
Ten behoeve van de Algemene Jaarvergadering april 2019 

Uittreksel van het dossier Kapitaalbeheer, met daarbij de conclusie uit de 

stresstest en het verslag van de RvC. Op afspraak is het mogelijk het gehele 

dossier op kantoor van de Onderlinge in te zien. 

Noodzakelijk geachte solvabiliteit (normsolvabiliteit van de Onderlinge) 

1.1 Bij de vaststelling van haar normsolvabiliteit ( = noodzakelijk geachte interne 
solvabiliteit) hanteert de Onderlinge de kapitaalseisen uit Solvency II. Hierbij 
zijn met name de door middel van de standaardformules berekende SKV 
(SolvabiliteitsKapitaalVereiste) en de MKV(MinimumKapitaalVereiste) van 
belang. De MKV bedraagt voor de Onderlinge € 200.000 en is wettelijk bepaald 
op basis van onze omvang. 
 De SKV wordt berekend op de voornaamste risico’s die de Onderlinge kent.  
De term ‘solvabiliteitskapitaalvereiste’ moet in beginsel worden gelezen als 
‘minimumbedrag aan solvabiliteit’. De solvabiliteitskapitaalvereiste is dat 
niveau van kapitaal waarmee wij gezien ons totaal risicoprofiel, over een 
tijdshorizon van één jaar met een hoge mate van zekerheid ( 99,5%) over 
voldoende middelen beschikken om ook op termijn aan onze 
verzekeringsverplichtingen te voldoen.  
De Onderlinge onderscheidt bij het begrip ‘normsolvabiliteit’ twee kenmerken:  
- de streefsolvabiliteit van de Onderlinge.  
- de normsolvabiliteit van de Onderlinge 
 
Aan de normsolvabiliteit liggen diverse doelstellingen en overwegingen ten 
grondslag.  
Deze zijn onder meer: 
- onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de wet- en regelgeving 
- het streven om altijd boven de interne en externe interventiegrenzen te 
blijven 
- vertrouwen uitstralen naar de klanten van de Onderling 
- vertrouwen uitstralen naar de toezichthouders 
- eisen opgelegd door of verwachtingen van leden 
 

1.2 De streefsolvabiliteit van de maatschappij werd in het verleden gebaseerd op 
enerzijds 5 x de stop-loss omvang van € 226.000,-   en anderzijds 2 x de 
premieomzet brand  van € 558.000  (beiden op basis van boekjaar 2016) Deze 
uitgangspunten maken benchmark  analyses echter onmogelijk. De voorkeur 
gaat uit naar het berekenen van de solvabiliteitsratio. Door de verhouding 
tussen de in het verleden gehanteerde begrippen te handhaven (situatie 
31/12/15 EV € 1.124 milj en SKV € 446.702)  is de normsolvabiliteit bepaald 
op 200% van de SKV. De streefsolvabiliteit is bepaald op 250% van de SKV . Op 
basis van het Eigen Vermogen per 31/12/17   ad € 1.379.807 en het SKV ad € 
376.168 bedraagt de solvabiliteitsratio ten aanzien van de SKV 366%. En 



voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen conform de SII specificatie en aan 
de eigen interne normen. 
 
 Er is sprake van een relatie tussen de solvabiliteitspositie en de 
beleidsvoering: 
- indien de solvabiliteit zich beweegt tussen de SKV en de interne norm 
worden er Management acties verricht in de vorm van vermindering van 
risico, kapitaalversterking en strakke bewaking risico-drivers; 
- indien de solvabiliteit zich beweegt tussen de interne norm en het 
streefvermogen kunnen de Management acties verricht worden in de vorm 
van adequate bewaking, terughoudendheid inzake premierestitutie; 
- indien de solvabiliteit het streefvermogen heeft bereikt is er ruimte voor 
premierestitutie en accepteren van risico. 
   
  

1.3 De gekozen normsolvabiliteit is in lijn met de beperkte risicobereidheid en het 
premie restitutie beleid van de maatschappij en biedt de mogelijkheid om 
gevolgen van de belangrijkste risico’s te ondervangen als deze zich mochten 
voordoen.  De normsolvabiliteit geeft daarmee een comfortabele positie om 
grotere schokken (voortvloeiende uit stress situaties)  voor de kleinschalige 
organisatie op te vangen, waarmee langjarige continuïteit wordt geboden. 
Tevens wordt hiermee voorkomen dat er frequente onderschrijdingen zijn van 
de wettelijke solvabiliteitseisen. 
 

