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D
e Solvency II-regelgeving 

komt tegemoet aan de 

huidige marktontwikke-

lingen. Een evenwichtig 

risicobeleid, integere 

bedrijfsvoering, transparante be-

drijfsprocessen en aantoonbare 

financiële gezondheid moeten het 

vertrouwen van de Europese con-

sument en investeerder herstellen. 

De verzekeringssector staat voor een 

aantal omvangrijke uitdagingen die 

gepaard gaan met forse investerin-

gen. Een sectorspecifieke oplossing 

voor Solvency II-Pijler 3, waarbij 

ontwikkelkosten en implementatie-

ervaringen worden gedeeld onder 

deelnemende bedrijven, ligt daarom 

voor de hand.

Solvency II legt de 

fundering voor een 

toekomstbestendige 

en transparante 

verzekeringsbranche
De verzekeringssector wordt ge-

confronteerd met de overgang van 

Solvency I, dat verschillende invul-

lingen van lidstaten kent, naar het 

Europees geharmoniseerde Solvency 

II-toezichtregime. De kerngedachte 

van Solvency II is de bescherming 

van polishouders tegen mogelijke 

solvabiliteitsproblemen bij verze-
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keraars. Dit door het invoeren van 

nieuwe regels omtrent risicoma-

nagement, het stellen van hogere 

kapitaaleisen, het bevorderen van 

transparantie en het aanscherpen 

van toezicht. Alle verzekeraars die 

actief zijn in de Europese Unie 

(met premies van meer dan 5 mil-

joen euro) moeten hun activiteiten 

aanpassen conform deze tweede 

solvabiliteitsrichtlijn. De Europese 

Commissie wordt hierbij geadviseerd 

door het Committee of European In-

surance and Occupa tion  al Pensions 

Supervisors (CEIOPS).

De verwachting is nog steeds dat 

Solvency II op 1 januari 2014 in 

werking treedt, maar een aantal 

definitieve beslissingen moet nog 

genomen worden door de Europese 

en nationale toezichthoudende au-

toriteiten. Hoewel de fijne details 

van de regelgeving nog niet volledig 

bekend zijn, is het noodzakelijk dat 

verzekeringsmaatschappijen zijn 

gestart met voorwaardenschep-

pende activiteiten (Pijler 1 en 2). De 

nieuwe regelgeving zal tijdrovende 

en kostbare veranderingstrajecten 

van verzekeringsbedrijven eisen.

De complexiteit en 

diepgaande impact van 

Pijler 3 mogen niet 

worden onderschat

Hoewel verzekeraars op dit moment 

vaak al veel tijd hebben gestoken 

in de eerste twee pijlers, is Pijler 3 

nog vrijwel onontgonnen. Dit komt 

doordat onderwerpen gerelateerd 

aan de publieke mededelingen en 

rapportage aan toezichthouders 

nog niet volledig duidelijk zijn. De 

voorstellen van CEIOPS voor ver-

slaggeving zijn echter behoorlijk 

gedetailleerd. Er moeten meer dan 

60 formulieren met elektronische 

informatie, met daarin circa 3000 

gevalideerde datavelden, door zowel 

individuele entiteiten als groepson-

dernemingen, deels jaarlijks en deels 

per kwartaal, worden aangeboden 

aan de respectieve verantwoordelijke 

toezichthoudende instanties, zoals 

de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM). Naast de kwantitatieve gege-

vens dienen de rapporten ook kwa-

litatieve, verhalende informatie te 

bevatten. Bovendien dienen Neder-

landse verzekeraars ook al over 2011 

en 2012 bepaalde rapportages op 

te leveren. Dit heeft grote gevolgen 

voor de bedrijfsprocessen en IT-sys-

temen van vrijwel elke verzekeraar.

De relatief korte tijdslijnen en de 

grote invloed op de dagelijkse ope-

ratie stellen verzekeraars voor een 

uitdaging om de juiste informatie 

tijdig te ontsluiten en te verrijken. 

Het gevaar bestaat dat de IT-functie 

pas laat wordt aangehaakt, omdat de 

organisatie volop bezig is de model-

len uit te werken en de processen 

in te richten. Datamanagement, 

datakwaliteit en de data-aanlevering 

voor de kwantitatieve rapportages 

zijn in het bijzonder van belang, 

omdat de gegevens uit verschillende 

bedrijfsonderdelen en vaak uit een 

veelvoud van bronnen afkomstig 

zijn. Daarnaast dient de rapportage-

infrastructuur voldoende robuust 

van capaciteit te zijn voor de verwer-

king en opslag van de informatie. De 

ervaringen met onder andere Basel II 

in de bankwereld leren dat hier de 

meeste tijd in gaat zitten.

Een effectieve oplossing 

maakt gebruik van 

branche-ervaringen en 

schaalvoordeel

Omdat de regelgeving gelijk is voor 

alle verzekeraars in Europa, valt op 

dit vlak geen concurrentievoordeel te 

behalen door te kiezen voor bedrijfs-

specifieke oplossingen. In plaats 

daarvan is het zinvol om gebruik te 

maken van een sectorspecifieke soft-

wareoplossing, die door schaalvoor-

delen tegen lage kosten kan worden 

gerealiseerd.

Solvency II-regelgeving 

moet het vertrouwen van 

de Europese consument en 

investeerder herstellen

– reden voor bezorgdheid?
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Voor de implementatie van de kwan-

titatieve Solvency II-rapportage heeft 

een grote internationale verzekeraar 

gekozen voor de ABACUS Solvency 

II-services van BearingPoint. Deze 

oplossing ondersteunt de integratie 

en consolidatie van gegevens uit ver-

schillende bronnen en domeinen. 

