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Solvency II 
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Solvency II trilemma 

Maximale 

harmonisatie 

‘academisch 

verantwoord’ 

snelle 

invoering 
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EIOPA Long Term Guarantee voorstel 

 EIOPA’s voorstel voor het LTG pakket is gebaseerd op 

een aantal principes: 

 

1. Voldoende verlichting bieden waar nodig 

2. Goed risicobeheer bevorderen 

3. Uitvoerbaar 

4. Transparantie en vergelijkbaarheid 
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Maar ook op de korte termijn zijn verbeteringen 
nodig 

 De risico’s in de sector zijn zodanig dat we niet langer 

kunnen wachten op Solvency II 

 We weten niet precies wanneer Solvency II in zal gaan 
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Op weg naar Solvency II … 

…versterkt DNB het toezicht op verzekeraars 

onmiddellijk met instrumenten voor risicogebaseerd 

toezicht.  

 

 



       

7 DNB 

Beter zicht op risico’s, effectiever 
risicomanagement 

 

Kern van onze aanpak 

 

1.  Heldere uitgangspunten 

2.  Concrete stappen 

3.  Geloofwaardig tijdpad 

4. In samenspraak met de verzekeraars 
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1. Heldere uitgangspunten  

 Basis is het huidige toezichtskader Solvency I/Wft 

 

 Waar mogelijk aansluiten bij Solvency II 

 

 In samenspraak met de verzekeraars 
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Beter zicht op risico’s, effectiever 
risicomanagement 

 

Kern van onze aanpak 

 

1.  Heldere uitgangspunten 

2.  Concrete stappen 

3.  Geloofwaardig tijdpad 

4. In samenspraak met de verzekeraars 
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2. Concrete stappen 

 

 Introductie van het Theoretisch Solvabiliteitscriterium 

 

 Introductie van de Eigen Risicobeoordeling  

 

 Introductie van een VVGB plicht  

 

 Aanpassing van de rapportagestaat Organisatie en Risico 
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Introductie van het Theoretisch 
Solvabiliteitscriterium (TSC) 

voor grote en middelgrote levensverzekeraars 

 

 Basis is Wft/Solvency I 

 Scenario’s sluiten aan op Solvency II 
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Eigen Risicobeoordeling 

voor grote en middelgrote verzekeraars 

 

 Zo veel mogelijk aansluiting op de Own Risk and Solvency Assessment 

(ORSA) in Solvency II 
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Introductie van een VVGB plicht 

voor dividenduitkeringen en andere onttrekkingen aan  

het kapitaal 

 

 als de verzekeraar ten tijde van deze terugbetaling niet voldoet 

aan de vereiste solvabiliteitsmarge of zou kunnen worden 

voorzien dat hij in de twaalf volgende maanden niet meer aan dat 

vereiste kan voldoen. 
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Aanpassing Rapportagestaat Organisatie en 
Risico 

 

Naar aanleiding van de introductie van het  

TSC en de ERB 
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Beter zicht op risico’s, effectiever 
risicomanagement 

 

Kern van onze aanpak 

 

1.  Heldere uitgangspunten 

2.  Concrete stappen 

3.  Geloofwaardig tijdpad 

4. In samenspraak met de verzekeraars 
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3. Geloofwaardig tijdpad 

 Theoretisch Solvabiliteitscriterium 

− Ministeriële Regeling in december 

− Impact studie 

 Alle inzendingen beoordeeld 

 Eerste resultaten gedurende september 

 Staat Organisatie en Risico 

− Consultatie afgesloten 

− Publicatie september 

 Eigen risicobeoordeling 

− Op basis van Guidelines EIOPA 

− Beleidsregel 
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Beter zicht op risico’s, effectiever 
risicomanagement 

 

Kern van onze aanpak 

 

1.  Heldere uitgangspunten 

2.  Concrete stappen 

3.  Geloofwaardig tijdpad 

4. In samenspraak met de verzekeraars 
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4. In samenspraak met de verzekeraars 

De voorgenoemde instrumenten ontwikkelen we in gesprek 

met de verzekeraars 

 

Eerder 

Straks 

Resultaat op 1 januari 2014 
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Eerder 

 

 Wetswijziging is geconsulteerd met de sector 

 Regelmatig gesprekken Verbond van Verzekeraars inzake TSC, 

O&R en ERB 
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Straks 

 

 Resultaten van de impactstudie worden gedeeld en besproken 

met de sector 

 Ministeriële regeling wordt geconsulteerd 
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Resultaat op 1 januari 2014 

 VVGB plicht geldt vanaf 1-1-2014 voor alle verzekeraars in 

de gegeven situatie 

 Verzekeraars zullen in hun jaarstaten over boekjaar 2013 

voor het eerst een Theoretisch Solvabiliteitscriterium 

rapporteren en de nieuwe staat Organisatie en Risico 

invullen 

 In het najaar van 2014 is het eerste rapportagemoment 

voor de ERB 


