste jaarlijks op onafhankelijke wijze 
getoetst. Daartoe beschikt de financiële onderneming over een 
organisatie-onderdeel dat deze interne controlefunctie uitoefent. 
De financiële onderneming voorziet erin dat gesignaleerde 
tekortkomingen worden opgeheven.



compliance functie

artikel 21 lid 1 Bpr

Een verzekeraar beschikt over een organisatie-onderdeel dat op 
onafhankelijke en effectieve wijze een compliancefunctie
uitoefent. Het organisatie-onderdeel heeft als taak het controleren 
van de naleving van wettelijke regels en van interne regels die de 
financiële onderneming zelf heeft opgesteld.



risicobeheer functie

artikel 23 lid 6 Bpr

De financiële onderneming heeft een onafhankelijke 
risicobeheerfunctie die op systematische wijze een onafhankelijk 
risicobeheer uitvoert dat gericht is op het identificeren, meten en 
evalueren van de risico’s waaraan de financiële onderneming is of 
kan worden blootgesteld.

Het risicobeheer wordt zowel uitgevoerd ten aanzien van de 
financiële onderneming als geheel, als ten aanzien van de 
onderscheiden bedrijfsonderdelen.



actuariële functie

nieuw artikel 19, lid 3 Bpr, (ter consultatie)

Een verzekeraar met beperkte risico-omvang beschikt over een 
organisatie-onderdeel dat op onafhankelijke en effectieve wijze 
een actuariële functie uitoefent. Het organisatie-onderdeel heeft 
als taak de berekening van de technische voorzieningen te
coördineren en te controleren en de personen die het dagelijks 
beleid van de verzekeraar bepalen te informeren over de 
adequaatheid en betrouwbaarheid van die berekening.

De verplichte certificering door de actuaris vervalt.

De certificering door de externe accountant blijft.



sleutelfuncties – combineren en uitbesteden

combineren van sleutelfuncties is mogelijk:
• uitvoering en verantwoordelijkheid scheiden

• inrichting sleutelfuncties afhankelijk van aard/omvang/complexiteit

• heldere taakomschrijving

• combineren verantwoordelijkheid interne controle functie met 

verantwoordelijkheid overige functies is NIET toegestaan

• Moet passen binnen de beheerste en integere bedrijfsvoering

uitbesteden van (uitvoering van) sleutelfuncties is mogelijk:
• let op: bestuur / directie blijft altijd verantwoordelijk

• huidige uitbestedingsregels in de Wft blijven van kracht



toetsing van sleutelfuncties

de onderneming maakt zelf beleid en toetst zelf op geschiktheid.
-> procedure, functieprofiel en onderbouwd oordeel

DNB controleert of het proces goed is ingericht (niet per 
individuele toetsing) en kan steekproeven nemen om de kwaliteit 
van een toets te beoordelen.

bij signalen kan DNB zelf (her)toetsen op geschiktheid.

• de onderneming doet zelf onderzoek naar de betrouwbaarheid.
• DNB doet onderzoek naar antecedenten: als die naar voren 

komen, doet DNB alsnog een volledig 
betrouwbaarheidsonderzoek. 

• geen bijzonderheden = beschikking. 
• daarna meldplicht nieuwe antecedenten.



sleutelfuncties kapitaalbeleid



gewijzigd artikel 24a lid 2 Bpr (ter consultatie):

Een verzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 
23, eerste lid, gaat regelmatig na hoe zijn eigen vermogen zich 
verhoudt tot de korte- en langetermijnrisico’s waaraan hij 
blootstaat of zou kunnen blootstaan.



Toelichting: artikel 24a lid 2 Bpr

Op grond van het nieuwe tweede lid van artikel 24a dient een 
verzekeraar met beperkte risico-omvang regelmatig na te gaan of 
zijn eigen vermogen in overeenstemming is met de risico’s 
waaraan hij blootstaat. Als dat niet het geval is mag van de 
verzekeraar worden verwacht dat hij zijn risico’s vermindert of zijn 
eigen vermogen aanvult. Met dit voorschrift wordt onderstreept 
dat het voldoen aan solvabiliteitsvereisten geen statisch gegeven 
is, maar regelmatige monitoring vergt.



