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 Spreektekst Fred Treur – ACIS Symposium ‘Evaluating Solvency II’, vrijdag 15 september 2017 

 
- alleen het gesproken woord geldt – 
 5 

 
0 Inleiding 
 

Geachte dames en heren, 

 10 

Ik vind het een eer om ook dit jaar in deze wetenschappelijke context een bijdrage namens het Verbond 

te mogen geven aan het jaarlijkse symposium van Roger Laeven. De afgelopen 5 jaar heeft het 

Verbond, met uitzondering van vorig jaar, een bijdrage geleverd. Toen Leo de Boer, directeur van het 

Verbond, hier twee jaar geleden stond zaten we vlak voor de implementatiedatum van 1 januari 2016. 

Vandaag wil ik kijken waar we staan nu we bijna twee jaar verder zijn. Een aantal van onze 15 

aandachtspunten zijn nog altijd dezelfde, er zijn ook punten aan belang toegenomen of afgenomen. 

 

Aangezien er in 2018 een evaluatie van de regelgeving gepland staat wil ik u, beargumenteerd, 

meegeven waar wij op inzetten.  

Voor ik hier aan begin wil ik even met u terug naar het begin.  20 

1. Wat was het doel, de uitgangspunten, van Solvency II toen de voorbereiding ruim 10 jaar geleden 

is gestart en hoe is het bouwwerk ingericht?  

2. Kern van mijn verhaal zal zijn: hebben we dit doel ook bereikt? Ik zal dit toetsen aan de hand van 

de uitgangspunten waarop Solvency II is ontwikkeld.  

3. Tot slot zal ik de conclusies en mijn belangrijkste “take aways” met u delen.  25 
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1.1. Wat was het doel van Solvency II? 

Ik neem u graag even mee terug naar de start. Op 1 januari 2016 is Solvency II van kracht geworden. 

Maar aan de implementatie van Solvency II is  meer dan 10 jaar voorbereiding vooraf gegaan.  

 30 

Het vorige toezichtkader Solvency I komt uit de jaren ’70. Er werd onvoldoende naar risico’s gekeken. 

Daarnaast functioneerde de interne markt niet optimaal, evenals het toezicht op groepen. Bovendien 

waren er verschillen tussen landen en sectoren. Dat leverde vier uitgangspunten op voor het Solvency 

II-project: 

1. Een verdergaande integratie van de Europese verzekeringsmarkt 35 

2. Betere bescherming van de polishouders en begunstigden 

3. Versterking van de internationale concurrentiepositie van Europese verzekeraars 

4. Bevorderen van betere regelgeving  

Een niet officieel ingenomen uitgangspunt voor het Solvency II traject, maar wat bij diverse ingewijden 

bij aanvang wel het uitgangspunt was, was dat Solvency II, uitgaande van reeds goed 40 

risicomanagement en een goede governance, niet tot een verzwaring van de buffers zou mogen leiden. 

Ik kom hier later nog op terug. 

 

1.2.  Hoe ziet Solvency II er uit? 

Ik denk dat ik de meeste van u niets nieuws vertel, maar het is denk ik toch even goed om stil te staan 45 

bij de structuur. Op basis van zojuist genoemde uitgangspunten is Solvency II ontwikkeld. Solvency II 

is een Europese Richtlijn met uitgangspunten voor het bepalen van de solvabiliteitseisen van 

verzekeraars en het toetsen van de solvabiliteit van deze verzekeraars. Deze solvabiliteitseisen zijn 

samengevat in drie pijlers, vergelijkbaar met de indeling van de CRD IV regelgeving zoals die voor 

banken geldt. 50 

 De eerste pilaar kwantificeert de risico’s waaraan verzekeraars zijn blootgesteld, de waardering op 

actuele waarde, een economische balans etc. Voor het kwantificeren van de risico’s gebruiken 

verzekeraars bij default een standaardmodel, of mogen zij, na toestemming van de toezichthouder, 

een geheel of gedeeltelijk zelfontwikkeld intern model gebruiken. In Nederland zijn er (kijkend naar 

verzekeringsgroepen) overigens maar 3 van de 146 Solvency II verzekeraars die een zogenoemd 55 

partieel intern model hanteren.  

 De tweede pilaar gaat over de governance, het risk management, de interne organisatie etc. 

Solvency II heeft zonder twijfel een extra impuls gegeven aan het risicobewustzijn van verzekeraars. 

