
Solvency II update-sessie 

WELKOM! 

8 april 2015 - auditorium 



Programma 

Opening 

ERB/ORSA  

Beleidsupdate 

Belastingen 

Pauze 

Beoordeling Staten – kwalitatieve toelichtingen 

Beoordeling Staten – kapitaal 

Beoordeling Staten – beleggingen op stuksniveau 

Afsluiting 

13.15 

13.30 

13.55 

14.20 

14.50 

15.15 

15.45 

16.15 

16.45 
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Solvency II aanvragen 

Verzekeraars kunnen aanvragen doen als ze op onderdelen willen afwijken 

van de standaard die Solvency II voorschrijft, zoals: 

 

 Intern model (IM) 

 Ondernemingsspecifieke parameter (USP) 

 Single ORSA (vooruitlopend: single ERB)  

 Matching adjustment (MA) 

 Aanvullend vermogen (ancillary own funds) en  

 Eigen vermogensbestanddelen die niet zijn opgenomen (‘not on the list’) 

 Overgangsmaatregelen (art 308 c en d) 
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Q&A’s vooruitlopend op wetgeving 

Omnibus II en Solvency II worden op dit moment door de wetgever in 

de nationale wet- en regelgeving omgezet (verwacht in juni). 

 

Vooruitlopend op deze wetgeving heeft DNB Q&A’s op Open Boek gepubliceerd 

over de aanvragen met oa: 

 Achtergrond en toelichtingen 

 Gerelateerde regelgeving 

 Aanvraagformulieren voor USP, AOF, single ORSA 

 

 

 

 

 

 

 

4 8-4-2015 



Solvency II aanvragen 

Proces 

Indienen 

 Voor elke aanvraag contact opnemen met uw accounttoezichthouder 

 Aanvraag informatie opsturen via E-line 

 

Beoordelen 

1. Volledigheidsbeoordeling 

2. Beoordeling conform termijnen 

3. Voortgang en besluit (schriftelijk)  
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Solvency II update-sessie 

ERB/ORSA 

Annemieke Hartendorp 
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Agenda 

1. Overzicht beoordeling ERB 2014 versus ORSA 2013 

2. Passenheid 

3. Good practice 
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Overzicht beoordeling ERB 2014 versus ORSA 2013 

8 

1 

11% 

2 

37% 

3 

37% 

4 

15% 

Overall score 2013 

1 

8% 

2 

58% 

3 

30% 

4 

4% 

Overall score 2014 

Grootste deel beoordelingen ERB’s is of wordt 
individueel teruggekoppeld 
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Passendheid van de standaardformule 

• Veel instellingen hebben nog moeite met 

beoordeling en onderbouwing  

• Guideline: een onderneming mag als een 

eerste stap een kwalitatieve analyse doen 

dat de afwijking niet significant is 

• Een kwantitatieve analyse is dus niet 

verplicht, maar helpt wel.  

• Licht toe hoe u met de conclusie omgaat 

qua sturing van uw organisatie 
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Passendheid 

• Geen definitie van significantie, indicatie: Artikel 279 Gedelegeerde Verordening.  

• De standaardformule wordt als niet passend beschouwd, indien een sub-SCR (dus bv 

underwriting risk) significant afwijkt. Hier is sprake van als 

- De afwijking 10% of meer bedraagt van de totale SCR, tenzij sterke bewijzen dat dit 

niet het geval is 

- De afwijking 15 % of meer is.  

• Voor sturing van uw organisatie middels een eigen interne eis kunt u uiteraard wel 

rekening houden met kleinere afwijkingen. Het standaardmodel is dan echter wel 

passend 
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Good Practice algemeen 

• Er is lang niet altijd één Good Practice.  

• Voorbeeld: bepalen sleutelrisico’s. 

 

• Good Practice 1: via kans en impact, die beiden een 

definitie kennen. Bijvoorbeeld: 

11 

• Good practice 2: Diverse 

partijen vragen om ranking  

risico’s. Middels verdere 

dialoog sleutelrisico’s bepalen 
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Good Practice algemeen 

In een aantal ERB’s werden de volgende zaken geadresseerd:  

• Aandacht aan Datakwaliteit.  

• Aandacht aan Belastingen: Ook in een stress kijken naar 

houdbaarheid/plausibiliteit van belastingvorderingen.  

• Aandacht aan Groepsrisico’s. Wat is effect indien het elders in de groep misgaat 

(ook al zijn dat geen verzekeringsentiteiten)?  
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Good practice voorbeelden toelichting 

veronderstellingen basisscenario 

• “Rentes ontwikkelen zich volgens de rentetermijnstructuur d.d. …. en daar  

geïmpliceerde forwards (excl. UFR)” 

• “Rendement op een beleggingscategorie: x% bovenop de risicovrije rente 

gedurende de gehele periode” 

• Allocatie beleggingen 

- Met rebalancing: “De beleggingsallocatie blijft gedurende de projectieperiode 

gelijk aan de relatieve wegingen per …….” 