Regelmatige monitoring:

De verzekeraar moet een kapitaalbeleid hebben waaruit blijkt:
• hoe zij de eigen vermogenspositie regelmatig vaststelt
• welk niveau van eigen vermogen gegeven de risico’s zij 
nastreeft, 

• welke maatregelen zij kan treffen om kapitaal te genereren en/of 
risico’s te verminderen en

• in welke situaties deze maatregelen worden ingezet. 

-> jaarlijks indienen als onderdeel van de kwalitatieve 
rapportage



Solvency II Basic
Rapportages
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jaar-
rapportage dry run

kwartaal-
rapportage

groeps-
rapportage



jaarrapportage

mix van solvency II en wft-staten

deels kwantitatief / deels kwalitatief

een rapportageset voor DNB en

een publieke rapportage (= openbaar te
maken gegevens in de jaarrekening)



uitgangspunten

aansluiting op S II-rapportages
in te voeren gegevens proportioneel
voldoende detail/informatie voor beoordeling
voldoende basisinformatie om tussentijds

effecten te kunnen berekenen



indeling staten

balans
eigen vermogen (samenstelling)
solvabiliteitskapitaalvereiste (skv)
minimumkapitaalvereiste (mkv)
herverzekering
risicoprofielen en statistieken
nationale staten: v&w, storm, zorg, natura



voorbeelden

balans
beleggingen
technische voorzieningen
solvabiliteitskapitaalvereiste (skv) en

marktrisico en operationeel risico
minimumkapitaalvereiste (mkv)



jaar-
rapportage dry run

kwartaal-
rapportage

groeps-
rapportage 



dry run

o.b.v. jaarstaten
handleiding bij de invulling
formules geprogrammeerd
samenvatting van resultaten
hulpprogramma’s beschikbaar
technische sessie begin maart
helpdesk



informatie-
sessie

jaarset op 
open boek

technische 
sessie maart

invulling

indienen 
voor 3 
juni





Balans-1 Balans
Invullen in euro's

Activa Marktwaarde Waardering jaarrekening
A B

1 Goodwill 100.000
2 Overlopende acquisitiekosten 200.000
3 Immateriële activa 50.000 50.000
4 Uitgestelde belastingvorderingen
5 Overschot pensioenvoorziening
6 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik 400.000 300.000

7 Beleggingen (anders dan activa die worden aangehouden voor geïndexeerde en unit-linkedfondsen) 6.600.000 6.600.000
8 Onroerende zaken (anders dan voor eigen gebruik) 600.000 500.000
9 Deelnemingen
10 Aandelen 800.000 800.000
10.1 Aandelen - beursgenoteerd 700.000 700.000
10.2 Aandelen - niet-beursgenoteerd 100.000 100.000
11 Obligaties 3.000.000 3.000.000
11.1 Staatsobligaties 2.500.000 2.500.000
11.2 Bedrijfsobligaties 500.000 500.000
11.3 Gestructureerde obligaties
11.4 Door onderpand gedekte effecten
12 Beleggingsfondsen 500.000 500.000
13 Derivaten
14 Deposito's met uitzondering van kasequivalenten 1.000.000 1.000.000
15 Andere beleggingen 700.000 800.000

16 Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linkedfondsen
17 Leningen en hypotheken 100.000 120.000
17.1 Particuliere leningen en hypotheken 100.000
17.2 Overige leningen en hypotheken
17.3 Leningen op polissen



Balans-1 Balans
Invullen in euro's

Activa Marktwaarde Waardering jaarrekening
A B

18 Verhaalbare herverzekeringsbedragen 2.200.000 2.500.000
18.1 Schade en ziektekosten vergelijkbaar met schade 2.200.000 2.500.000
18.1.1 Schade met uitzondering van ziektekosten 2.200.000 2.500.000
18.1.2 ziektekosten vergelijkbaar met schade