Bij het nemen van beleidsbeslissingen wordt tegenwoordig bijna altijd de afweging gemaakt wat het 

effect van die maatregel voor de solvabiliteit, impact op klanten en aandeelhouders  enzovoorts is. 60 

 De derde pilaar gaat over transparantie en rapportage. Verzekeraars moeten aan stakeholders 

kenbaar maken welke risico’s er spelen, hoe deze worden gemanaged maar vooral hoe veilig 

ingelegde premiegelden zijn. Uiteindelijk is Solvency II bedoeld om de verzekerde rechten van 

polishouders optimaal te beschermen. Dan moeten die daar ook over geïnformeerd worden. 
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 65 

Alhoewel de structuur met drie pijlers is gekopieerd van het toezicht op de banken heeft het toch lang 

geduurd voordat Solvency II uiteindelijk ingevoerd kon worden. Oorzaak hiervan was dat gedurende het 

proces de kredietcrisis begon, gevolgd door een economische recessie.. Vervolgens maakten de 

diverse testen (Quantative Impact Studies, QIS) onvolkomenheden duidelijk. Tot slot is er in de 

zogenoemde trialogen tussen Europees parlement, Commissie en de Raad heel lang gesproken over 70 

de erkenning van het businessmodel van verzekeraars in de solvabiliteitsvereisten.  

 

Verzekeraars zijn immers lange termijn beleggers (met name levensverzekeraars) en beleggen 

premiegelden voor de lange termijn om over 30, 40 of zelfs 50 jaar een pensioenverplichting na te 

komen. Voor een verzekeraar is niet direct heel relevant wat een aandeel, obligatie, vastgoed of 75 

hypotheek vandaag waard is - als er maar over 40 jaar genoeg kapitaal is om die verplichting na te 

komen. Dagkoersen zijn dus minder relevant. Verzekeraars hebben hierdoor ook veel illiquide 

investeringen, vastgoed, bedrijfsleningen etc. Aangezien je voor de lange termijn belegt en veel 

investeringen aanhoudt tot einde looptijd is directe verhandelbaarheid dus niet direct noodzakelijk. Het 

waarderen van je bezittingen en verplichtingen op marktwaarde, wat centraal staat in Solvency II, gaat 80 

enigszins voorbij aan dit lange termijn karakter. 

Om de kunstmatige mismatch tegemoet te komen tussen de bezittingen en de verplichtingen is het 

zogenaamde Lange Termijn Garantiemaatregelen pakket ontwikkeld (LTG pakket). In dit LTG pakket 

zitten maatregelen als een Volatility adjustment of Matching Adjustment. Dit zijn correcties op de 

risicovrije rente waarmee de verplichtingen van verzekeraars worden uitgerekend. Door niet te hoeven 85 

rekenen met de risicovrije rente maar met de risicovrije rente + een opslag wordt eigenlijk rekening 

gehouden met het illiquide karakter van de investeringen en verplichtingen.  

Ander onderdeel van dit LTG pakket is ook een pakket overgangsmaatregelen. Solvency I was 

Europees niet geharmoniseerd. Daarom begon ieder land vanaf een verschillend vertrekpunt. Er zijn 

dus overgangsmaatregelen bedacht waarbij in extreme gevallen sommige verplichtingen gefaseerd 90 

over een periode van 16 jaar worden ingevoerd.  

 

2. Hebben we met Solvency II ons doel ook bereikt?  

Voldoet Solvency II nu aan de uitgangspunten die de regelgevers hebben gesteld bij de ontwikkeling 

van het raamwerk? Europese Richtlijnen worden binnen een aantal jaar na implementatie geëvalueerd. 95 

Er moet immers vastgesteld worden of de regelgeving effectief is en of er geen verbeteringen nodig zijn.  

 

Voor Solvency II is in 2018 een eerste, beperkte review gepland. EIOPA, de Europese toezichthouder 

voor verzekeraars, geeft advies over de review aan de Europese Commissie en consulteert de markt. 

Daar zitten we nu middenin. Twee weken geleden hebben wij onze visie gegeven op een eerste 100 

consultatiedocument van EIOPA. Binnenkort zal EIOPA een tweede consultatiedocument publiceren. 

Dat alles met het doel om voor eind 2018 voorstellen voor verbetering door het Europees Parlement en 

de Raad goedgekeurd te krijgen. De in 2018 te evalueren onderdelen zien uitsluitend toe op de 

standaard formule waarmee de kapitaalseisen berekend worden. 
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 105 

Aan de hand van de geformuleerde uitgangspunten wil ik Solvency II graag met u nalopen. Ik realiseer 

mij hierbij goed dat veel van deze vragen pas later geëvalueerd worden in 2020. Ik zie Solvency II echter 

als een totaalpakket. Daarom is het van belang om altijd de centrale doelstellingen voor ogen te houden.  

In algemene zin hebben verzekeraars in Europa, en in het bijzonder Nederlandse verzekeraars, de 

implementatie van Solvency II goed doorstaan. Dit is deels ook het gevolg geweest van de uitgebreide 110 

oefeningen en tests..   Daar hebben Nederlandse verzekeraars massaal aan deelgenomen. Solvency II 

voor het echt toepassen was daarmee niet zo’n grote stap.  

