


Good practice voor het interne risicomanagementraamwerk voor intragroepsovereenkomsten 

en -posities tussen verzekeraars en andere groepsentiteiten

© mei 2019, De Nederlandsche Bank N.V.



Good practice Intragroepsverhoudingen verzekeraars

1 Inleiding 4

2 Relevante wet- en regelgeving 5

3 Risico’s van intragroeps overeenkomsten en -posities 6

4  Uitgangspunten voor adequate beheersing van  
intragroeps overeen komsten en -posities 7

Inhoud





5

Good practice Intragroepsverhoudingen verzekeraars

2 Relevante wet- en 
regelgeving

Met deze good practice worden handvatten gegeven 

voor de toepassing van de volgende wet- en 

regelgeving: 

 ▪ artikel 3:288h en artikel 3:17, eerste lid van de Wft 

en de regels ingevolge het tweede lid van dat 

artikel; 

 ▪ artikel 26.2, eerste lid van het Besluit prudentiële 

regels Wft en artikel 258 en 259 van de 

Verordening Solvabiliteit II;

 ▪ artikelen 3:17, 3:269 en 3:299 Wft en hoofdstuk 4 

van het Besluit prudentiële regels Wft;

 ▪ artikelen 218, 222, 223, 224 en 246 Richtlijn 

Solvency II;

 ▪ artikelen 106, 335, 339, 342, 372 en 377 van de 

Verordening Solvabiliteit II;

 ▪ artikel 3A:83 van de Wft Maatregelen ten aanzien 

van afwikkelbaarheid;

 ▪ Besluit tot wijziging van het Besluit prudentiële 

regels Wft, het Besluit bijzondere prudentiële 

maatregelen, beleggerscompensatie en 

depositogarantie Wft en enige andere besluiten 

(Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars).

3 Aanwijzing: artikel 1:58e, eerste lid en artikel 1:75 Wft , LoD: artikel 1:79 Wft Boete: artikel 1:80 Wft

Als naar het oordeel van DNB een beheerste 

en integere bedrijfsuitoefening onvoldoende is 

gewaarborgd, dan kan DNB de verzekeraar of  

de groep onder meer een aanwijzing geven, een last 

onder dwangsom of een boete opleggen.3  

Als intragroepsverhoudingen een belemmering 

vormen voor de afwikkelbaarheid van een instelling, 

zoals bedoeld in artikel 3A.82 van de Wet herstel 

en afwikkeling van verzekeraars, kan een instelling 

worden opgedragen deze belemmering op te heffen.
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4 Uitgangspunten voor adequate 
beheersing van intragroeps -
overeen komsten en -posities

Gegeven de risico’s die IGV’s met zich mee kunnen 

brengen voor de soliditeit en afwikkelbaarheid 

richten instellingen het risicomanagement ten 

aanzien van IGV’s zodanig in dat een beheerste 

en integere bedrijfsvoering is gewaarborgd.4 Het 

beleid van de groep wordt vastgelegd in strategieën, 

procedures en maatregelen ter beheersing van 

de risico’s en geïntegreerd in de bedrijfsprocessen 

van de verzekeringsgroep.5 Uitgangspunten voor 

adequaat risicomanagement met betrekking 

tot IGV’s worden hieronder uitgewerkt. Deze 

uitgangspunten hebben betrekking op de 

beleidsmatige inkadering, de inperking van de 

financiële risico’s, de operationele uitvoering 

en de juridische borging. Toepassing van deze 

uitgangspunten waarborgen een adequate 

beheersing van de uit IGV’s voortvloeiende risico’s 

en bevorderen de afwikkelbaarheid van een 

verzekeraar of de groep. 

DNB beschouwt het als een good practice dat 

instellingen deze uitgangspunten verwerken in hun 

eigen risicomanagementbeleid. 

A Beleidsmatige inkadering

1.  De strategieën, procedures en maatregelen ter 

beheersing van de bovengenoemde risico’s van 

IGV’s zijn vastgelegd in een beleidsdocument.

2.  Het beleidsdocument bevat in ieder geval een 

vastlegging van: 

4 artikel 3:288h en artikel 3:17, eerste lid van de Wft en de regels ingevolge het tweede lid van dat artikel 

5  artikel 26.2, eerste lid van het Besluit prudentiële regels Wft en artikel 258 e.v. van de Verordening 

Solvabiliteit II

a. de procedures voor het uitvoeren van periodieke 

risicoanalyses van alle IGV’s binnen de groep.

b. de procedures en maatregelen die de 

verzekeraar in staat stellen om te waarborgen 

dat de financiële, operationele en juridische 

risico’s van IGV’s adequaat worden beheerst.  

