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1. Inleiding 
Als verzekeraar vormen risico’s en uw risicomanagement uw ‘core business’. Het 

overnemen en bundelen van risico’s die uw polishouders individueel niet kunnen of 

willen dragen is de kern van uw businessmodel. Op deze manier ‘verdient’ u aan 

risico’s, mits u deze risico’s voldoende beheerst. Een goed functionerend 

risicomanagementsysteem en de RMF stellen u in staat uw risico’s te beheersen. 

 

De Solvency II regelgeving onderkent het belang van risicomanagement voor uw 

bedrijfsvoering en de bescherming van de rechten van uw polishouders. Om die 

reden stelt de Solvency II regelgeving verschillende eisen aan uw 

risicomanagementsysteem en de RMF.  

 

In de volgende hoofdstukken vindt u per onderwerp een overzicht van de relevante 

wet- en regelgeving en in een aantal gevallen good practices hoe u invulling kunt 

geven aan de betreffende wet- en regelgeving. Niet voor alle wettelijke eisen vindt 

u good practices; dat neemt niet weg dat verzekeraars wel aan alle wettelijke eisen 

behoren te voldoen. 

  

In de bijlage treft u een begrippenlijst (bijlage 1) aan en een overzicht van 

relevante regelgeving (bijlage 2).  

In deze Good Practice zijn de volgende afkortingen van de regelgeving gebruikt: 

▪ Solvency II Richtlijn 2009/138/EG (Solvency II) 

▪ Solvency II Verordening 2015/35/EU (SII Verordening) 

▪ EIOPA Richtsnoeren voor het governancesysteem EIOPA-BOS- 14/253 NL (EIOPA 

Richtsnoeren voor het governancesysteem) 

1.1 Scope 

Risicomanagement is een breed begrip en deze good practice behandelt dan ook 

niet alle aspecten. De volgende aspecten zijn out-of-scope: 

▪ De beoordeling van het eigen risico en van de solvabiliteit (Own Risk and 

Solvency Assessment, ORSA), zoals vermeld in artikel 45 van de Solvency II 

richtlijn. 

▪ Aspecten van het risicomanagement als een verzekeraar zelf kredieten verstrekt 

of hypotheekverzekeringen of herverzekeringen aanbiedt. 

▪ De extra taken van de RMF die staan vermeld in artikel 44, vijfde lid Solvency II 

richtlijn voor verzekeraars die geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van een intern 

model dat is goedgekeurd.  

 

Een overzicht met relevante wet- en regelgeving en een begrippenlijst treft u aan in 

de bijlage. 

1.2 Elementen risicomanagement 

In deze good practice onderscheiden we vier onderwerpen binnen het 

risicomanagement van uw verzekeraar, deze worden in de volgende 4 hoofdstukken 

behandeld als volgt: 
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▪ De activa worden naar behoren gediversifieerd, zodanig dat een bovenmatige 

afhankelijkheid van een bepaald actief, een bepaalde emittent of groep van 

ondernemingen, of een bepaalde geografische ruimte en bovenmatige 

risicoaccumulatie in de portefeuille als geheel worden vermeden.  

▪ Beleggingen in activa uitgegeven door dezelfde emittent of door emittenten die 

tot dezelfde groep behoren, stellen de verzekeringsondernemingen niet bloot aan 

bovenmatige risicoconcentratie. 

 

Hoewel geen wettelijk vastgestelde limieten op beleggingen zijn geformuleerd, 

moeten dat verzekeraars bij beleggingsbeslissingen altijd de nodige voorzichtigheid 

in acht nemen en rekening houden met de belangen van verzekeringnemers.  

 

Ook in de Solvency II Gedelegeerde Verordening worden enkele van de 

belangrijkste aspecten van het 'prudent person'-beginsel uitvoerig behandeld, zoals 

afgestemd beheer van activa en passiva, beleggingen in afgeleide instrumenten 

beheer van het liquiditeitsrisico en beheer van het concentratierisico (zie ook de 

vereisten ten aan zien van de gedragslijnen in dit hoofdstuk).  

 

De EIOPA Richtsnoeren besteden aandacht aan overige aspecten van het 'prudent 

person'-beginsel:  

 

Richtsnoer 27 

▪ De verzekeraar is niet volledig afhankelijk van informatie van derde partijen, 

zoals financiële instellingen, vermogensbeheerders en rating agencies. De 

verzekeraar ontwikkelt daarvoor een eigen reeks kernrisico-indicatoren, die aan 

zijn riskmanagementbeleidslijn en zijn ondernemingsstrategie aangepast zijn. 

