Klopt het dat DNB de verzekerdennacalculatie als ex-post risicoverevening
beschouwd?

Bij ex-ante staat dat rekening moet worden gehouden met uitkering
uitvoeringskosten 18- (derde bullet). Wat houdt ‘rekening houden met’ in? Bij de
eerste twee bullets staat expliciet aftrek van. Moet je de uitkering
uitvoeringskosten 18- nu wel of niet meenemen?

De definitie in deze uitvraag wijkt af van wat bij de splitsing ex-post en ex-ante
gebruikelijk is en ook in ZN-verband met elkaar is afgestemd. Tot op heden wordt
het budget zoals genoemd in de lenteherberekeningsbrief van ZiNL als ex-ante
budget benoemd, en alle overige budgetverrekeningen als ex-post. Is deze
afwijkende definitie bewust gekozen voor de herijking van de HRES-parameters?

Bij de vereveningsbijdrage Zvw wordt vermeld dat deze bijdrage onder aftrek
gerapporteerd moet worden van de uitkering ivm uitvoeringskosten 18-.
In het verleden hebben wij dat niet gedaan. Waarom zou deze bijdrage geen
onderdeel mogen zijn van deze rapportage?
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De oninbare premies zijn onderdeel van de verdiende premies. De oninbare premies worden zodoende niet in mindering
gebracht op de verdiende premies.

Is de door DNB gehanteerde definitie van verdiende premie gelijk aan: de
opgelegde premie minus oninbaarheid?
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U hebt gelijk. Wij hebben ten onrechte bij een eerdere vraag (vraag 3) aangegeven dat 'aftrek' in dit geval moest worden
toegevoegd. Zoals in de oorspronkelijke versie van de uitvraag stond vermeld, moet men de de uitkering in verband met
de uitvoeringskosten 18- in de ex-ante vereveningsbijdrage rapporteren. U rapporteert dusinclusief de uitkering in
verband met de uitvoeringskosten 18-. Dit geldt voor zowel onderdeel B als E. De invulinstructie is op dit punt herzien.

Gezien het doel van deze uitvraag, herijking van de HRES, hanteert DNB een andere opsplitsing van de
vereveningsbijdrage. Het onderscheid waar u naar refereert m.b.t. de lenteherberekening is bedoeld voor een uniforme
verwerking van balansposten en blijft van toepassing bij het opmaken van de balans op Solvency II-grondslagen.

Het klopt inderdaad dat DNB dit onderscheid expliciet heeft gemaakt in de uitvraag voor de herijking van de HRESparameters. Het onderscheid naar ex-ante en ex-post vereveningsbijdrage is nodig om de kalibratie van de HRESparameter zo zuiver mogelijk uit te voeren. De volledige uitloop van de ex-ante vereveningsbijdrage wordt in de
kalibratie verwerkt in de premie-inkomsten voor het betreffende schadejaar.

Abusievelijk is het woordje 'aftrek' in de instructie weggevallen. Bij de te rapporteren ex-ante vereveningsbijdrage moet
de uitkering in verband met de uitvoeringskosten 18-, evenals het normatief eigen risico en de te innen nominale
rekenpremies, op de vereveningsbijdrage in mindering worden gebracht. De instructie is op dit punt aangescherpt.

Abusievelijk bevat de instructie een fout. De verzekerdennacalculatie wordt in deze HRES-uitvraag gecategoriseerd als exante risicoverevening. De instructie is op dit punt aangepast.
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