
Geachte directie, 

 
Verzekeraars zijn ook in 2015 wettelijk verplicht een Eigen risicobeoordeling (ERB) in te dienen. In 

deze brief geven wij u informatie over de inhoudelijke en praktische aspecten bij de ERB 2015. 

 
ERB 

De ERB is het equivalent van de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) zoals die onder de 

toezichtregels Solvency II verplicht is. Daarmee vormt de ERB niet alleen een belangrijk onderdeel 

van het huidige toezicht, maar maakt het ook deel uit van een goede voorbereiding op Solvency II. 

 
Doelgroep 

De ERB is van toepassing op alle verzekeraars met in boekjaar 2014 meer dan EUR 5 miljoen bruto 

geboekte premies en/of EUR 25 miljoen bruto technische voorzieningen. 

 
Berekening solvabiliteitseis 

U bent vrij in de keuze van de grondslagen voor de berekening van de solvabiliteitseis waarop de ERB 

gebaseerd is. DNB constateerde dat in 2014 bijna alle verzekeraars een ERB op Solvency II 

grondslagen hebben gemaakt. Met het oog op de korte tijdlijnen tot invoering van Solvency II juicht 

DNB dit toe. Echter, u kunt er ook voor kiezen om uw kapitaalspositie vast te stellen met een eigen 

model. Daarbij is het wel van belang dat de ERB laat zien hoe en wanneer de wettelijke kapitaalseisen 

worden geraakt. De wettelijke eisen zijn gebaseerd op de voorbereidende rapportages (preparatory 

guidelines). 

 
Suggesties inhoud ERB 

De ERB is een vormvrije rapportage. Uit eerdere jaren is gebleken dat bepaalde keuzes kunnen helpen 

om de inzichtelijkheid van de ERB te vergroten en de waarde daarvan voor alle belanghebbenden te 

verhogen. Deze suggesties willen we u meegeven en zijn daarom opgenomen in de bijlage. Ze zijn 

gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de beoordeling van de ERB-inzendingen van 

2014. 

 
Praktische aspecten 

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

1. De uiterste indieningsdatum van de ERB is 31 december 2015. Rapportage vindt plaats via e- 

line en is mogelijk vanaf ongeveer eind juli 2015. De naam van de rapportage is “ERBV15”, 

bij “periode” (dit is de datum waaronder de rapportage in e-line is te vinden) wordt 31 mei 

2015 aangegeven. 

2. De ERB is verplicht per individuele vergunninghouder. In tegenstelling tot de ORSA geldt de 

ERB niet ook op groepsniveau. 

a. Als u ter voorbereiding op Solvency II naast een individuele ERB een vrijwillige 

groeps-ERB wilt insturen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw 

toezichthouder. Deze kan ervoor zorgen dat e-line wordt opengesteld om de groeps- 

ERB onder het groepsnummer in te dienen. 

b. Als u kiest voor een single ERB (één ERB voor alle individuele entiteiten en de 

groep), dient u deze te rapporteren onder het groepsnummer. Voor een single ERB 

dient u toestemming te hebben gevraagd aan DNB. Pas na definitieve toestemming 

wordt e-line opengezet, zodat u de single ERB kunt insturen. Wij raden u dan ook aan 

tijdig toestemming te vragen. Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op 

Open Boek Toezicht. 

3. Wij informeren u op een later moment over de wijze waarop we de ingezonden ERB’s 

terugkoppelen. 

https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/verzekeraars/prudentieel-toezicht/risicomanagement/pilaar-2-single-orsa/
https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/verzekeraars/prudentieel-toezicht/risicomanagement/pilaar-2-single-orsa/


Tot slot 

U kunt deze brief teruglezen op Open Boek Toezicht bij de informatie over Pilaar 2 (gerelateerde 

downloads). Voor vragen kunt u zich wenden tot solvency2@dnb.nl 
 

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van de ERB. 

 
Hoogachtend, 

De Nederlandsche Bank N.V. 

 

 

 

 
drs. M.W. van Woerden 

divisiedirecteur 

https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/verzekeraars/prudentieel-toezicht/risicomanagement/pilaar-2-orsa/
mailto:solvency2@dnb.nl


Bijlage: suggesties inhoud ERB 

 

 
1. In de ERB wordt bij de beoordeling van de passendheid van de standaardformule toegelicht 

wat onder een significante afwijking wordt verstaan en hoe in de sturing wordt omgegaan met 

zowel significante als niet-significante afwijkingen. 

2. In de ERB wordt aandacht besteed aan datakwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan 

potentiële onzekerheden samenhangend met datakwaliteit, betrouwbaarheid van schattingen, 

gevolgen van uitbesteding voor datakwaliteit, etc. 