▪ De verzekeraar houdt bij beleggingsbeslissingen rekening met de aan 

beleggingen verbonden risico's en gaat er niet automatisch vanuit dat de risico's 

adequaat in de kapitaalvereisten inbegrepen zijn.  

 

Richtsnoer 28 

Voorafgaand aan een belegging of beleggingsactiviteit met een niet-routinematig 

karakter is ten minste het volgende beoordeeld:  

▪ Is de verzekeraar capabel genoeg tot het doen van de belegging of het uitvoeren 

van de beleggingsactiviteit en het voeren van het beheer hierover ? 

▪ Wat zijn de risico's die specifiek met de belegging of beleggingsactiviteit zijn 

verbonden en wat is het effect van de belegging of beleggingsactiviteit op het 

risicoprofiel van de onderneming?  

▪ Is de belegging of beleggingsactiviteit afgestemd op de belangen van 

begunstigden en verzekeringnemers, met door de verzekeraar gestelde 

beperkingen ten aanzien van de verplichtingen die kunnen worden aangegaan en 

met efficiënt portefeuillebeheer? 

▪ Wat is het effect van de belegging of beleggingsactiviteit op de kwaliteit, de 

veiligheid, de liquiditeit, het rendement en de beschikbaarheid van de portefeuille 

als geheel?  

 

De verzekeraar werkt volgens procedures die zeker stellen dat - in het geval dat de 

belegging of beleggingsactiviteit een aanmerkelijk risico met zich meebrengt of tot 

een verandering van het risicoprofiel leidt - de RMF van de onderneming het AMSB 

van de verzekeraar in kennis stelt van dat risico of van die verandering van het 

risicoprofiel.  

 

Richtsnoer 29 staat dat de verzekeraar regelmatig de veiligheid, de kwaliteit, de 

liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel moet beoordelen en 
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de groep. De verzekeraar beperkt dit risico door van te voren grenzen vast te 

stellen aan het verstrekken van leningen aan zusterbedrijven.  

3.6 Operationeel risico 

Als verzekeraar staat u als vanzelfsprekend bloot aan operationele risico’s; bij onder 

meer de administratie en het beheer van inkomende premies en uit te keren 

schades én het investeren van de premies kan altijd iets misgaan. Met deugdelijke 

processen probeert u die kans te minimaliseren, maar een fout is niet volledig uit te 

sluiten. Met een gedragslijn voor operationeel risico legt u vast hoe u deze 

resterende operationele risico’s beheerst. Daarnaast ontwikkelt en analyseert de 

verzekeraar voor het beheer van operationele risico's een geschikt aantal stress-

scenario's. Deze zijn gebaseerd op: 

▪ het falen van een sleutelproces, of het wegvallen van sleutelpersoneel of een 

sleutelfunctie  

▪ het optreden van onvoorziene externe gebeurtenissen 

 

Wettelijk kader 

Artikel 260(1f) van de Solvency II Verordening en EIOPA Richtsnoer 21 over het 

governancesysteem schrijven voor dat de gedragslijn voor het operationeel risico 

het volgende bevat: 

▪ hoe de verzekeraar de operationele risico’s vaststelt 

▪ hoe de verzekeraar de eventuele mititgatie van operationele risico’s beoordeelt  

▪ activiteiten en interne processen voor het beheer van operationele risico’s 

inclusief het IT-systeem 

▪ risicotolerantielimieten voor de belangrijkste operationele risicogebieden 

▪ de inrichting van de processen die waarborgen dat de verzekeraar alle voorvallen 

met een operationele risicocomponent worden vaststelt, analyseert en 

rapporteert 

3.7 Herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken 

Als verzekeraar mitigeert u mogelijk een deel van de risico’s waar u aan blootstaat, 

bijvoorbeeld via herverzekering of het gebruik van derivaten. De beleidslijn 

risicomanagement bevat ook een gedragslijn voor deze en andere 

risicolimiteringstechnieken. 

  

Wettelijk kader 

Artikel 260(g) van de Solvency II Verordening en EIOPA Richtsnoer 22 over het 

governancesysteem schrijven voor dat de gedragslijn voor herverzekering en 

andere risicolimiteringstechnieken het volgende bevat: 

▪ hoe de verzekeraar gegeven vastgestelde risicolimieten het niveau van risico-

overdracht vaststelt  

▪ het soort herverzekeringsovereenkomsten dat gezien het risicoprofiel van de 

verzekeraar het meest geschikt is  

▪ de beginselen voor de selectie van de bij dergelijke risicolimiteringstechnieken 

betrokken partijen 

▪ procedures voor het beoordelen en monitoren van de kredietwaardigheid en 

diversificatie van de tegenpartijen betrokken bij de risicolimiteringstechnieken 

▪ de procedures voor het beoordelen van een effectieve risico-overdracht en de 

wijze waarop de verzekeraar rekening houdt met het basisrisico 

▪ liquiditeitsbeheer om elke timing mismatch tussen betalingen van schaden en 

schadevergoedingen uit hoofde van herverzekering te verhelpen 
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▪ Hoe leiden uitkomsten van de monitoring tot een evaluatie van het 

risicomanagementproces en eventueel een aanpassing daarvan? 