- Zonder rebalancing: “Vrijkomende liquiditeiten gaan naar de liquide middelen..” 
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Good practice scenario’s 

• Voldoende zware scenario’s en zogenaamd ‘onmogelijke’ scenario’s 

• Voldoende diversiteit in scenario’s : 

• Generieke scenario’s 

• Bedrijfsspecifieke scenario’s 

• Langzaam optredende scenario’s (bijvoorbeeld lage rente) 

• Snel optredende scenario’s (bijvoorbeeld catastrofe) 

 

• En deze zijn verdeeld in: 

• Individuele en gecombineerde scenario’s 

• Scenario’s voor en na ‘future management actions’ 
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Good practice Actuariële functie (AF) 

• Rol van de AF opgenomen in ORSA (bv bij de beschrijving van het proces) 

• Commentaar van de AF in aanvulling op het commentaar van de 

Risicomanagementfunctie op de conclusies van de ORSA is opgenomen 

• Bij de potentiële risico’s met betrekking tot onzekerheid gaat de AF in op onzekerheden 

als bv datakwaliteit, betrouwbaarheid van schattingen, etc. 
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Inzending ERB 2015 

• binnen twee weken dat de ERB door u intern is goedgekeurd 

• uiterlijk op 31 december 2015 
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Solvency II update-sessie 

Regelgeving & Rentecurve 

Yildiz Ekinci 
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Overzicht Solvency II regelgeving 

2016 2014 

Preparatory  Guidelines van kracht 

2015 

Opstellen Delegated Acts 

Opstellen en finaliseren  
Implementing Technical Standards en Guidelines  

Implementatie richtlijn (NL wet- en regelgeving) 

Finalisatie 
DA 

Start SII aanvraagprocedures 
bij DNB door verzekeraars 

Solvency II 
van kracht 
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• Implementatiewet Omnibus II richtlijn 

• AMvB-teksten (o.a. Besluit prudentiële regels) 

 

Implementatie richtlijn (NL wet- en regelgeving) 

• Publicatie Delegated Acts op 17 januari 2015 

• Cut-off date voor overgangsregeling kapitaalinstrumenten 

 

Finalisatie 
DA 

Aanpassingen DA 

• Opname European Long Term Investment Fund en typo’s 

• Infrastructuur beleggingen? 

20162014

Preparatory Guidelines van kracht

2015

Opstellen Delegated Acts

Opstellen en finaliseren 
Implementing Technical Standards en Guidelines

Implementatie richtlijn (NL wet- en regelgeving)

Finalisatie
DA

Start SII aanvraagprocedures 
bij DNB door verzekeraars

Solvency II 
van kracht
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• Start aanvraagprocedures bij DNB vanaf 1 april 2015 

• Informatie over aanvraagprocedures op Open Boek Toezicht 

Start SII aanvraagprocedures 
bij DNB door verzekeraars 

20162014

Preparatory Guidelines van kracht

2015

Opstellen Delegated Acts

Opstellen en finaliseren 
Implementing Technical Standards en Guidelines

Implementatie richtlijn (NL wet- en regelgeving)

Finalisatie
DA

Start SII aanvraagprocedures 
bij DNB door verzekeraars

Solvency II 
van kracht
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Eerste set:  

• Technische standaarden gepubliceerd door Europese Commissie 

• Richtsnoeren op 2 feb jl. vertaald en gepubliceerd door EIOPA 

• Comply-or-explain procedure richtsnoeren afgerond 

 

Tweede set: 

• Technische standaarden en richtsnoeren geconsulteerd 

• Volgt zelfde proces als voor set 1 

Opstellen en finaliseren  
Implementing Technical Standards en Guidelines  

20162014

Preparatory Guidelines van kracht

2015

Opstellen Delegated Acts

Opstellen en finaliseren 
Implementing Technical Standards en Guidelines

Implementatie richtlijn (NL wet- en regelgeving)

Finalisatie
DA

Start SII aanvraagprocedures 
bij DNB door verzekeraars

Solvency II 
van kracht
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Preparatory Guidelines van kracht 

• In 2015: verplichte Solvency II rapportages i.p.v. TSC 

• SCR aangrijpingspunt voor vvgb-aanvragen dividenden en/of 

andere kapitaalonttrekkingen 

 

20162014

Preparatory Guidelines van kracht

2015

Opstellen Delegated Acts

Opstellen en finaliseren 
Implementing Technical Standards en Guidelines

Implementatie richtlijn (NL wet- en regelgeving)

Finalisatie
DA

Start SII aanvraagprocedures 
bij DNB door verzekeraars

Solvency II 
van kracht
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Rentecurve op Solvency II-grondslagen  

23 

• Publicatie was belangrijke voorwaarde voor de overgang van 
TSC naar voorbereidende Solvency II rapportages in 2015  

 

• DNB heeft twee curves gepubliceerd: ultimo 2014 en januari 
2015 

 

• Zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij EIOPA methodiek (voor 
zover bekend) 

 

• DNB overgestapt op EIOPA curves op moment van EIOPA 
publicatie in februari 2015 
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Publicatie EIOPA 

24 

• Op 28 februari jl. publicatie Solvency II curves door EIOPA 

 

• Maandelijkse publicatie op 5e werkdag 

 

• Publicatie technische specificaties berekening rentecurve 

− Reproduceerbaarheid?  