 

2.1. Doel 1: Verdergaande integratie van de Europese verzekeringsmarkt 

De eerste doelstelling was een verdergaande integratie van de Europese verzekeringsmarkt. Ik denk 115 

dat dit op hoofdlijnen gelukt is. We hebben nu één wettelijk kader. Solvency II is een richtlijn met 

rechtstreekse werking en dus zijn alle landen van Europa hier aan gehouden. In alle eerlijkheid zullen 

veel Nederlandse verzekeraars hier weinig van merken omdat zij zich volledig op de Nederlandse markt 

richten. We hebben wel één wettelijk kader maar het toezicht op de regels is nog altijd nationaal 

geregeld. Tegelijkertijd zijn kapitaalmarkten internationaal. Iedere verzekeraar die dus extra kapitaal wil 120 

aantrekken op de kapitaalmarkt heeft er baat bij aangezien voor investeerders eenheid van regelgeving 

en duidelijkheid hierover positief uitpakt. Toch is de integratie nog niet voltooid. Dit komt in de eerste 

plaats door de overgangsmaatregelen die ingebakken zitten in het Solvency II pakket. 

 

2.1.1 Overgangsmaatregelen 125 

In Nederland berekenden de levensverzekeraars al jaren, op basis van de toereikendheidstoets, op 

marktwaarde of zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen.  

Het marktwaarde denken in Solvency II was voor Nederlandse verzekeraars dus niet zo’n grote 

overgang. Wij werkten reeds met een risicovrije rekenrente. In landen waar men de verplichtingen echter 

met een vaste rekenrente uitrekende van bijvoorbeeld 3 of 4%, groeit men in stapjes over een periode 130 

van 16 jaar naar volledige marktwaarde benadering toe. In Duitsland wordt bijvoorbeeld maximaal 

gebruik gemaakt van deze overgangsmaatregelen zodat er pas zestien jaar na invoering van Solvency 

II sprake is van één uniforme toepassing.  

 

Ik vind het niet gek dat er sprake is van een geleidelijke invoering als de aanvankelijke verschillen groot 135 

zijn, maar we moeten nu dus nog niet de illusie hebben dat de eisen Europees gezien gelijk zijn. 

Uiteindelijk, in 2032, zullen deze verschillen volledig verdwenen zijn. Om u een indruk te geven van de 

impact van die overgangsmaatregel op de berekening van de verplichtingen wil ik u dit plaatje uit het in 

december 2016 verschenen EIOPA rapport laten zien wat de impact van de LTG maatregelen 

weergeeft.  140 
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In totaal gebruiken 12 landen deze overgangsmaatregel. Van niet alle landen kon de informatie getoond 

worden. U ziet in dit plaatje dat zonder de overgangsmaatregel, bij een volledige, “fully loaded” 145 

implementatie van Solvency II, de solvabiliteitsratio’s in deze landen fors lager zullen zijn. De 

verzekeraars in deze landen hebben nog wel even om hun buffers aan te vullen, maar het geeft wel een 

doorkijkje naar het eindplaatje als er niets gebeurt. In Nederland geldt “what you see is what you get”. 

Ik vind het een goede zaak dat EIOPA jaarlijks deze rapportages publiceert aangezien het naar het 

publiek, investeerders, duidelijk maakt hoever we nog afstaan van volledige Europese convergentie. 150 

 

2.1.2 Matching adjustment 

Ander onderdeel in het LTG pakket wat nog al verschillend kan uitpakken is het gebruik van de Volatility 

adjustment en de Matching adjustment. Dat zijn de opslagen op de risicovrije rente die ik zojuist noemde.  

 155 

Ik wil hier niet ingaan op de technische verschillen, maar zoals ik zojuist al aangaf is het logisch dat het 

past bij de aard van het businessmodel van verzekeraars om niet alles op basis van de risicovrije rente 

te waarderen. Net doen alsof je morgen al je assets moet verkopen is niet reëel. Welke opslag je kunt 

toepassen is echter nogal sterk regionaal bepaald. Alleen in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje wordt 

eigenlijk de zogenoemde Matching Adjustment ruim toegepast, terwijl in andere landen de Volatility 160 

Adjustment wordt gebruikt. Zeker nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekt, vraag ik me af hoe lang 

de Matching Adjustment in zijn huidige vorm kan blijven bestaan. Sterker nog, het Verbond heeft 

concrete suggesties, reeds in het verleden gedaan, hoe de Matching adjustment aan te passen zodat 

deze in meerdere landen goed te gebruiken is en het Europees nog wat meer op elkaar gaat lijken. Het 
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is toch eigenlijk gek dat er in de Europese regelgeving 1 instrument is wat straks eigenlijk door slechts 165 

1 land echt gebruikt kan worden. Conceptueel is deze Matching adjustment echter een zeer logische 

methode, maar de voorwaarden die er aan verbonden zijn om hem te gebruiken zijn te rigide. 

 

2.1.3 LAC DT 

Hoe je omgaat met latente belasting verplichtingen is een ander belangrijk vraagstuk.  Alhoewel, kijkend 170 

naar de cijfers van Europese landen, de verschillen groot zijn heeft dit weinig te maken met verschillen 

van interpretatie van regelgeving.  