▪ Hoe bewaakt de RMF de toepasbaarheid en geschiktheid van het 

risicomanagementbeleid? 

 

Het monitoren van risico’s bestaat ook uit het opnieuw meten van risico’s na 

toepassing van de beheersmaatregelen ten opzichte van de vastgestelde totale 

risicobereidheid en de verschillende risicotolerantielimieten. Om te meten of de 

beheersmaatregelen effectief zijn, stelt de verzekeraar een toetsingsplan (control 

framework) op, waarbij de werking van de beheersmaatregelen wordt geëvalueerd. 

Hierbij wordt beoordeeld of bijsturing nodig is. De eerste lijn kan bijvoorbeeld door 

middel van een “in control” verklaring een uitspraak doen over de beheersing van 

de risico’s. 

 

Dit komt in het volgende hoofdstuk ‘Rapportage en evaluatie’ aan de orde. 

4.4 Rapporteren over risico´s 

In de laatste fase wordt gerapporteerd over de geconstateerde risico’s en de 

kwaliteit van de beheersmaatregelen en de monitoring door de RMF. In het 

risicomanagementbeleid van de verzekeraar is vastgelegd met welke frequentie 

periodiek gerapporteerd wordt en onder welke omstandigheden (bijvoorbeeld bij 

incidenten) direct rapportage plaatsvindt. Hierbij spelen de volgende vragen een 

rol: 

▪ Met welke frequentie vinden de rapportages plaats? 

▪ Onder welke omstandigheden vindt directe rapportage van welke incidenten 

plaats? 

▪ Welke interne communicatielijnen kent de verzekeraar? 

▪ Welke rapportages ontvangt de directie? Rapportage en evaluatie 
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DISCLAIMER 

Deze good practice geeft niet-verplichtende aanbevelingen voor de toepassing van de Solvency II 

regelgeving met betrekking tot de risicomanagementfunctie en het risicomanagementsysteem aan 

verzekeraars. Met behulp van deze good practice draagt de Nederlandsche Bank N.V. haar 

opvattingen uit over de door haar geconstateerde of verwachte gedragingen in de beleidspraktijk, 

die naar haar oordeel een goede toepassing inhouden van de regels waarop deze good practice 

betrekking heeft. 

 

Met deze good practice beoogt de Nederlandsche bank N.V. te bereiken dat verzekeraars het daarin 

gestelde, de eigen omstandigheden in aanmerking nemende, in hun afweging betrekken, zonder 

dat zij verplicht zijn dat te doen. De good practice geeft inzicht in de door DNB geconstateerde of 

te verwachten gedraging in de beleidspraktijk, is indicatief van aard en sluit daarmee niet uit dat 

voor instellingen een afwijkend, al dan niet strengere toepassing van de onderliggende regels 

geboden is. De afweging betreffende de toepassing berust bij deze instellingen zelf. 
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BIJLAGE 1 

 

Begrippenlijst 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de begrippen die in deze Good Practice 

voorkomen met toelichting: 

▪ Risicomanagementsysteem: het totaal aan risicomanagementactiviteiten en – 

processen die binnen een verzekeraar plaatsvinden en erop gericht zijn om de 

risico’s binnen de vooraf gestelde aanvaardbare grenzen te houden. Onderdelen 

van dit systeem staan in artikel 258 Solvency II Verordening 2015/35/EU 

vermeld.  

De verzekeraar heeft:  

– verantwoordelijkheden voor alle activiteiten toegewezen 

– een procedure voor het besluitvormingsproces dat rekening houdt met 

informatie die in het kader van het risicomanagementsysteem wordt 

gerapporteerd. 

– gedragslijnen die effectief de omschrijving en de indeling per categorie 

garanderen van de materiële risico's waaraan de verzekeraar is blootgesteld  

– goedgekeurde risicotolerantielimieten (per risicocategorie)  

– een risicomanagementstrategie die in overeenstemming is met de 

bedrijfsstrategie  

– Rapportageprocedures en –processen die garanderen dat informatie over de 

materiële risico's waaraan de verzekeraar is blootgesteld en de 

doeltreffendheid van het risicomanagementsysteem actief worden 

gecontroleerd en geanalyseerd 

– Waar zulks passend is, integreren verzekeraars in hun 

risicomanagementsysteem de uitvoering van stresstests en scenarioanalyses 

met betrekking tot alle relevante risico's waaraan de verzekeraar is 

blootgesteld.  