− Review proces door EIOPA (o.a. fixing Euro swap rates) 
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Componenten Solvency II curve 

Solvency II curve Solvency I curve 

Euro swap rates Euro swap rates 

UFR  
(20 jaar, 40 jaar, 4,2%) 

UFR  

(20 jaar, 40 jaar, 4,2%) 

Kredietafslag  NA 

Volatiliteitsaanpassing (VA) NA 

Matchingopslag 
(door verzekeraar zelf te berekenen) 

NA 

 

• Twee curves: een curve zonder VA en een curve met VA 
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Solvency II vs Solvency I curve 

Curves ultimo 2014 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

0 10 20 30 40 50 60

S2 curve ex VA S2 curve incl VA S1 curve
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DNB vs EIOPA rentecurves 

Solvency II curve 
DNB  
curve 

EIOPA 
curve 

Euro swap rates 

UFR  

Kredietafslag  

Volatiliteitsaanpassing 21 bps 17 bps 

10 bps 10 bps 

 

• Curve ultimo 2014 tbv Solvency II jaarrapportages: 

8-4-2015 



28 

Veel gestelde vraag 

Welke curve moeten verzekeraars gebruiken voor de 

voorbereidende Solvency II jaarrapportages?  

 
• EIOPA Solvency II curve dient gebruikt te worden. 

 

• Ingeval van praktische problemen en in overleg met DNB: 

DNB Solvency II curve 
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Belastingen in Solvency II 

8 april 2015 

Frery Winkel en Erik de Gunst 



Programma 

 

1. Latente belastingen  

2. Belastinglatenties onder Solvency II 

3. Q&A Belastingen Open Boek Toezicht 
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Nederlandse vennootschapsbelasting 

• Winsten van in Nederland gevestigde vennootschappen zijn belast 

tegen 25% 

• Verliesverrekening: achterwaarts (1 jaar) en voorwaarts (9 jaar) 

• Fiscaliteit kent eigen principes en waarderingsmethodes die vaak 

afwijken van accounting standaarden (IFRS/Dutch GAAP) 
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Fiscale eenheid (art. 15 Wet VPB 1969) 

• Onder voorwaarden kunnen meerdere Nederlandse belastingplichtige 

vennootschappen deel uitmaken van een ‘fiscale eenheid’ 

• Fiscale eenheid wordt gezien als één belastingplichtige voor de 

vennootschapsbelasting met de moeder als enige belastingbetaler 

• Horizontale verliesverrekening: binnen de fiscale eenheid wordt een 

verlies van de ene maatschappij direct verrekend met de winst van 

een andere maatschappij 
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Latente belastingen (IAS 12) 
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• Actiefzijde van de jaarrekeningbalans: uitgestelde 

belastingvorderingen (deferred tax assets, DTA’s) 

• Passiefzijde van de balans: uitgestelde belastingschulden (deferred 

tax liabilities, DTL’s) 

• Latente belastingen is een financial accounting fenomeen; het heeft 

niets te maken met de daadwerkelijke belastingbetaling aan de 

fiscus/niet terug te vinden in de aangifte 

 

 



Twee typen latente belastingvorderingen 
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• Tijdelijke verschillen; verschillende waardering voor fiscale en 

financial accountingdoeleinden 

• Carry forward van fiscale verliezen 

 

 

 

 



Belastinglatenties onder Solvency II: 

basisprincipes 

Solvency II 
balans 

• Marktwaardering van activa en passiva 

Stress 

• Door het toepassen van diverse schokken (en 
diversificatie-effect) wordt de SCR berekend 

Belasting- 
latenties 

• Zowel in de Solvency II balans als de geschokte (SCR) 
balans moeten de fiscale activa en passiva worden bepaald 

8-4-2015 35 



Solvency II balans: voorbeeld  

Fiscale balans 

• Beleggingen       250 

• Technische 
voorzieningen   (200) 

• Netto                  50 

Solvency II balans 

• Beleggingen       300 

• Technische 
voorzieningen   (270) 

• Netto                  30 
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1. DTA (17,5) waarderingsverschil op de technische voorzieningen 
2. DTL (12,5) waarderingsverschil beleggingen 

Per saldo DTA (5) ter dekking Tier 3 
(Tier 3 kapitaal max. 15% SCR) 