 

Verzekeraars zijn uiteraard belasting verschuldigd, zoals elk ander bedrijf. Belasting wordt altijd achteraf 

betaald. Het kan zijn dat er verliezen zijn gemaakt en dat de verzekeraar deze kan verrekenen met 175 

winsten uit eerdere jaren of te verwachten winsten in toekomstige jaren. Dit mogen verzekeraars net als 

elk ander bedrijf. U kunt zich voorstellen dat deze tegoeden materieel zijn en vragen om zeer complexe 

berekeningen. De sector heeft over dit onderwerp ook al veel discussie gevoerd met DNB. Als ik DNB 

begrijp, voeren wij hier diepgaande discussie over dit onderwerp waar men in andere landen nog niet 

eens begonnen is om na te denken. Dit is ook zeker een compliment waard aan DNB. Ik denk dat wij in 180 

Nederland dus voorop lopen in de discussie. 

 

De impact van deze LAC DT blijkt overigens groot te zijn, maar ook sterk per land te verschillen. Het feit 

dat er zo’n grote verscheidenheid is tussen de verschillende Europese landen heeft primair te maken 

maar met de onderlinge verschillen in belastingwetgeving. Doordat hierdoor de impact verschilt wordt 185 

er in sommige landen veel minder aandacht aan besteed / over gesproken dan bijvoorbeeld hier. Hier 

is dus de Solvency II regelgeving meer uniform geworden, maar leiden verschillen in fiscaliteit tot 

verschillen in impact op de solvabiliteit. 

  

Wij hopen uiteindelijk dat er in de komende review niet getracht wordt fiscale verschillen door middel 190 

van Solvency II regelgeving gelijk te gaan trekken. Wij willen de huidige situatie handhaven.  

 

2.1.4. Nationale hobby’s 

Naast verschillen die feitelijk ingebakken zitten in de regels zijn er ook nog nationale verschillen die niet 

direct voortvloeien uit de regels.  195 

• Neem bijvoorbeeld de rapportage verplichtingen. Reeds vorig jaar moesten Nederlandse 

verzekeraars, getoetst door accountants, hun verslagstaten aanleveren bij DNB. Nergens in Europa 

hebben accountants zo strikt de rapportages van verzekeraars beoordeeld als in Nederland.  

• Diverse nationale toezichthouders vragen daarnaast om extra rapportages. Dit is vaak weliswaar 

‘vrijwillig’, maar wel met een dringend beroep op de instellingen. 200 

 

2.2 Doel 2: Betere bescherming van de polishouders en begunstigden 

Heeft Solvency II tot betere bescherming van de polishouders geleid. Is dat doel nu bereikt?  
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2.2.1 Verzekeraars hielden al rekening met onderliggende risico’s 205 

Door de eeuwen heen zijn verzekeraars zich altijd bewust geweest van hun risico-exposure. Daarvoor 

zijn zij immers verzekeraar. Hier was Solvency II niet voor nodig. Verzekeraars maken al jaren gebruik 

van ALM modellen om financiële verplichtingen en beleggingen optimaal op elkaar af te stemmen. Dat 

verzekeraars door Solvency II plotseling een switch hebben gemaakt van rendements-denken naar 

risicobewust denken is onzin. Verzekeraars waren al risicobewust. De toegevoegde waarde van 210 

Solvency II is echter dat er nu een Europees uniform kader is om de risico’s te kwantificeren en 

verzekeraars daardoor ook beter te vergelijken zijn. Dat is positief. Dat is ook in het belang van 

polishouders.  

Verzekeraars hielden in hun buffers altijd al rekening met de risico’s die zij liepen. Ik kan dit nog wel het 

best illustreren aan de hand van bijgaande grafiek:. 215 

 

 

De cijfers laten zien dat er duidelijk verschil is in het vereiste solvabiliteitskapitaal tussen de boekjaren 

2015 (voor invoering van Solvency II) en 2016 (na invoering van Solvency II). Dat is het oranje staatje. 

Wat ook duidelijk is, is dat het aanwezige kapitaal geen bijzondere trendbreuk laat zien. Wat kunnen we 220 

leren van dit plaatje?  

 In de eerste plaats is duidelijk dat de wettelijke solvabiliteitseisen fors hoger zijn geworden onder 

Solvency II.  Aan het begin van mijn bijdrage noemde ik reeds dat het informele uitgangspunt was 

van degenen die al bij aanvang bij het Solvency II project betrokken waren, dat Solvency II niet 

mocht  leiden tot zwaardere eisen. Dat is met dit plaatje denk ik wel weerlegt. Oorzaak hiervan zijn 225 

het feit dat er in 2008 een financiële crisis uitbrak en de rente naar een historisch dieptepunt is 

gedaald waardoor eisen zijn toegenomen.  