Conclusie stresstest 

Ondanks het feit dat de huidige omstandigheden geen raakvlakken meer hebben met de 
financiële crisis van de afgelopen jaren hebben wij rekening gehouden met 
omstandigheden die daar mee zouden kunnen overeenkomen. In de vorm van een 
rentewijzing (lees: negatieve rente), een daling van het premievolume-  een faillissement 
van de herverzekeraar en bank, extreme schadejaren, in combinatie met een koersdaling 
van de effecten- zich gelijktijdig zullen voordoen Dit is een stapeling van de effecten van 
de verschillende crises, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele interactie 
tussen crises en hun effecten op het verdienmodel van de organisatie .  
 
Overzicht negatieve effecten  
 31 december 2018   

Jaar 1 € 678/k   

Jaar 2 € 247/k   

Jaar 1 t/m jaar 2 € 925/k   

Jaar 1 t/m jaar 5 € 1.258/k   

Vermogen € 1.379/k   



 
Hieruit blijkt dat er meer dan voldoende remweg aanwezig is voor de Onderlinge, om 
maatregelen te nemen ter voorbereiding van de toekomst van de Onderlinge. 
. 

Toelichting Raad van Commissarissen. 

(opgesteld 25 maart 2019, 

maakt integraal onderdeel uit van het Kapitaalbeleid) 

Het financiële effect van de scenario’s is beschreven en berekend in tabel 1 en tabel 2.  

De omvang van de financiële effecten in de stress test zijn bepaald door uit te gaan van 

een ongewijzigd beleid! 

Daling premievolume 

De daling van het premievolume is een zeer ernstig scenario. Er zal een gedegen analyse 

verricht moeten worden waarom de leden zijn vertrokken. Als deze trend zich zou voort 

zetten betekent dit het einde van de organisatie. De financiële consequenties zijn goed 

op te vangen door de omvang van de organisatie aan te passen in overeenstemming met 

de kostenstructuur. 

Rentewijziging 

Gezien de karakteristieken van de Onderlinge, zowel aan de kant van de beleggingen als 

aan de kant van langlopende verplichtingen, heeft een rentewijziging geen of een 

verwaarloosbaar effect op de resultaten. 

Faillissement herverzekeraar waar een grote claimsom uitstaat 

Het omvallen van de herverzekeraar is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Het 

beleid van de organisatie is gebaseerd op het beleid van de herverzekeraar ten aanzien 

van alle hiervoor beschreven uitgangspunten. De financiële crisis van 2008 heeft geen 

invloed gehad op de eigen vermogenspositie van de herverzekeraar. De herverzekeraar 

heeft een groot deel van haar eigen risico’s herverzekerd bij grote instellingen. In het 

onwaarschijnlijke geval dat de herverzekaar failliet gaat gelijktijdig met het niet-

gebruikelijke geval dat een grote claimsom hierop uitstaat, zijn de gevolgen voor de 

organisatie vooraf niet goed te overzien. In het geval dat de solvabiliteit onder het 

vereiste minimum zou zakken, zijn vervolgstappen nodig zoals beschreven in het 

kapitaalbeleid. 

Faillissement bank 

Het omvallen van de banken waarmee wij zaken doen is onwaarschijnlijk. Wij bankieren 

bij de drie systeembanken, te weten ING, Rabo en ABN/AMRO. Inmiddels vallen onze 

tegoeden als Sovency Basic verzekeraars onder het depositogarantiestelsel. Indien een 

faillissement van deze banken plaatsvindt zijn de consequenties schadelijk, maar zal het 

voortbestaan van de Onderlinge niet in gevaar brengen. 



Koersdaling effecten 

Een koersdaling van genoemde omvang is onwaarschijnlijk ten aanzien van de 

effectenportefeuille. Er wordt grotendeels belegd in obligaties uitgegeven door 

Nederlandse overheid en semi- overheid, die 100% uitkeren op einddatum. Mocht er 

sprake zijn van tussentijdse gedwongen verkoop dan zijn de financiele consequenties 

binnen de organisatie op te vangen. Een waardevermindering van onze deelneming kan 

worden opgevangen. 

Extreme schadejaren 

Extreme schadejaren hebben aanzienlijke negatieve invloed op het resultaat en 

vermogen van de organisatie. Echter, de onderlinge heeft voldoende weerstand om dit 

op te vangen. 

 