Verliescompensatievermogen van uitgestelde 

belastingen bij de berekening van de SCR 

(Loss absorbing capacity of deferred taxes, “LAC DT”) 
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Verlies 
door 

stress 
SCR 

LAC DT 
‘eens-in-de-200-jaar’ schok 

Waardering van DTA’s 



Kunnen onderbouwen van DTA’s is 

essentieel 
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• DTA’s alleen een positieve waarde als waarschijnlijk (probable) dat er 

voldoende toekomstige fiscale winsten zullen zijn om vordering ‘hard’ 

te maken 

• Mogelijke bronnen voor onderbouwing: 

a. Aanwezige belastbare tijdelijke verschillen (DTL’s) 

b. Voldoende toekomstige fiscale winsten 

c. Belastingplanning (in de tijd fiscaal naar voren halen van winsten) 



Q&A Belastingen op Open Boek Toezicht  
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• Verschaft duidelijkheid over moeilijk onderwerp waar nog veel vragen 

over bestaan; hier hebben zowel verzekeraars als DNB belang bij 

• De Q&A geeft antwoord op zes vragen 

• In de kern gaan deze allemaal over de onderbouwing van de 

belastingvorderingen, hoe verzekeraars dat kunnen doen en wat wel 

en niet kan worden meegenomen 

 

 



Q&A 3: bij de onderbouwing moet in ieder geval 

rekening worden gehouden met 
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• Betrouwbaarheid staat centraal: redelijke en realistische aannames, 

voldoende detailniveau en documentatie 

• Geen dubbeltellingen van DTL’s 

• Tijdshorizon: startpunt normale planningscyclus 

• Positie van de onderneming en de marktomstandigheden ná de schok 

• Niet-gewaardeerde uitgestelde belastingvorderingen in jaarrekening: 

in principe geen LAC DT 



Q&A 5a: fiscale eenheid en de berekening van 

SCR (LAC DT) 
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• Voor de onderbouwing mag niet geleund worden op winstpotentieel 

van andere fiscale eenheidsmaatschappijen 

• Voor standaardformule en (P)IM verzekeraars 

• LAC DT alleen indien betaling ontvangen voor de overgedragen 

verliezen met als maximum wat de verzekeraar zelf had kunnen 

onderbouwen als het verlies niet was overgedragen 

 



Q&A 5a: voorbeeld 
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• Verzekeraars A en B vormen een fiscale eenheid 

• Stel schokverlies van A is 100 en dit is ook een direct fiscaal verlies 

• A heeft geen eigen fiscale winsten; B heeft na schok wél fiscale winst 

• Verlies van A wordt in fiscale eenheid verrekend met de winst van B 

• B vergoedt 25 (25% van 100) aan A  

• A mag in beginsel 25 als LAC DT meenemen 

• Maar: A zou wel genoeg eigen winstpotentieel moeten hebben gehad om 

het verlies van 100 mee goed te maken 

• Alleen dan kan de 25 volledig worden meegenomen als LAC DT 

• Anders lager bedrag 

 



Q&A 5b: fiscale eenheid en de Solvency II 

balans 
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• Waardering van uitgestelde belastingen in de Solvency II balans in 

principe conform de jaarrekeningstandaarden 

• Met fiscale eenheden moet op dezelfde wijze rekening worden 

gehouden als voor de jaarrekening 



Q&A 4: winstelement in de technische 

voorziening 
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• Uitgestelde belastingvorderingen kunnen uitsluitend door fiscale 

winsten worden onderbouwd; beste schatting maakt hier geen deel 

van uit 

• Vrijval van bestaande risicomarge kan evenmin worden meegenomen 

omdat dit zou leiden tot dubbeltellingen 

• Vrijval van risicomarge die ziet op nieuwe activiteiten kan nooit 

worden meegenomen 

 



Q&A 4: voorbeeld 
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• Stel fiscaal is de technische voorziening gelijk aan de beste schatting 

voor Solvency II  

• Opname van de risicomarge wordt fiscaal niet gevolgd waardoor DTA 

ontstaat van zeg 10  

• Aangenomen dat de Solvency II balans van de verzekeraar een netto 

DTL laat zien van 100  

• DTA vanwege de verschillende behandeling van de risicomarge 

verlaagt dan deze netto DTL tot 90 

• Door geleidelijke vrijval van de bestaande risicomarge neemt daaraan 

verbonden DTA af; de netto DTL neemt dan weer toe 

 



Afronding 
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• Q&A proberen richting te geven en de verwachtingen van DNB over 

dit onderwerp 

• Mogelijkheid bestaat dat DNB op een later moment met nadere 

publicaties over dit onderwerp zal komen 

• Vragen over Q&A of over verwerking van uitgestelde belastingen 

onder Solvency II kunnen worden gericht aan solvency2@dnb.nl 

 

 

mailto:solvency2@dnb.nl


Pauze 
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Solvency II update-sessie 

Gevraagde toelichting bij de staten 

Geert Dozeman 
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Inhoud 

Welkom 

 

Kwalitatieve toelichting bij de kwantitatieve 
rapportage 
• Waarom 
• Wat 
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Waarom toelichtingen 