 Dit plaatje laat ook zien dat verzekeraars al jaren door hadden dat de wettelijke eisen onder 

Solvency I bij lange na niet toereikend waren. Ook DNB stuurde in Nederland niet op 100% maar 

meer op de ongeschreven regel van 150% solvency-kapitaal. Verzekeraars keken dus verder dan 230 

sec. de regels en hadden oog voor de risico’s in hun portefeuille.  
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 U zult ook begrijpen dat de risico’s in 2016 niet ineens heel anders zijn dan in 2015. De situatie van 

verzekeraars is niet fors gewijzigd. Dat wetende moeten we nu dus ook niet schrikken van lagere 

solvabiliteitspercentages. Waar vroeger het gemiddelde in de levenmarkt boven de 200% lag, ligt 

dit nu eerder rond de 170%.  235 

Hieruit blijkt reeds dat Solvency II dus veel prudenter is dan Solvency I en de eisen behoorlijk zijn 

toegenomen. Dit is echter niet de enige buffer. Wellicht illustreert onderstaande figuur nog wel beter de 

buffers en zekerheden die zijn ingebouwd in Solvency II. 

 

 240 

In de vorige figuur zoomde ik in op het niveau van de SCR. Deze is ruim toereikend. Solvency II kent 

echter nog meer buffers. In de eerste plaats worden de voorzieningen op marktwaarde berekend en 

verplichtingen verdisconteerd met een risicovrije rente. Dit is al een verzwaring ten opzichte van 

Solvency I. Daar bovenop komt een risicomarge. Deze risicomarge is niet bedoelt om uitkeringen te 

doen aan polishouders maar is een voorziening om de verplichtingen over te kunnen dragen aan een 245 

andere verzekeraar. Boven op de kapitaalseisen hanteren verzekeraars daarnaast ook eigen interne 

buffers. Om weg te blijven van de eigen interne normen zie je daarnaast dat verzekeraars daar enige 

afstand toe bewaren. Kortom: zekerheid op zekerheid! 

 

2.2.2. Nog niet alles optimaal ingericht 250 

Maar is alles dan inderdaad nu optimaal? Met pilaar I is alles meer risicogebaseerd, met pilaar II hebben 

we de wettelijke eisen rondom governance verbeterd en pilaar III biedt meer informatie dan ooit. Toch 

zijn er nog wel enkele slagen te maken. Een aantal van deze punten zullen ook een belangrijke rol 

spelen, wat het Verbond betreft, in de Solvency II review van 2018. Ik wil kort stil staan bij 4 punten 

1) De risk margin 255 

2) NHG hypotheken 

3) Verval risico 
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4) Proportionaliteit 

Ad 1) Verzekeraars moeten voor hun uitstaande verplichtingen een voorziening aanhouden. Deze 

voorziening is een zo goed mogelijke inschatting van de verwachte toekomstige verplichtingen. Maar 260 

hiermee zijn ze er nog niet, ook moet boven op de verplichtingen een risicomarge worden gezet. Deze 

risicomarge is nodig omdat bij het inschatten van toekomstige kasstromen niet met alle risico’s rekening 

kan worden gehouden. Deze marge is nodig voor als een portefeuille van de ene verzekeraar naar de 

andere wordt overgedragen. Een overnemende verzekeraar zal een portefeuille niet accepteren als 

daarbij niet een buffer wordt gehanteerd. De toekomstig verwachte uitkeringen kunnen immers hoger 265 

zijn dan ingeschat en de transactie zal niet doorgaan als de overnemende verzekeraar geen positief 

rendement kan verwachten.  

 

 

 270 

Op zichzelf is het geen vreemde gedachte dat je een extra voorziening treft. De verschillen zijn inEuropa 

echter enorm. Nederland heeft na Noorwege, de hoogste risk margin. De risk margin voor Nederlandse 

levensverzekeraars is verglijkbaar met liefst 80% van de SCR, het vereiste Solvency-kapitaal!. In 

individuele gevallen is de risk margin zelfs hoger dan de solvabiliteitsvereiste. Een buffer op de buffer 

dus. Daarbij komt, dat als portefeuilles niet worden overgedragen, deze risk margin jaar op jaar ook nog 275 

eens vrijvalt. U begrijpt denk ik wel waar ik heen wil. Wij pleiten voor een andere berekening van de risk 
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margin en een verlaging van het absolute niveau. Voor uitvaartverzekeraars die zeer langlopende 

verplichtingen treft dit probleem nu hard. 

 

Nu hoor ik sommigen van u denken: maar een beetje extra buffer is toch niet zo erg? Better safe than 280 

sorry, toch? Kapitaal kost echter geld, hoe hoger de buffers, hoe hoger de kapitaalskosten en hoe 

duurder verzekeringsproducten. Daarnaast verwachten aandeelhouders rendement. Hoge 

kapitaalskosten zet het rendement onder druk en dit maakt de positie van verzekeraars op de 

kapitaalmarkt ook lastiger. Toegang tot kapitaal is van belang voor polishouders.  