▪ Risicomanagementfunctie: de afdeling(en) en/of personen die onder 

verantwoordelijkheid van de sleutelfunctiehouder de volgende taken heeft: 

– De raad van bestuur en de raad van commissarissen en andere functies bij 

met het oog op een doeltreffende werking van het risicomanagementsysteem 

bij te staan 

– Het monitoren van het risicomanagementsysteem 

– Het monitoren van het algemene risicoprofiel van de verzekeraar (inclusief 

opdoemende risico’s) 

– het gedetailleerd verslag uitbrengen over risicoblootstellingen 

– Het adviseren over risicomanagementkwesties, onder meer met betrekking tot 

strategische aangelegenheden zoals bedrijfsstrategie, fusies en overnames en 

belangrijke projecten en investeringen; 

▪ Risicoprofiel: Het bepalen van het risico waaraan de verzekeraar is blootgesteld. 

Voor het opstellen van dit profiel wordt bepaald hoe waarschijnlijk het is dat 

bepaalde risico’s optreden en welk effect deze risico’s dan hebben.  

▪ Risicoblootstelling:is de mate waarin de verzekeraar aan risico’s is blootgesteld. 

▪ Risicobereidheid (ook wel:risk appetite): ‘de aard en omvang van de risico’s die 

de verzekeraar bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar doelstellingen’ 

(het gewenste risicoprofiel) Daarbij is het belangrijk duidelijk de grenzen aan te 

geven van de risico’s die de verzekeraar wenst te nemen.  

▪ Risicotolerantie limiet: de grens van de risico’s die de verzekeraar wenst te 

nemen. 

▪ Risicomitigatie of risicobeheersing: bestaat uit het nemen van maatregelen om te 

voorkomen dat risico’s zo groot worden dat ze niet meer binnen de 

risicobereidheid van de organisatie liggen. 
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▪ Risicomanagementstrategie: strategie met doelstellingen en grondbeginselen 

voor het risicomanagement, inclusief risicotolerantielimieten 

▪ Beleidslijn risicomanagement: door de directie goedgekeurd beleid betreffende 

het risicomanagementsysteem inclusief de gedragslijnen (beleid) per risicogebied  

▪ Gedragslijnen per risicogebied: onderdeel van bovenstaande beleidslijn 

risicomanagement met beleid per risicogebied (zie EIOPA Richtsnoer)  

▪ Sleutelfuncties (EIOPA Richtsnoer): In ieder geval worden de vier functies die 

deel uitmaken van het governancesysteem, te weten de RMF, de 

compliancefunctie, de actuariële functie en de interne-auditfunctie, beschouwd 

als sleutelfuncties en dientengevolge ook als belangrijke of kritieke functies.  

 

BIJLAGE 2 

 

Overzicht Relevante wet- en regelgeving 

Deze good practice bevat handvatten voor de volgende wet- en regelgeving die 

relevant is voor uw risicomanagement: 

▪ Wet op het Financieel Toezicht (Wft) 

– Artikel 3:17; beheerste en integere bedrijfsvoering 

▪ Besluit prudentiele regels (Bpr) 

– Artikel 23 over risicomanagement 

– Artikel 26.2 en 26.3 met bijzondere bepalingen voor verzekeringssector met 

verwijzingen naar de Solvency II Richtlijn 2009/138/EG (S II Richtlijn) 

– Artikel 118:prudent person en beleggingsbeleid verzekeraars 

▪ Solvency II Richtlijn 2009/138/EG (Solvency II) 

– Artikel 41: algemene governancevereisten 

– Artikel 42: deskundigheidsvereisten 

– Artikel 44: risicomanagement 

– Artikel132:prudent person beginsel 

▪ Solvency II Verordening 2015/35/EU (SII Verordening) 

– Artikel 258: algemene governancevereisten 

– Artikel 259: risicomanagementsysteem 

– Artikel 260: risicomanagementgebieden 

– Artikel 268: specifieke bepalingen sleutelfuncties 

– Artikel 269: risicomanagementfunctie 

– Artikel 273: deskundigheidsvereisten 

▪ EIOPA Richtsnoeren voor het governancesysteem EIOPA-BOS- 14/253 NL (EIOPA 

Richtsnoeren voor het governancesysteem) 

– Richtsnoeren 1 tot en met 7 in afdeling 1 met algemene governancevereisten 

– Richtsnoeren 17 tot en met 26 in afdeling 4 over riskmanagement 

– Richtsnoeren 27 tot en met 35 in afdeling 5 over prudent person 

 

 

 

 