Doel: voor u als verzekeraar en voor DNB 
 

• Goed inzicht in voorbereiding op Solvency II 

• Financiële positie onder Solvency II 

• Begrip van de overgang van Solvency I naar Solvency II 

 

 

Toelichting is onmisbaar voor een goed begrip van de cijfers 
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Solvency II: voorbereidende fase 

Kwantitatieve rapportage 

 

Kwalitatieve rapportage 
• Algemene guidance DNB op ‘Open Boek’,  

• Gebaseerd op de EIOPA-richtsnoeren 

• Verplicht 

 

Nadere guidance voor zorgverzekeraars in brief eind december 2014 

 

Focus vanmiddag is de kwalitatieve toelichting bij de 
kwantitatieve rapportages 

 

8-4-2015 51 



Algemene Guidance op ‘Open Boek’ 

In voorbereidende fase geen volledige rapportage 
 

A. Business and Performance 

• Niet 

B. System of Governance 

• Deels 

C. Risk profile 

• Niet 

D. Valuation for Solvency Purposes 

• Volledig 

E. Capital Management 

• Deels 
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Aanvullende Guidance 

Betreft kwalitatieve toelichting bij de cijfermatige rapportages 

 Sluit aan bij: 

• D. Valuation for Solvency Purposes 

• E. Capital Management 

 

 Aanvulling en precisering 

 Wel onmisbaar, niet verplicht... 

 Consistentie binnen SII-inzending 

 Aansluiting SI en SII-inzendingen  

• Herrubricering 

• herwaardering 

 Onderbouwing SII-cijfers 
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Aansluiting balans op verschillende grondslagen 

S.02.01.b Balance Sheet 
• Overzicht op drie verschillende grondslagen 

• Solvency I 

• Solvency II  

• Jaarrekening 

• Ook cijfermatig verloopoverzicht op SI => SII 

• (Her)rubricering 

• (Her)waardering 

• Vergelijk QIS5 rapportage 

• Beschrijvende toelichting 

• (Her)rubricering 

• (Her)waardering 
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Voorbeeld overzicht QIS5 
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1 Balance sheet - Assets Back to top Reconciliation from Solvency I to QIS5

Assets
Current 

accounting 

bases

Solvency I 

valuation 

principles

QIS 5 Valuation 

Principles 

Reclassif ication 

(+ addition/-

Substraction)

Value 

Increase 

Value 

Decrease 

Goodwill 0 0

Other intangible assets 0

Property, plant & equipement held for own use 0

Investments (other than assets held for unit-linked funds) 0 0 0 0 0 0

Property (other than own use) 0

Participations 0 -> Details

Equities/other shares (other than participations) - listed 0

Equities/other shares (other than participations) - unlisted 0

Bonds - Government and multilateral banks 0 -> Details

Bonds - Corporate (asset backed securities) 0

Bonds - Corporate (other) 0



Aansluiting technische voorzieningen 

 

S.12.01.b Life and Health SLT Technical Provisions 

S.17.01.b Non-Life Technical Provisions 
• Ook cijfermatig verloopoverzicht op SI => SII 

• (Her)rubricering 

• (Her)waardering 

• Beschrijvende toelichting 

• (Her)rubricering 

• Indeling verzekeringsverplichtingen naar homogene 

risicogroepen naar rapportagegroepen 

• (Her)waardering 

• Rapportage herverzekering 

• Aansluiting bij toereikendheidstoets 

• Voor leven: Good Practice TRT onverminderd van toepassing 

• Toelichting bij gebruik MA en VA 
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Toelichting eigen vermogen 

 

 
S.23.01.b   Own funds 

• Kernvermogen 

• Alle elementen niet ‘unrestricted Tier 1’ 

• Beschrijving en onderbouwing Tier-indeling 

• Aanvullend eigen vermogen 

• Beschrijving en onderbouwing Tier-indeling 

• Hybride kapitaalinstrumenten 

• Kapitaalinstrumenten onder overgangsrecht 

• Kapitaalinstrumenten ‘not on the list’ 

• Berekening EPIFP 

• onderverdeling gehanteerde homogene risicogroepen van de 

verzekeringsverplichtingen 
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Toelichting aansluiting SCR en Balans 

 

 
Rapportageformulieren SCR en componenten 

• Consistentie en aansluiting 

• Gegevens balansrapportage 

• Gegevens ‘initial value before shock’ in SCR-formulieren 

• Alleen waarden balansposten gevoelig voor betreffende schok 

• Cijfermatig overzicht 

• Beschrijvende toelichting 

• Verliescompensatievermogen technische voorzieningen 

• Beknopte beschrijving van de verzekeringsproducten  

• Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen 
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Hulpprogramma’s 

 

 Eventueel gebruikte hulpprogramma’s graag meesturen 
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SCR berekend met (partieel) intern model 

 

 Al afgestemd met DNB-interne modellen coördinator 
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Eigen vermogen in Solvency II 

8 april 2015 

Leo Pijnenburg, werkgroep own funds 



Eigen vermogen in Solvency II 

 

Nieuwe regels zijn deels al ingegaan per 
17/1/2015 

 

Self assessment DNB achtergestelde leningen 

 

Start tijdig eventuele aanvragen 
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Eigen vermogen in Solvency II 

 
 
 

Hoe werkt het dan? 
 