18.2 Leven- en ziektekosten vergelijkbaar met levensverzekering, exclusief ziektekosten en geïndexeerd en 0 0
18.2.1 Ziektekosten vergelijkbaar met leven
18.2.2 Leven exclusief ziektekosten en geïndexeerd en unit-linked
18.3 Leven geïndexeerd en unit-linked

19 Deposito's ten gunste van cedenten
20 Verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen 100.000 100.000
21 Vorderingen op herverzekeraars
22 Vorderingen (handel, geen verzekering) 50.000 50.000
23 Eigen aandelen

24
Bedragen die verschuldigd zijn in verband met eigenvermogenbestanddelen of opgevraagd maar nog niet 
gestort waarborgkapitaal

25 Kasmiddelen en kasequivalenten 200.000 200.000
26 Alle overige, niet elders getoonde activa

27 Totaal activa 9.700.000 10.220.000



Marktwaarde Waardering jaarrekening
Verplichtingen A B

28 Technische voorzieningen - schade (exclusief ziektekosten) 6.000.000 7.000.000
28.1 Technische voorzieningen als een geheel berekend
28.2 Beste schatting 5.600.000
28.3 Risicomarge 400.000

29 Technische voorzieningen - ziektekosten (vergelijkbaar met schade) 0
29.1 Technische voorzieningen als een geheel berekend
29.2 Beste schatting
29.3 Risicomarge

30 Technische voorzieningen - ziektekosten (vergelijkbaar met leven) 0
30.1 Technische voorzieningen als een geheel berekend
30.2 Beste schatting
30.3 Risicomarge

31 Technische voorzieningen - leven (exclusief geïndexeerd en unit-linked) en Natura-uitvaart 0
31.1 Technische voorzieningen als een geheel berekend
31.2 Beste schatting
31.3 Risicomarge

32 Technische voorzieningen - geïndexeerd en unit-linked 0
32.1 Technische voorzieningen als een geheel berekend
32.2 Beste schatting
32.3 Risicomarge

33 Overige technische voorzieningen 150.000
34 Voorwaardelijke verplichtingen
35 Andere dan technische voorzieningen
36 Pensioenverplichtingen
37 Deposito's van herverzekeraars
38 Uitgestelde belastingverplichtingen 80.000 50.000
39 Derivaten
40 Schulden aan kredietinstellingen
41 Andere dan financiële verplichtingen dan schulden aan kredietinstellingen
42 Verzekeringsschulden en schulden aan tussenpersonen
43 Herverzekeringsschulden
44 Schulden (handel, geen verzekering) 60.000 60.000

Achtergestelde verplichtingen
45.1 Achtergestelde verplichtingen niet in kernvermogen
45.2 Achtergestelde verplichtingen in kernvermogen
46 Alle overige verplichtingen, niet elders getoond 100.000 100.000
47 Totaal verplichtingen 6.240.000 7.360.000

48 Overschot van activa boven verplichtingen 3.460.000 2.860.000



Toelichting beleggingen
Invullen in euro's

Onroerende zaken totaal (eigen gebruik, anders dan eigen gebruik en inclusief indirect vastgoed)

Marktwaarde Waardering jaarrekening
A B

5.1 Terreinen 0 0
5.2 Woningen 600.000 500.000
5.3 Commercieel vastgoed (winkels, kantoren, industrieel) 400.000 300.000
5.4 Direct vastgoed 1.000.000 800.000
5.5 Indirect vastgoed - terreinen
5.6 Indirect vastgoed - woningen
5.7 Indirect vastgoed - commercieel vastgoed
5 Totaal 1.000.000 800.000