Dit betreft ten minste:

i.  de aard c.q. het type IGV’s dat binnen de 

groep is toegestaan en de daaraan gestelde 

voorwaarden;

ii.  de limieten en te ontvangen zekerheden 

per type financiële transactie en type 

tegenpartij;

iii.  de procedures en maatregelen die 

de verzekeraar in staat stellen om te 

waarborgen dat IGV’s met de verzekeraar 

minimaal ‘at-arms-length’ condities worden 

aangegaan; 

iv.  de procedures en maatregelen die de groep 

in staat stellen de risico’s van IGV’s te 

monitoren en de limieten te bewaken;

v.  de benodigde autorisaties bij de totstand-

koming van IGV’s;

vi.  de noodzakelijke contractuele vastlegging 

van IGV’s;

vii.  de eisen die aan Service Level Agreements 

(SLA’s) in het kader van operationele IGV’s 

worden gesteld;

viii.  de procedures en maatregelen die nodig 

zijn om te waarborgen dat IGV’s uitsluitend 

tot stand komen als onderdeel van de 
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terugbetalingscapaciteit van die betreffende 

groepsentiteit te houden vindt er periodiek 

vereffening plaats. De rekening courant wordt 

niet oneigenlijk gebruikt voor lange termijn 

financiering van groepsactiviteiten. Uitzettingen 

van een centrale treasury mogen de liquide aard 

van de rekening courantvordering niet aantasten. 

De rekening courant is direct opvraagbaar en de 

opvraagbaarheid komt niet in gevaar door de 

soliditeit van de (centrale) tegenpartij.

6.  IGV’s die voortvloeien uit centralisatie van 

risicoafdekking (bijvoorbeeld financieel door 

middel van een “derivatendesk” of verzekerings-

technisch door middel van een interne herver-

zekeraar) worden gestoeld op dezelfde voor-

waarden als de voorwaarden die voor de centrale 

entiteit gelden bij de externe risico afdekking. Dat 

geldt in ieder geval voor de risicomitigerende 

aspecten van die voorwaarden zoals margever-

plichtingen en eisen voor onder pand. De over-

een komsten met de centrale eenheid zijn bij 

afwikkeling te beëindigen en te vervangen door 

overeenkomsten met derde partijen.

7.  De verzekeraar en de groep hebben te allen 

tijde een volledig inzicht in zowel de omvang 

als de financiële risico’s van de IGV’s. Hiertoe 

wordt de zelfstandige terugbetalingscapaciteit 

gemonitord van de groepsentiteiten waarop de 

verzekeraar uitzettingen heeft. 

8.  Geen enkele individuele IGV is door zijn 

omvang een bedreiging voor de soliditeit van 

de verzekeraar. Risicoconcentraties op één 

10 Zie Open Boek Toezicht: http://obtinternlive.dnb.nl/2/50-237170.jsp 

groepsentiteit worden vermeden of voorzien van 

adequate zekerheden. 

C Operationele uitvoering

9.  De koop of verkoop van activa of passiva tussen 

entiteiten binnen een groep vindt plaats tegen 

‘at arms length’ voorwaarden.

10.  Levering van producten en/of diensten tussen 

entiteiten binnen een groep vindt plaats 

tegen marktconforme voorwaarden en SLA’s. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers die 

werkzaamheden verrichten voor meerdere 

entiteiten binnen de groep, ICT-systemen, 

facilitaire diensten, etc. Als een verzekeraar 

activiteiten uitbesteedt aan een andere  

entiteit binnen de groep, wordt voldaan aan  

de verwachtingen zoals uitgezet in de in de  

good practice uitbesteding verzekeraars.10 

11.  De bedrijfsvoering met betrekking tot IGV’s is 

zodanig ingericht dat de hierboven genoemde 

procedures en maatregelen samenhang 

vertonen en adequaat geïntegreerd zijn in het 

risicobeheer van de individuele verzekeraars en 

de groep als geheel. 

D Juridische borging

12.  Elke IGV is helder beschreven in een contract 

tussen de verzekeraar en de tegenpartij met 

een adequate juridische grondslag en waarin 

de respectieve rechten en plichten helder 

omschreven zijn. 



DISCLAIMER

Deze good practice geeft niet-verplichtende aanbevelingen voor de toepassing van de Wft, SII en WHAV 

aan verzekeraars en groepen waarvan deze verzekeraars deel uitmaken. 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 en groepen 

waarvan deze verzekeraars deel uitmaken 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.