 

Waar moet ik op letten; waar kan het knellen? 
 
 

Wat kunt u van DNB verwachten? 
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Eigen vermogen in Solvency II 

 
 
 
 

Hoe werkt het dan? 
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Kernvermogen 

Technische voorzieningen 

 
Activa 
(markt 
waarde) 

Activa  
minus 
verplichtingen 

Aanvullend vermogen 

Eigen vermogen 

Berekening eigen vermogen in Solvency II 

Achtergestelde 
leningen 

Overige 
verplichtingen 

Risico 
marge 

Beste 
schatting 

Bijv. leningen die niet als kern- 
vermogen kwalificeren 

Aftrek van te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten  
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Kernvermogen 

Eigen vermogensbestanddelen kernvermogen: 
 
 bestaan uit (= lijst kernvermogensbestanddelen): 

• “assets minus liabilities” 
Bedrag kan worden verklaard door bestanddelen zoals: 
− Aandelenkapitaal/preferente aandelen 
− Agioreserve 
− Reconciliatiereserve (kan positief of negatief zijn, is altijd Tier 

1, incl. EPIFP) 
 

• Achtergestelde leningen 
 

 zijn gestort of opgevraagd 
 

 moeten genoemd zijn in gedelegeerde verordening of 
goedgekeurd door toezichthouder (aanvraagprocedure) 
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Aanvullend vermogen 

Deze vermogensbestanddelen zijn: 
  “off-balance”; na storting/opvragen on-balance en kernvermogen 

 
 nog niet opgevraagd of gestort; maar kunnen dit om verliezen te 

compenseren 

 
Kunnen o.a. bestaan uit (zie lijst ): 
 niet gestort of opgevraagd aandelen- of waarborgkapitaal 
 kredietbrieven en garanties 
 andere juridisch bindende verplichtingen jegens de verzekerings- of 

herverzekeringsonderneming (bijv. achtergestelde lening) 
 suppletiebijdragen, die van leden kunnen worden geëist binnen 

komende 12 maanden 

 
Kunnen alleen in aanmerking worden genomen indien 
vooraf goedgekeurd door de toezichthouder 
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Eigen vermogen in Solvency II 

 absorbeert verliezen 
 

werkt als buffer boven de technische voorzieningen en 
andere verplichtingen 
 

 uitgangspunt: marktconsistente (SII) waardering van 
activa en verplichtingen 
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Classificatie en berekening beschikbaar EV 

 Beschikbaar eigen vermogen =  
 

 alle vermogensbestanddelen (kern + aanvullend) die kunnen worden ingedeeld 

in één van de drie Tiers  

 de Tier geeft een indicatie van de kwaliteit (bijv. verliesabsorptie) van zijn 

bestanddelen 

 hoe lager de Tier, hoe lager de vermogenskwaliteit 

 aanvullend vermogen is niet gestort dus kan alleen in Tier 2 of Tier 3 
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In een plaatje: 

70 

Aanvullend kapitaal  
(AOF; Ancillary Own Funds) 

Beschikbaar kapitaal 
(Available Own Funds) 

Kernvermogen  
(BOF; Basic Own Funds) 

Limieten* 

In aanmerking komend 
kapitaal (Eligible Own Funds) 

Aanmerking komend kapit. (EOF) / SCR > 100%% 

+ 

= 

- 

= 

 
‘Tiering’ 
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* De limieten: a long story … 
  

71 

SCR 

alle T1-

bestanddelen 

≥50% van SCR  

T3-bestanddelen 

<15% van SCR  

‘restricted’ T1-

bestanddelen 

<20% van alle T1 

bestanddelen  

MCR 

alle T1-

bestanddelen 

≥80% van MCR 

Tier 2  
kernvermogen 

Tier 2  
aanvullend  

Tier 3  
kernvermogen 

Tier 3  
aanvullend 

Tier 1 
unrestricted 

kernvermogen 

Tier 1 restricted 
kernvermogen 

Tier 2  
kernvermogen 

Tier 1 
unrestricted 

kernvermogen 

Tier 1 restricted 
kernvermogen 

Impliciet: T2-

bestanddelen 

≤20% van MCR 

‘restricted ‘ T1-

bestanddelen 

<20% van alle T1 

bestanddelen  

Impliciet: 

T2+T3 -

bestanddelen  

≤50% van SCR  

Surplus Tier 1 

unrestr. + restr. 

Surplus Tier 1 

unrestr + restr. 
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De overgang naar Solvency II 

 

 

 Hoe werkt de overgangsregeling (‘grandfathering’)? 