 285 

Ad 2) Een tweede aandachtspunt is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Veel Nederlandse 

hypotheken hebben een NHG. Deze garantie biedt geldverstrekkers (banken, verzekeraars, 

pensioenfondsen) meer zekerheid waardoor dergelijke hypotheken ook lagere rentelasten hebben. Gek 

genoeg doet Solvency II alsof deze garantie helemaal niet bestaat. De risico’s van een NHG hypotheek 

zijn in de ogen van Solvency II dus even groot / klein als bij een niet-NHG hypotheek.  290 

Er is hier ook nog eens sprake van een verschil tussen de regels voor banken en voor verzekeraars. 

De bankenregelgeving erkent wel het verschil tussen NHG hypotheken en niet-NHG hypotheken. Omdat 

bij de NHG sinds enkele jaren wordt uitgegaan van een eigen risico van 10% voor degene die leent,  

wordt de NHG volgens Solvency II niet als een garantie beschouwd, omdat er dan sprake moet zijn van 

een 100% garantie, niet van een 90% garantie. Het gevolg is dat verzekeraars voor het renterisico voor 295 

gegarandeerde en niet-gegarandeerde hypotheekleningen evenveel kapitaal moeten aanhouden.  

Wij pleiten dus voor erkenning van de NHG. De rol van verzekeraars en pensioenfondsen neemt toe op 

de hypothekenmarkt en het is van belang om voor onderlinge concurrentie ook diversiteit te houden 

tussen aanbieders. Het is daarom van belang dat verzekeraars ook hun rol kunnen blijven uitoefenen 

als kredietverlener.  300 

 

Ad 3) Een derde punt zijn de zogenoemde vervalkansen. Bij de bepaling van het 

verzekeringstechnische risico wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat 

verzekeringnemers massaal hun polis opzeggen. Wij zijn van mening dat bij de berekening van dit risico 

bij zowel schade- als levensverzekeringen wordt uitgegaan van veel te hoge vervalkansen.  305 

 

Zowel bij leven als bij schade staat het standaard vervalpercentage op 40%. Aangezien Solvency II 

geijkt is opgebeurtenissen die 1 keer per 200 jaar voorkomen betekent het dat de regelgevers er vanuit 

gaan dat eens in de 200 jaar 40% van de portefeuille in 1 jaar wordt beëindigd.  

 310 

Wij zijn op basis van eigen data tot de conclusie gekomen dat dit percentage te hoog is. Het Centrum 

voor Verzekeringsstatistiek heeft over een periode van 7 jaar 151 observaties van individuele 

levensverzekeraars op een rij gezet en op basis van hun verval cijfers de vervalkansen berekent. Voor 

leven hebben we vastgesteld dat 18,3% voor de gemiddelde Nederlandse verzekeraar realistischer is 

dan de 40% van de standaardformule. U moet zich voorstellen dat in deze cijfers ook de gevolgen zitten 315 

van de nasleep van de woekerpolisaffaire. Voor schade zien we vergelijkbare cijfers.  



 
 

2017-00031440/RHERS 11. 

 

 Ad 4) Solvency II regelgeving bestaat uit high level (level 1) regelgeving, delegated acts (level 2), en 

technische standaarden gemaakt door EIOPA (level 3). Alhoewel in de level 1 wetgeving (Omnibus II) 

men de mond vol heeft van proportionaliteit, verwatert dit principe naarmate we verder afdalen in de 320 

level 2 en level 3 regels. Ik heb hier eerlijk gezegd ook nog wel enig begrip voor hoe dit is ontstaan. 

Level 2 en level 3 regelgeving is concrete implementatie van de bovenliggende level 1 principes. 

Invulling van principes leidt bijna per definitie tot meer rules; meer regels. 

 Juist kleine verzekeraars hoor ik met grote regelmaat over de enorme regeldruk en kosten van Solvency 

II. Zo sprak ik laatst een kleine verzekeraar die ongeveer 30 mensen in dienst heeft en die had op 1 dag 325 

maar liefst een team van 12 accountants en actuarissen over de vloer.  

 Het aantal in te vullen staten is voor deze categorie verzekeraars enorm. Wij pleiten er dan ook voor om 

naar de toekomst toe zeer kritisch te zijn of alles wat wordt uitgevraagd ook echt nodig is. Niet alleen 

de solvabiliteitseisen zouden risicogebaseerd moeten zijn, ook het toezicht zou risicogebaseerd moeten 

zijn. Zoals Solvency II een escalatieladder kent als een verzekeraar in problemen komt, stellen wij een 330 

de-escalatieladder voor als een verzekeraar er zeer goed voor staat.  

 Ongetwijfeld zal de volgende spreekster, Miranda Hendriks, CFO van Univé, nader ingaan op aspecten 

van proportionaliteit aangezien zij dit juist uit het perspectief van een kleine/middelgrote verzekeraar 

kan belichten. Vanuit het Verbond hebben we enige tijd geleden echter het  speciale magazine  

‘Onderling verzekerd’ uitgebracht waarin anekdotische voorbeelden worden aangedragen over het 335 

gebrek aan proportionaliteit en een tiental aanbevelingen wordt gedaan hoe Solvency II meer 

proportioneel kan worden voor kleinere verzekeraars.  

