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• Klimaatrisico’s voor schadeverzekeraars (Gerlof Wiersma)

• Verder kijken dan je SCR lang is

• Onderzoek klimaatrisico’s

• Wat gaat DNB doen?

• Stresstest Schade (Michiel van Dellen)

• Aanleiding, doelstelling en scope

• NatCat: scenario’s en uitkomsten

• AOV: scenario’s en uitkomsten

• Bevindingen

• Afsluiting



Verder kijken dan je SCR lang is
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Bent u er met de CAT-SCR volgens ‘t boekje? 

1. Uw catastrofe-risico’s zitten goed in de SCR? 

2. U beschouwt afwijkende scenario’s?

3. Uw herverzekering sluit aan op de risico’s?

4. U bent bedacht op veranderingen in de risico’s?



Onderzoek klimaatrisico’s

Het Verbond (15-9-2017) Het hoofd boven water

DNB bulletin (5-10-2017) De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken?
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Wat gaat DNB doen?

Klimaatrisico’s verankeren in het toezicht:

• Meer forward looking risicomanagement

• Vragen om bepaling van impact (SCR of ORSA?) 

• Klimaatverandering in stresstesten
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verleden ≈ toekomst verleden ≠ toekomst
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Aanleiding 
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• Schadeverzekeraars buiten scope EIOPA stresstesten

• Observaties DNB:

– Toegenomen concurrentie

– Resultaat Brand zeer gevoelig voor catastrofeschaden

– Resultaten WIA/WGA onder druk

• Klimaatverandering:  frequentie + omvang catastrofe neemt toe

• Standaardformule catastroferisico kan (fors) afwijken van werkelijke risico



Doelstelling

• Meer inzicht in stressbestendigheid

• Inzicht in effectiviteit van herverzekering

• Vergelijk uitkomsten met SII Standaardformule

• Creëren bewustwording voor niet standaard risico’s
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Scope en aanpak

• Brand, Motor Casco, Verzuim en AOV

• 20 verzekeraars verzekeraars (>85% schademarkt)

• 6 scenarios: 3 NatCat & 3 verzuim/AOV scenario’s

• Sector betrokken bij opstellen scenario’s

• Volledige doorrekening: impact op zowel balans als SCR
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Scenario’s: Natuurramp

1. Storm met orkaankracht (RMS: 1-in-250 jaar)

2. Drie zware stormen in één jaar (Daria)

3. Extreem weer (hagelbui juni 2016)
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Scenario’s: Natuurramp + extra onheil

1. Storm met orkaankracht (RMS: 1-in-250 jaar)

2. Drie zware stormen in één jaar (Daria)

3. Extreem weer (hagelbui juni 2016)

Faillissement 

herverzekeraars

Economische crisis
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Aandeel van herverzekering is kleiner voor scenario’s die afwijken van de Standaardformule
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69%

75%

85%

 Koopt u ook herverzekering voor scenario’s die afwijken van de SF?

 Kijkt u (bijvoorbeeld in de ORSA) naar klimaatrisico’s?

 Passendheid SF voor hagelrisico? 





AO-scenario’s: gewijzigde in- en uitstroom
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Scenario Invalideringskans Herstelkans

jaar 1 jaar 2,..

standaardformule +35% +25% -20%

instroom +50% +50%

uitstroom -50%

in- en uitstroom +50% +50% -50%









Naar aanleiding van de materiële impact overweegt DNB in 2018 nader onderzoek uit te voeren
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Contractduur Own Funds (EPIFP) SCR Impact S2-ratio (pp)

lang hoog hoog ≤ 40%

lang met FMA hoog midden 90%-140%

kort laag laag 30%-125%



Plausibiliteitscheck & Actuariële Functie

Plausibiliteitscheck

 Kwaliteit inzendingen zeer wisselend

 Toelichtingen (te) beperkt

 Aansluiting met S2-QRT’s niet te maken 

 Gevraagde uitsplitsing kasstromen inkomen blijkt vaak probleem

 Verschillende visies op snelheid afwikkeling catastrofeschaden

Actuariële Functie (AF)

 Onduidelijk of AF betrokken is geweest    

 Stresstest input voor:

• Oordeel ORSA-scenario’s

• Oordeel adequaatheid herverzekeringsprogramma
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Stresstest brengt mogelijke impact klimaat en andere niet-SF risico’s in beeld

 Klimaatverandering veroorzaakt nieuwe risico’s

 Belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst:

• Inkoop en spreiding herverzekering catastroferisico

• Impact afwijkende scenario’s (betrekken in ORSA!) 

• Gebruik en-bloc clausule AOV

• Passendheid standaardformule voor hagelrisico

• Rol Actuariële Functie
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and the answer, my friend, is blowing in the wind

Vragen
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