 

 

 Wat valt er wel/niet onder? 
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Solvency I Solvency II 

Overgang van bestaand aanvullend kapitaal 

73 

Hoger 
aanvullend 

kapitaal 
 

Lager 
aanvullend 

kapitaal 

Tier 1 
kapitaal 

 

Tier 2 
kapitaal 

Rechtstreekse kwalificatie gaat vóór grandfathering 

Tier 3 
kapitaal 

 

rechtstreeks 
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Overgangsregeling (‘grandfathering’) 

Grandfathering naar Tier 1: 

• Vermogensbestanddelen uitgegeven voor 17 januari 2015; 

• Onder Solvency I aangemerkt als hoger aanvullend kapitaal; 

• Kwalificeert niet rechtstreeks als Tier 1 of Tier 2.  

 Voor maximaal 10 jaar meetellen als Tier 1  

 

Grandfathering naar Tier 2: 

• Vermogensbestanddelen uitgegeven voor 17 januari 2015; 

• Onder Solvency I aangemerkt als lager aanvullend kapitaal. 

 Voor maximaal 10 jaar meetellen als Tier 2  

 

Solvency II-limieten ook van toepassing op de vermogens-bestanddelen 
die via de overgangsregeling meetellen als aanwezig eigen vermogen 
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Eigen vermogen in Solvency II 

 
 
 
 
Waar moet ik op letten; waar kan het knellen? 
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Waar specifiek op te letten /mogelijke knelpunten: 

 Ledenrekeningen: vallen niet onder de overgangsregeling 

(max. 20% restricted Tier 1, overschot mogelijk Tier 2) 

 Achtergestelde leningen na 17/1/2015 

(moeten nu voldoen aan Solvency II criteria) 

 

Aanvullende vermogensbestanddelen (AOF, bijv. niet gestort 

aandelenkapitaal, garanties, suppletiebijdragen): 

 Vallen niet onder de overgangsregeling 

 Eerst toestemming DNB (procedure) 
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Eigen vermogen in Solvency II 

 
 
 
 
Wat kunt u van DNB verwachten? 
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Wat kunt u van DNB verwachten? 

 

Behandeling van aanvragen voor Aanvullend eigen vermogen en 
‘Items not on the list’:  

 

 Q&A op Open boek toezicht, achtergrondinformatie 

 Melden via uw toezichthouder 

 Aanvraagformulier voor aanvullend eigen vermogen 

 Indiening via e-Line 
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Wat kunt u van DNB verwachten? 

Nadere beoordeling achtergestelde leningen 

 

 Bestaande achtergestelde leningen (uitgegeven vóór 17/1/2015)  
 Betreffende verzekeraars ontvangen self assessment kader DNB 

 Inzending samen met preparatory rapportages in e-Line, week 

22 (groepen +6 weken)  

 Deze verzekeraars ontvangen binnen enkele weken extra 

informatie 

 

 Nieuwe achtergestelde leningen (uitgegeven na 17/1/2015)  
 Gaarne melden via uw toezichthouder 

 Self assessment kader DNB 
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Afronding 

Praktische aandachtspunten:  

 

 

 Check op impact / eventuele knelpunten 

 

 

 Meld en start formele aanvragen tijdig bij uw toezichthouder 

 

 

Heeft u nog vragen? 

80 8-4-2015 



Beleggingen op stuksniveau 

8 april 2015 

Look-through – Sven van den Beld 



Voorlichtingssessie RAI (november 2014) 

 
 

 

   

   

 

•Aanlevering op 
stuksniveau 

•Aanlevering 
verrijkingen (CIC, 
Rating, Duration etc) 

•Format 

 

Asset managers 

•Service level 
agreements (SLA) 

•Non-disclosure 
agreements (NDA) 

•Data licenties 

Juridische 
aspecten 

• accuraat 

• compleet 

• checks and balances 

• controle DNB 

Datakwaliteit 

•Vanaf 2016 

•Voorbereidingsfase 

Look-through 

• deadlines 

• kwaliteit 

• kosten 

• uniforme 
dataformats 

 

Automatisering 

• vastlegging beleid 

• verdeling rollen 

• vastlegging proces 

• databronnen 

Datagovernance 

• externe 
dataleveranciers 

• categorisering 
volgens CIC  

•Interpretatie 
velddefinities 

Implementatie 
Verrijkingen 
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Aandachtspunt: ”Look-through” 

 
 

 

   

   

 

•Aanlevering op 
stuksniveau 

•Aanlevering 
verrijkingen (CIC, 
Rating, Duration etc) 

•Format 

 

Asset managers 

•Service level 
agreements (SLA) 

•Non-disclosure 
agreements (NDA) 

•Data licenties 

Juridische 
aspecten 

• accuraat 

• compleet 

• checks and balances 

• controle DNB 

Datakwaliteit 

•Vanaf 2016 

•Voorbereidingsfase 

Look-through 

• deadlines 

• kwaliteit 

• kosten 

• uniforme 
dataformats 

 