 Overigens ben ik ook van mening dat proportionaliteit zich niet hoeft te beperken tot het issue grote 

verzekeraars vs kleine verzekeraars. Twee voorbeelden nog in dat kader.  

 Een grote verzekeraar vertelde mij laatst dat ze 200 dagen in het jaar mensen van DNB over de vloer 340 

hebben…(!) 

 Een andere grote verzekeraar had zijn zogenaamde SFCR rapport op de site gezet. Het SFCR solvency 

and financial condition report is bedoeld voor stakeholders en het brede publiek, een verplichting die 

voortvloeit uit de derde pilaar van Solvency II. Uit nieuwsgierigheid ben ik er naar gaan kijken. Het 

document was 700 pagina’s dik! U zult mij het vergeven dat ik u niet kan vertellen wat er allemaal 345 

instond...  

 Het vervaardigen van deze en vele andere rapportages kost erg veel tijd en inspanning. Tijd en energie 

die niet gestoken kan worden in innovatie. Of in het zoeken naar nieuwe commerciële kansen of het 

helpen van klanten. Daarom wordt terecht de vraag gesteld of dit het allemaal waard is. Onder regie 

van onze koepelorganisatie in Europa Insurance Europe wordt nu onderzocht hoe vaak de SFCR op de 350 

website van verzekeraars überhaupt wordt bekeken en hoe vaak deze wordt gedownload. 

Dit waren slechts 4 punten die wij aangepast willen zien en waarvan we van mening zijn dat het nog 

niet goed is ingeregeld. Ik heb er in totaal 31. Maar ik mocht niet langer dan een half uur spreken 

vandaag. De liefhebber verwijs ik echter graag naar ons ‘key messages’ document waarin alles uitvoerig 

wordt beschreven.  355 
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3. Doel 3: Versterking van de internationale concurrentiepositie van Europese verzekeraars 

“Versterking van de internationale concurrentiepositie van Europese verzekeraars” hangt nauw samen 360 

met de eerste doelstelling. Er is sprake van een betere concurrentiepositie als er geen arbitrage van 

regelgeving is. In die zin is dit doel voor een belangrijk deel gerealiseerd. Solvency II staat internationaal 

goed aangeschreven.  

 

Het is echter niet alleen Solvency II die de concurrentiepositie bepaalt. Verzekeraars hebben ook te 365 

maken met lokale wetgeving zoals bijvoorbeeld de fiscale wetgeving.  

 

Er zijn ook nog andere ontwikkelingen die de positie van Europese verzekeraars ten opzichte van niet-

Europese verzekeraars beïnvloeden. Zo probeert de Internationale associatie van 

Verzekeringstoezichthouders, de IAIS, te komen tot één internationale kapitaal standaard (ICS) voor 370 

internationaal opererende verzekeraars. EIOPA zou graag zien dat Solvency II volledig compliant is met 

deze standaard, zodat Europese verzekeraars geen aanvullende kapitaalseisen opgelegd krijgen. ICS 

is nog in ontwikkeling.  

 

Dus aanpassingen zijn nog mogelijk, maar ook aanpassingen aan Solvency II worden niet uitgesloten 375 

om juist aan ICS te voldoen. In dat geval gaat ICS alle verzekeraars raken, ook de kleine en middelgrote 

ondernemingen. De vraag is hier zeker terecht of Europese verzekeraars hier nu een voordeel of juist 

een nadeel hebben. 

 

4. Doel 4: het bevorderen van betere regelgeving. 380 

De vierde doelstelling betreft het bevorderen van betere regelgeving. Solvency II is een verbetering ten 

opzichte van Solvency I. Het nieuwe kader is meer risicogebaseerd, meer aandacht voor de 

governance, meer transparantie. Ik denk dat die missie in zichzelf geslaagd is. Tegelijkertijd, en dat 

heeft u begrepen uit mijn evaluatie van met name doelstelling 1 en 2, is er ook nog wel wat op aan te 

merken. Maar dat zal ik nu niet weer herhalen.  385 

 

Ik wil nog wel enkele andere observaties in dit licht met u delen die betrekking hebben op 1) 

versnippering en 2) branchevervaging 

 

4.1 Evaluatie in delen 390 

In 2018 wordt de standaardformule geëvalueerd. Dit is de methode om de kapitaalseis te berekenen in 

pilaar 1. Buiten de scope valt echter het gehele LTG pakket en pilaar II en pilaar III. Het LTG pakket 

wordt in 2020 geëvalueerd. Recent hebben we daarnaast nog het voorstel van EIOPA gezien om de 

UFR in stapjes te verlagen. De UFR is het niveau waar de rentecurve voor de waardering van 

verplichtingen op langere termijn naar convergeert. Het voorstel is om dat te doen met stappen van 395 
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0,15% per jaar. De UFR staat nu op 4.2%. Een eerstvolgende stap zal dus een UFR van 4.05% worden. 