6 U dient in de kwalitatieve bijlage een toelichting geven op vastgoedbeleggingen

Aandelen en deelnemingsbewijzen

Marktwaarde Waardering jaarrekening
A B

7.1 Beursgenoteerde aandelen Type 1 700.000 700.000
7.2 Beleggingsfondsen in aandelen Type 1
7.3 Beursgenoteerde aandelen Type 2 100.000 100.000
7.4 Beleggingsfondsen in aandelen Type 2
7.5 Beleggingsfondsen in obligaties en andere vastrentende waarden
7.6 Indirecte beleggingen in vastgoed
7.7 Structured equity notes
7.8 Private equity
7.9 Hedgefondsen
7.10 Overig
7 Totaal 800.000 800.000



Toelichting beleggingen
Invullen in euro's

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

Marktwaarde Waardering jaarrekening
A B

8.1 Staatsobligaties, niet index-linked 2.500.000 2.500.000
8.2 Staatsobligaties, index-linked
8.3 Overige kredieten aan of onder zekerheid overheid
8.4 Bedrijfsobligaties 500.000 500.000
8.5 Beleggingsfondsen in vastrentende waarden
8.6 Structured credits
8.7 Beleggingen in achtergestelde leningen kredietinstellingen
8.8 Beleggingen in achtergestelde leningen verzekeraars
8.9 Overige vastrentende waarden
8 Totaal 3.000.000 3.000.000

Beleggingsfondsen (nb: op doorkijkprincipe)

Marktwaarde Waardering jaarrekening
A B

9.1 Beleggingsfondsen - Aandelen Type 1 500.000 500.000
9.2 Beleggingsfondsen - Aandelen Type 2
9.3 Beleggingsfondsen - Obligaties en andere vastrentende waarden
9.4 Beleggingsfondsen - Vastgoed
9.5 Hedgefondsen
9.6 Overige
9 Totaal 500.000 500.000



SKV-1 Solvabiliteitskapitaalvereiste
Invullen in euro's

Bruto 
solvabiliteitskapitaalvereiste

A
1 Marktrisico 818.177
2 Tegenpartijrisico 347.275
3 Levensverzekeringstechnisch risico 0
4 Ziektekostenverzekeringstechnisch risico 0
5 Schadeverzekeringstechnisch risico 2.822.615
6 Diversificatie 685.477 (‐)

7 Immateriële activarisico 40.000

8 Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste 3.342.590

9 Verliesabsorberend vermogen van uitgestelde belastingen 800.000 (-)

10 Operationeel risico 168.000

11 Solvabiliteitskapitaalvereiste 2.710.590



Solvabiliteitskapitaalvereiste - marktrisico
Invullen in euro's

Marktrisico - basisinformatie

Activa Verplichtingen Activa Verplichtingen Solvabiliteits-
kapitaalvereiste

A1 A2 B1 B2 C
Renterisico 0

Neerwaartserenteschok 0
Opwaartse renteschok 0

Aandelenrisico 518.556
Type 1-aandelen 1.200.000 720.000 480.000

Type 1-aandelen 1.200.000 720.000

Strategische deelnemingen (type 1-aandelen) 0 0

Type 2-aandelen 100.000 50.000 50.000
Type 2-aandelen 100.000 50.000

Strategische deelnemingen (type 2-aandelen) 0 0

Vastgoedrisico 1.000.000 0 750.000 0 250.000

Spreadrisico 80.000
Obligaties en leningen 600.000 0 520.000 0 80.000
Kredietderivaten 0

Neerwaartse schok m.b.t. k redietderivaten 0 0 0 0 0
Opwaartse schok  m.b.t. k redietderivaten 0 0 0 0 0

Verhandelbare effecten of andere financiële 
instrumenten op basis van herverpakte leningen 

0 0 0 0 0

Marktrisicoconcentraties 7.000.000 50.000

Valutarisico 400.000 0 100.000

Diversificatie binnen de module marktrisico 180.379
Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor marktrisico 818.177