Automatisering 

• vastlegging beleid 

• verdeling rollen 

• vastlegging proces 

• databronnen 

Datagovernance 

• externe 
dataleveranciers 

• categorisering 
volgens CIC  

•Interpretatie 
velddefinities 

Implementatie 
Verrijkingen 
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Delegated Acts: 
Article 84 

Guidelines on 
look-through 
approach 

ITS on superivosory 
reporting 

Annex II: S06.03 Log 

Look-through met betrekking tot 
vereiste kapitaal berekeningen 

Look-through met betrekking tot 
Rapportage verplichtingen 

Let op: Regelgeving Look-through voor vereisten kapitaal niet van 
toepassing voor rapportages 

Regelgeving Look-through  



Regelgeving Look-through voor rapportages 

 

 “This template contains information on the look through of collective investment 

undertakings, including when they are participations, by underlying asset category, 

country of issue and currency. The look through shall be performed until the asset 

categories, countries and currencies are identified. In case of funds of funds the look-

through shall follow the same approach.” 

 

- Van toepassing op “collective investment undertakings” (inclusief deelnemingen) 

- Itereren tot niveau asset-categorie, land van uitgifte en valuta, dus niet op 

stuksniveau 

- Wel doorkijken in fund of fund structuren 
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N.B. Look-through principe is alleen van toepassing voor template 
s.06.03 (voorheen D4), niet voor bijv. S06.02 “List of assets” 

Article 1.40 DA 
‘Collective investment undertaking’ means an undertaking for collective investment in transferable 
securities (UCITS) as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of 
the Council (1) or an alternative investment fund (AIF) as defined in Article 4(1)(a) of Directive 
2011/61/EU of the European Parliament and of the Council (2);  



Toepassing Look-through Unit Linked?  

 

 

DNB heeft navraag gedaan bij EIOPA of het Look-through principe moeten worden 

toegepast. 

 

Eiopa heeft hierbij bevestigend geantwoord, dus ook voor Unit-Linked moet het 

Look-through principe worden toegepast en worden gerapporteerd op s.06.03. 

 

Algemene motivatie vanuit EIOPA (zie ook Q&A’s) 
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Excluding unit linked assets undermines a comprehensive view of the undertaking risk profile, in 
particular contagious risk. The security-by-security reporting will also concern unit-linked products, since 
we consider that these also present specific risks (for instance, undertakings selling bonds issued by 
entities of their own group, leading to conflicts of interests; or undertakings exposed to reputational risk if 
they have a major problem on one of their unit-linked; etc.). 



Drempelwaarde voor look-through rapportages 

 

 

- ITS on regular supervisory reporting Article 6.1.g: 

 

 

 

 

 

 

 

- Geen vrijstelling voor jaarrapportage van Look-through (zie artikel 8.1.n) 

- Ook van toepassing bij groepen (resp. 11.1.g en 12.1m) 
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Information on the look-through of all collective investments undertakings held as specified in template 

S.06.03.a of Annex I, according to the instructions in S.06.03.a of Annex II: only when the ratio of 
collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, 

measured as the ratio between cell C0010/R0180 of S.02.01.a plus collective investments undertakings 
included in cell C0010/R0220 of S.02.01.a and the sum of cell C0010/R0070 and C0010/RC0220 of 

S.02.01.a, is higher than 30%.  



Hoe ver moet worden doorgekeken? 
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Delegated Acts: 
Article 84 

Guidelines on 
look-through 
approach 

ITS on superivosory 
reporting 

Annex II: S06.03 Log 

Look-through met betrekking tot 
vereiste kapitaal berekeningen 

Look-through met betrekking tot 
Rapportage verplichtingen 

Niet van toepassing: 
 
- DA Article 84 (3): Grouping, data 

groupings may be used, provided they 
are applied in a prudent manner 

- ITS Guideline on look-through 
(2) – Number of iterations, sufficient 

number of iterations of to capture all 
material risk 

 

Wel van toepassing:  
 

- Log files S06.03:  Category “5 - 

Collective Investment Units” shall be used 
only for non-material residual values.  

- DA Article 7: proportionality and 

materiality: quarterly measurements may 
rely on estimates and estimation methods 
to a greater extent than measurements of 

annual financial data. 

 
Hoofdregel: Look-through toepassen tot niveau 

asset categories, countries and currencies.  
Bij afwijking van deze regel dient dit te worden 
toegelicht en zal DNB oordelen of de afwijking 

acceptabel is.   



Wat moet gerapporteerd worden? 

Field Description 

(A1) Collective Investments Undertaking ID Code 

(A2) Collective Investments Undertaking ID Code type 

(A4) Underlying asset category 

(A5) Country  of issue 

(A6) Currency  

(A7) Total amount 

Source: Annex II individual Logs (EIOPA) 

8-4-2015 89 