Het pakket is flexibel genoeg om 

verschillen in kwantiteit, complexi-

teit en frequentie te ondersteunen 

en om te voldoen aan groeiende 

rapportage-eisen en lastminuteaan-

passingen, zoals afrondingsvraag-

stukken en handmatige controles. 

Het ‘QRT-project’ is een onderdeel 

van het Solvency II-project van de 

betreffende verzekeraar, dat door de 

onderdelen Group Risk en Group 

Reporting wordt gesponsord. Het 

project is in oktober 2011 gestart en  

het doel is om in het eerste kwartaal 

van 2012 de oplossing voor  de Sol-

vency II-rapportage geïnstalleerd en 

opgeleverd te hebben.

Conclusie

Solvency II-regelgeving geldt voor 

alle verzekeraars in Europa en komt 

tegemoet aan de huidige marktont-

wikkelingen om het vertrouwen van 

de Europese consument en inves-

teerder te herstellen. Maar voor het 

zover is, staat de verzekeringssector 

voor een aantal omvangrijke uitda-

gingen die gepaard gaan met forse 

investeringen. En omdat er op het 

vlak van Pijler 3 geen concurrentie-

voordeel voor de verzekeraars te be-

halen valt, is het zinvol om gebruik 

te maken van een sectorspecifieke 

softwareoplossing, waarbij ontwik-

kelkosten en implementatie-erva-

ringen onder deelnemende bedrijven 

worden gedeeld. De ABACUS-oplos-

sing van BearingPoint is in staat alle 

relevante informatie voor Solvency 

II-rapportages te verzamelen, te va-

lideren en te integreren. Solvency 

II-Pijler 3, geeft nog geen reden tot 

bezorgdheid, maar er moet nog wel 

heel wat gebeuren.  

Een sectorspecifieke 

oplossing voor Pijler 3, 

waarbij ontwikkelkosten en 

implementatie-ervaringen 

onder deelnemende bedrijven 

worden gedeeld, 

 ligt voor de hand

De vereisten vormen een omvattend drieluik
De regelgeving van Solvency II is ingedeeld in drie pijlers, die onderling samenhangen.

Pijler 1 

Kwantitatieve eisen
De kwantitatieve eisen omvatten de regels 
waaraan de verzekeraar moet voldoen in 
het kader van de technische voorzienin-
gen, die aangehouden moeten worden 
voor operationeel en beleggingsrisico. 
Enerzijds betreffen deze de minimale 
kapitaalseis (MCR) en anderzijds een 
risicogevoelige kapitaalseis (SCR). Beide 
worden bepaald op grond van speciaal 
daarvoor opgestelde risicomodellen. 
Wanneer het kapitaal van een verzekeraar 
onder de SCR dreigt te komen, kan de 
toezichthouder maatregelen opleggen. 
Mocht een verzekeraar onder de MCR 
uitkomen, dan zal de toezichthouder 
de vergunning intrekken en moeten de 
bedrijfsactiviteiten worden stopgezet.

Pijler 2 

Kwalitatieve eisen en 

toezicht
De kwalitatieve eisen zijn bedoeld om een 
organisatiebrede gedragsverandering te 
initiëren. Er worden voorwaarden gesteld 
aan de inrichting en aansturing van het 
risicomanagement binnen de organisatie. 
Processen dienen beschreven te zijn en 
risico’s moeten worden gekwantificeerd 
en beheerst. Verzekeraars horen te 
beschikken over een beheersstructuur 
die in ieder geval bestaat uit separate 
afdelingen voor risicobeheer, actuariaat, 
interne controle, compliance en interne 
audit. Vanuit een integrale benadering 
moeten bestuurders bij de toezichthouder 
aantonen dat zij adequate modellen heb-
ben ingericht en dat deze op deskundige 
en integere wijze worden gebruikt. Tot de 
tweede pijler behoren ook de maatregelen 
die de toezichthouder kan nemen naar 
aanleiding van waargenomen gedrag.

Pijler 3 

Marktdiscipline en 

publicatie-eisen
Er worden eisen gesteld aan de wijze 
waarop wordt gerapporteerd over de 
solvabiliteitspositie en de algemene 
financiële situatie. Verzekeraars zullen 
vaker en allemaal op dezelfde wijze 
verslag moeten uitbrengen. De rappor-
tage bevat een concurrentiegevoelig deel 
dat alleen door de toezichthouder wordt 
ingezien, en een openbaar deel, onder 
andere bedoeld voor de polishouders en 
de markt. De derde pijler bewerkstelligt 
marktdiscipline door het vergroten van 
de vergelijkbaarheid van verzekeraars en 
bevordert vertrouwen in de verzekerings-
sector door meer transparantie.

BearingPoint is een onafhankelijke 
Management en Technology Con-
sultancy-firma. BearingPoint biedt 
klanten een internationale aanpak, 
sterke focus op bedrijfs resultaten 
en een ondernemende cultuur. 
In samenwerking met klanten 
realiseert BearingPoint op basis van 
industrie en functionele expertise 
klantspecifieke oplossingen. Met 
haar internationale netwerk van 
partners is BearingPoint in staat 
wereldwijde oplossingen aan te 
bieden.

Voor meer informatie kunt u ons 
bellen op +31 20 504 9003 of bezoekt 
u onze website www.bearingpoint.nl
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