3. In de ERB wordt de houdbaarheid en plausibiliteit van belastingvorderingen geanalyseerd. 

Ook in een stress. 

4. Het basisscenario is inzichtelijk, zodat belanghebbenden weten wat de basis is waarop 

scenario’s worden gedraaid. Veronderstellingen in het basisscenario worden duidelijk 

toegelicht. Bijvoorbeeld ”Rentes ontwikkelen zich volgens de rentetermijnstructuur d.d. …. en 

daar geïmpliceerde forwards (excl. UFR)” in plaats van “er is sprake van een blijvend lage 

rente”. 

5. Het basisscenario in de ERB en het commercieel plan sluiten zo veel mogelijk op elkaar aan. 

Wel kan de uitwerking een andere diepgang hebben. 

6. DNB verwacht van verzekeraars1 dat zij onder Solvency II jaarlijks in de risicorapportage een 

beoordeling doen van de gevoeligheid van de technische voorzieningen en het eigen vermogen 

voor de veronderstellingen voor de extrapolatie van de relevante risicovrije 

rentetermijnstructuur. Deze veronderstellingen omvatten onder meer het UFR-niveau, het 

laatste liquide punt, de toegepaste Smith-Wilson extrapolatiemethode en een eventueel 

toegepaste volatiliteitsaanpassing. In de scenario’s van de ERB 2014 zag DNB dit al op 

diverse manieren terugkomen, bijvoorbeeld doordat verzekeraars in een scenario: 

a. kijken wat de solvabiliteit zonder een UFR is; 

b. kijken wat het effect is als wordt uitgegaan van een laatste liquide punt na 

bijvoorbeeld 50 jaar. 

7. In de ERB zijn voldoende “zware” en “onwaarschijnlijke” scenario’s uitgewerkt. Ook zijn de 

scenario’s voldoende divers. Denk hierbij aan onderscheid tussen generieke en 

bedrijfsspecifieke scenario’s. Of tussen langzaam optredende scenario’s en snel optredende 

scenario’s. Deze scenario’s zijn verdeeld in individuele en gecombineerde scenario’s. 

Bovendien zijn de scenario’s voor en na “future management actions” uitgewerkt. Tot slot 

wordt inzichtelijk gemaakt welke scenario’s zijn overwogen. Daarbij wordt toegelicht waarom 

besloten is om bepaalde scenario’s niet verder uit te werken. 

8. Het is duidelijk wat de verzekeraar verstaat onder de eigen streef- en interventieniveaus, wat 

deze zijn, en waar deze op gebaseerd zijn. Voorbeelden van onderbouwingen voor een 

interventie- en/of streefniveau die DNB aantrof in de ERB-inzendingen van 2014 zijn: 

a. Het niveau is gebaseerd op een minimale rating. 

b. De verzekeraar wil een bepaald bedrag kunnen opvangen. Daarbij is aangegeven 

waarop de bedragen zijn gebaseerd. 

c. De verzekeraar hanteert een ander betrouwbaarheidsinterval of andere kansen dan 

Solvency II. 

d. Er wordt rekening gehouden met een extra kapitaalseis voor bepaalde risico’s. Dit zijn 

bijvoorbeeld risico's die niet in de standaardformule zitten. Maar het zijn ook risico's 

die wel in de standaardformule zitten maar waarvoor de verzekeraar meer kapitaal wil 

aanhouden. Bijvoorbeeld omdat dat de belangrijkste risico’s van de verzekeraar zijn. 
 

1 Zie ook https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/verzekeraars/prudentieel-toezicht/kapitaal/q-

a/risicobeheerrapportage-over-ufr-gevoeligheden/



9. In de ERB wordt aandacht besteed aan groepsrisico’s. Wat is het effect als het elders in de 

groep misgaat (ook al zijn dat geen verzekeringsentiteiten)? Welke risico’s zijn inherent aan 

het zijn van een groep (bijvoorbeeld besmettingsrisico)? 

10. De rol van de actuariële functie is opgenomen in de ERB. Bijvoorbeeld bij de beschrijving van 

het proces. Het commentaar van de actuariële functie op de conclusies van de ERB is 

eveneens in de ERB opgenomen. Dit in aanvulling op het commentaar van de 

risicomanagementfunctie. 

11. In de ERB wordt aangegeven door wie en met welke frequentie een audit op de ERB wordt 

uitgevoerd. 

12. In een bijlage wordt opgenomen wat er is gedaan met eerdere opmerkingen door DNB en, als 

dat van toepassing, de Interne Audit. 