Overigens is nog steeds niet duidelijk per wanneer dit gaat gelden, maar de verwachting is het eerste 

kwartaal van 2018. 

 

Solvency II is een groot en complex bouwwerk. Aanpassingen in de UFR hebben impact op de hoogte 400 

van de rentecurve. Dat op zichzelf kan weer impact hebben op de grootte van de renteschok in het 

standaardmodel. Het hele LTG pakket is bij de totstandkoming van de regelgeving gebaseerd op een 

UFR van 4.2%. Herziening van de UFR kan weer impact hebben op dat LTG pakket. Ik vind het 

onbegrijpelijk dat een totaalpakket wat zo complex samenhangt in stukjes wordt herzien en aangepast. 

Fundamentele onderdelen worden in isolement bekeken. Alhoewel wij de evaluatie van Solvency II in 405 

2018 een goede zaak vinden wil ik hier wel een belangrijke kanttekening bij maken. Deze review heeft 

uitsluitend betrekking op de parameters van het standaardmodel waarmee verzekeraars hun 

kapitaalseis berekenen. In 2020 staat een tweede review gepland waarin het LTG pakket aan de orde 

komt waar bij aanvang zo lang over gesproken is.De doelstelling ‘bevorderen van betere regelgeving’ 

wordt niet gerealiseerd als onderdelen in hun isolement worden geëvalueerd.  410 

Nu zie ik sommigen al denken, ze willen gewoon geen lagere UFR. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het 

niet meer dan logisch dat je kritisch kijkt naar de hoogte van een UFR als de rente lang laag is. 

Tegelijkertijd is Solvency II op 1 januari 2016 ingevoerd en vonden we de UFR van 4.2% toen prima. 

Toch is al enkele maanden na de start de review begonnen. Mij gaat het om de samenhang der dingen, 

over de hoogte van de UFR komen we er dan wel uit. 415 

 

4.2. Level playing field 

Regelgeving voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen worden niet allen op dezelfde plaats 

ontwikkeld en lijken redelijk autonoom van elkaar zich te ontwikkelen. Nu en dan lopen de verschillen 

hoog op en roept een van de partijen dat het level playing field verstoord is. Daarbij zien we door 420 

technologie gedreven steeds meer Fintech partijen opkomen die naar de letter van de wet geen bank, 

verzekeraar of pensioenfonds zijn, maar diensten aanbieden die daar wel mee concurreren.  

Het blijft van groot belang te streven naar eenduidigheid en om onnodige verschillen tussen bestaande 

sectoren te voorkomen en daarnaast oog te houden voor technologie gedreven partijen. Uiteindelijk zou 

het toezicht wellicht meer ‘activiteit gericht’ moeten worden opgezet in plaats van sectorgericht.  425 

 

 

5 Conclusies en afsluitingen 

Ik ga afronden. U zult begrijpen dat ik het verhaal wat ik hier vandaag vertel niet voor het eerst vertel. 

Het Verbond heeft goede contacten met Insurance Europe, EIOPA en niet in de laatste plaats ook met 430 

DNB. Er wordt een constructieve dialoog gevoerd waarbij we het uiteraard ook niet altijd eens zijn, maar 

waar wel de juiste argumenten over tafel gaan. Wat hoop ik dat u vasthoudt van mijn bijdrage.  

In de eerste plaats dat we met Solvency II belangrijke stappen vooruit gezet hebben, maar dat het 

tegelijkertijd niet zo is dat verzekeraars nu pas goed zicht hebben op de risico’s.  
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 Alhoewel we belangrijke stappen hebben gezet naar een Europees raamwerk hebben we nog een 435 

lange weg te gaan. Enerzijds verstoren de overgangsmaatregelen deels het beeld. Ik vind het 

daarom van belang dat EIOPA blijft rapporteren over de LTG maatregelen, anderzijds zijn er best 

nog interpretatie verschillen van regels en handelen nationale toezichthouders niet overal hetzelfde. 

 Op onderdelen zoals de risk margin, NHG hypotheken, vervalkansen etc. zijn er echt nog slagen te 

maken en functioneert Solvency II nog niet optimaal.  440 

 Proportionaliteit is key! De uitgebreide rapportageverplichtingen geven inderdaad goed inzicht in de 

risico’s van verzekeraars, maar de inspanningen die verzekeraars hiervoor moeten doen zijn 

onevenredig groot. Dit is vooral zichtbaar bij de kleine en middelgrote verzekeraars, die minder 

capaciteit hiervoor beschikbaar hebben. Maar de voorbeelden die ik u van grote verzekeraars gaf 

zijn eveneens niet mals. 445 

 Het is een gemiste kans, ik zou het zelfs onverstandig willen noemen, dat Solvency II versnipperd 

wordt geëvalueerd. Het is een zeer complex bouwwerk en onderdelen in isolement evalueren leidt 

er toe dat aanpassingen onbedoelde effecten kunnen hebben op onderdelen die buiten de evaluatie 

vallen. 

Dank voor uw aandacht.  450 


