
Solvency II: kans om waarde te creëren

Wat betekent Solvency II voor de

verzekeringswereld?

Solvency II bestaat uit een drietal pijlers.

- Kwantitatieve eisen

- Kwalitatieve eisen

- Marktdiscipline

Bij de kwantitatieve eisen gaat het om de

waardering van de activa en passiva, de

minimale kapitaalseisen en de risicogevoelige

kapitaalseisen. De verzekeraar moet bepalen

hoeveel financiële buffers er nodig zijn om aan

de toekomstige verplichtingen te voldoen in

relatie tot de aanwezige zekerheden.

Bij de kwalitatieve eisen gaat het om het

organiseren van de risicostructuur binnen de

organisatie. Is de organisatie zo ingericht dat

de risico’s goed geïdentificeerd kunnen worden,

en kan de organisatie er adequaat op reageren?

Marktdiscipline betreft de verstrekking van

informatie aan de buitenwereld over de

solvabiliteit en de financiële positie van de

verzekeraar. Dat gebeurt jaarlijks aan het grote

publiek, en in ieder geval op kwartaal basis

aan de toezichthouder.

Wat is de visie van Accedis op de

implementatie van Solvency II?

Detailonderdelen van Solvency II zijn o.a.:

- Inzicht in processen

- Inzicht in datastromen

- Inzicht in datakwaliteit

- Rapportagesystemen

- Uitbestedingsbeleid

Inzicht in processen. Om de risicostructuur op

een juiste wijze te kunnen inrichten zal er

duidelijk moeten zijn hoe de processen binnen

de organisatie ingericht zijn. De bestaande

processen moeten beschreven zijn en de

risico’s inzichtelijk.

Inzicht in datastromen. Om een goede

audittrail te kunnen rapporteren moet er

duidelijk zijn welke data, en uit welk systeem,

gebruikt zijn voor de te rapporteren cijfers. De

datastromen zullen dan ook in kaart gebracht

moeten worden en er moet inzicht komen in de

verbeterpunten van de datastromen.

Inzicht in datakwaliteit. Berekeningen voor

rapportages moeten gebaseerd zijn op

kwalitatief hoogwaardige data. Dat begint met

controles bij de invoer van data, maar ook

controles bij de doorvoer van data en controles

bij het verwerken van data. Indien nodig moet

er acties worden ondernomen om de kwaliteit

van de data te verbeteren.

Rapportagesystemen. Als alle benodigde data

er zijn moet er een betrouwbare rapportage

gerealiseerd worden. Daarvoor kan het nuttig

en noodzakelijk zijn om een nieuwe

infrastructuur dan wel een nieuw systeem te

bouwen om die rapportage snel en foutloos te

produceren. Niets is erger dan na maanden te

moeten constateren dat er wel een rapportage

is, maar dat de organisatie niet weet of de

uitkomsten betrouwbaar zijn.



Daarbij is het gebruik van het juiste systeem

van essentieel belang, waarbij aangetekend

moet worden dat het gebruikte systeem ook

compleet beschreven moet zijn.

Uitbestedingsbeleid. Het is, ook onder

Solvency II, mogelijk om taken en activiteiten

uit te besteden aan derden. De verzekeraar

blijft echter wel verantwoordelijk voor alles wat

er door de derde wordt uitgevoerd, en dus ook

voor o.a. de risicobeheersing. De organisatie

zal dan ook alle uitbestedingen in kaart moeten

hebben, inclusief de bijbehorende datastromen

en de mogelijke risico’s die er aan de

uitbesteding zitten. Daarbij moeten ook de

afspraken met de partij waaraan uitbesteed is

goed vastgelegd zijn.

Bedenk dat Solvency II meer is dan het

afvinken van de lijst met eisen van de

toezichthouder. Goed Solvency II richt uw

organisatie beter in en creëert dus meer

rendement.

Hoe kan Accedis u helpen bij de

implementatie van Solvency II?

Accedis kan u op tal van gebieden

ondersteunen.

Inzicht in processen. Procesanalisten kunnen

ondersteunen bij het onderzoek naar en het

beschrijven van de bestaande processen, en

het doen van verbetervoorstellen voor die

processen.

Inzicht in datastromen. Business analisten en

functioneel beheerders kunnen ondersteunen

bij het in kaart brengen van de datastromen,

en waar nodig bij het verbeteren van de

datastromen.

Inzicht in datakwaliteit. Projectmanagers en

functioneel beheerders kunnen ondersteunen

bij het projectmatig verbeteren van de kwaliteit

van data in de organisatie.

Rapportagesystemen. Business analisten en

informatieanalisten kunnen ondersteunen bij

het beschrijven en ontwikkelen van nieuwe

systemen, en eventueel ondersteunen bij de

infrastructuurkeuzes.

Uitbestedingsbeleid. Business consultants

kunnen ondersteunen bij het in kaart brengen

van de risico’s die kleven aan uitbesteding, en

het middels overeenkomsten maken van

afspraken over wat uitbesteed is, en de

informatiestromen die daarvoor benodigd zijn.
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