Initiële absolute waarde voor de schok Absolute waarde na de schok



SKV-8 Solvabiliteitskapitaalvereiste - Operationeel risico
Invullen in euro's

Operationeel risico - basisinformatie 

Kapitaalvereiste
A

1.1 Bruto technische voorzieningen levensverzekeringsbranche - TP life 0
1.2 Bruto technische voorzieningen levensverzekeringsbranche unit-linked  - TP  Life-ul 0
1.3 Bruto technische voorzieningen schadeverzekeringsbranche - TP nl 5.600.000
1 Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen 

(Op provisions )
168.000

2.1 Bruto verdiende levensverzekeringspremies (afgelopen 12 maanden)  - Earn  life 0
2.2 Bruto verdiende levensverzekeringspremies unit-linked (afgelopen 12 maanden) - Earn life-ul 0
2.3 Bruto verdiende schadeverzekeringspremies (afgelopen 12 maanden)  - Earn nl 4.000.000
2.4 Bruto verdiende levensverzekeringspremies (in de 12 maanden vóór de afgelopen 12 maanden) - 

pEarn life
0

2.5 Bruto verdiende levensverzekeringspremies unit-linked (in de 12 maanden vóór de afgelopen 12 
maanden) - pEarn life-ul

0

2.6 Bruto verdiende schadeverzekeringspremies (in de 12 maanden vóór de afgelopen 12 maanden) - 
pEarn nl

3.500.000

2 Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies  (Op premium s) 120.000

3.1 Kapitaalvereiste voor operationeel risico vóór het stellen van een bovengrens (Op ) 168.000
3.2 Percentage van kernsolvabiliteitskapitaalvereiste (0,3 BSCR) 1.002.777
3.3 Kapitaalvereiste voor operationeel risico na het stellen van een bovengrens 168.000
3.4 Gemaakte kosten in verband met unit-linkedverzekeringsactiviteiten (afgelopen 12 maanden) 

(Expul )
0

3 Kapitaalvereiste voor het operationele risico 168.000



MKV Minimumkapitaalvereiste
Invullen in euro's

MCR 
componenten Achtergrondinformatie

A 
Bestanddeel van de lineaire formule voor schadeverzekerings- en 
herverzekeringsverplichtingen

1 MKVNL Result 522.100
Netto beste schatting 

voorzieningen (na aftrek 
herverzekering)

Netto geboekte premies in 
afgelopen 12 maanden (na 

aftrek herverzekering)
B1 B2

1.1 Ziektekostenverzekering
1.2 Verzekering tegen inkomensderving
1.3 Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan

1.4
Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 
en proportionele herverzekering hiervan

1.5
Verzekeringen tegen brand- en andere schade aan goederen en 
proportionele herverzekering hiervan 3.400.000 2.700.000

1.6 Rechtsbijstandsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan
1.7 Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan

1.8
Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele 
herverzekering hiervan 

1.9
Niet-proportionele herverzekering van verzekeringen voor schepen, 
luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 

1.10
Niet-proportionele herverzekering van verzekeringen tegen schade aan 
goederen

1.11 Niet-proportionele herverzekering van ziektekostenverzekeringen

Totale berekening MKV
3.1 Lineaire minimumkapitaalvereiste (MKV) 522.100
3.2 Solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) 2.710.590
3.3 Bovengrens van het MKV (45% van SKV) 1.219.765
3.4 Ondergrens van het MKV (25% van SKV) 677.647
3.5 Gecombineerd MKV 677.647

3.6 Absolute ondergrens van het MKV 200.000

3 Minimumkapitaalvereiste 677.647
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wetgeving

vrijstellingsregeling

toezichthoudersregelingen

definitieve implementatiebesluit richtlijn en verordening 

solvabiliteit II (nu in consultatie)



wat kunt u de komende tijd nog verwachten

16/1 
indienen self
assessment

3/3 
technische 
sessie mbt
Dry Run

3/6 
deadline 
indienen 
dry run

najaar: 
terug-

koppeling
dry run

2015 
self

assess
ment

2016 
Solvency
II basic
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