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Inleiding 
 
Dit document bevat de inhoud voor de Solvency II Rapportage die opgesteld moet worden door Univé Noord-
Nederland Verzekeraar NV over het verslagjaar 2021, het Solvency and Financial Condition Report (SFCR), 
oftewel het rapport over de solvabiliteit en de financiële positie van de organisatie. De inhoud van het 
document is gebaseerd op de Gedelegeerde Verordening1, richtsnoeren van toepassing op de rapportages2 en 
de guidance van DNB over de kwalitatieve rapportages3: 
 
De indeling van deze rapportage sluit, voor wat betreft de onderwerpen en nummering, aan op de specifieke 
guidance die DNB hierover heeft uitgebracht in april 2016 en de Gedelegeerde Verordening. De indeling is: 

 
A. Activiteiten en prestaties 
B. Governance 
C. Risicoprofiel 
D. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden 
E. Kapitaalbeheer 
 

  

 
1 Hoofdstuk XIII ‘Periodieke Toezichtrapportage’ 
2 richtsnoeren voor rapportage en openbaarmaking (EIOPA-BoS-15-109) 
3 Document DNB 50-232079.PDF (DNB Guidance bij kwalitatieve SII Preparatory Guidelines rapportage) 
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Samenvatting 
 
Activiteiten 
Univé Noord-Nederland Verzekeraar NV (hierna: Univé NN) is een onderdeel van Coöperatie Univé Noord-
Nederland U.A. (hierna: Coöperatie Univé NN) en richt zich op het aanbieden van diverse eenvoudige (‘simple 
risk’) schadeverzekeringen. Haar klanten bevinden zich met name in het noorden van Nederland. Door middel 
van efficiënte verzekeringsoplossingen bieden wij onze klanten onze expertise en kennis aan en verlenen 
dekking voor verzekerde risico’s. 
 
We zien wel dat de wereld om ons heen verandert en dat heeft zowel betekenis voor ons als voor onze 
verzekeringsnemers. Ook de komende jaren zullen we ons aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de 
behoeften van onze verzekeringsnemers en op datgene waar wij een oplossing voor kunnen bieden. Wij blijven 
vasthouden aan de kernwaarden van de Univé Formule. In 2017 zijn die als volgt gedefinieerd: 
- SAMEN - We zijn een coöperatie van en voor de leden waarbij o.a. de begrippen loyaliteit, geen 

winstoogmerk en restitutie, hoog in het vaandel staan. 
- DICHTBIJ - Een betrouwbare, transparante, duidelijke, laagdrempelige, lokaal verankerde verzekeraar 

en bemiddelaar, die eveneens maatschappelijk betrokken is. 
- DOEN - daadkrachtig, resultaatgericht en proactief zijn 
Vanaf 2019 is hieraan door Univé NN toegevoegd de waarde: 
- HARTELIJK - Vanuit hartelijkheid handelen naar collega en klant, zichtbaar en voelbaar in de 

organisatie. 
De Raad van Bestuur en het management van Univé NN kijken met een positief gevoel terug op de resultaten 
van 2021. Het jaar werd gekenmerkt door een relatief lage schadelast en goede beleggingsresultaten. Binnen 
de brandportefeuille was het effect van Corona op de premie niet of nauwelijks aanwezig. Over 2021 bedroeg 
het resultaat na belastingen € 3.679.039 (2020: negatief € 859.523) hetgeen we nader hebben toegelicht in de 
jaarrekening 2021 die eveneens op onze website bekend zal worden gemaakt (www.unive.nl/noordnederland). 
 
Strategie 
Coöperatie Univé NN en Univé NN hebben hun strategie verwoord in een geïntegreerd meerjarenbeleidsplan 
2022-2024, waarin de doelstellingen voor deze jaren zijn vastgesteld. De strategie richt zich op een  actieve en 
betrokken ledenorganisatie van Coöperatie Univé NN, op een (financieel) gezonde en betrouwbare organisatie 
en op medewerkers in beweging die een en ander mee helpen realiseren. Speerpunt ten aanzien van Univé NN 
is de inzet op een gezonde portefeuille. Daarnaast is er voor Univé NN een kapitaals-, herverzekerings- en een 
beleggingsbeleidsplan.  
 
De Univé Organisatie staat  voor enorme uitdagingen. De strategie om deze uitdagingen aan te gaan zijn in 
2016 beschreven in het programma "Terug naar de kracht van Univé". De resultaten hiervan zijn ook belangrijk 
voor het verdien-, beheer- en verdeelmodel van de toekomst en daarmee de continuïteit van Univé NN. In 
2021 is deze strategie door vertaald in een Univé-brede agenda genaamd “Stip”. Deze agenda zal in 2022 nader 
worden ingevuld en uitgewerkt.  
 
Risicoprofiel 
Artikel 44 lid 2 van de richtlijn Solvency II vereist dat het risicomanagementsysteem de risico’s bestrijkt 
waarmee rekening gehouden moet worden bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste (markt-, 
krediet-, operationeel en schade verzekeringstechnische risico’s), alsook de risico’s waarmee bij de berekening 
ervan niet of onvolledig rekening wordt gehouden (waaronder reputatie- en strategische risico’s).  
 
Univé NN hanteert een risicoprofiel dat door Risk wordt gemonitord en periodiek wordt herzien (zowel scores 
als opgenomen risico’s). Daarin zijn naast de genoemde Solvency II risico’s in de categorie overige risico’s, 
aanvullende risico’s voor Univé NN benoemd en vastgesteld. Al deze risico’s zijn gewaardeerd door middel van 

http://www.unive.nl/noordnederland
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vermenigvuldiging van de factoren “kans” en “impact” op een schaal van één tot zes.  Dit is zowel bruto als 
netto (rekening houdend met geïmplementeerde beheersmaatregelen) gedaan. Ook de beheersmaatregelen 
zijn opgelijst per genoemd risico. Een en ander is later in dit rapport verder uitgewerkt. 
 
Solvabiliteit 
De risico’s die Univé NN loopt, zijn in belangrijke mate afhankelijk van de samenstelling van de 
verzekeringsportefeuille, de mate van herverzekering en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Ook 
zijn ontwikkelingen in de externe omgeving van invloed op het risicoprofiel alsmede de effectiviteit van de 
inrichting van de eigen organisatie. Het kwantitatieve risicoprofiel van Univé NN wordt bepaald door de 
kapitaalvereisten per risicocategorie uitgerekend met behulp van het standaardmodel onder Solvency II. 
 
Onder de risicogebaseerde Solvency II norm beschikt Univé NN over ruim voldoende vermogen. Eind 2021 
bedroeg de solvabiliteit op Solvency II grondslagen 219%. Het beleid van het bestuur is te streven naar een 
solvabiliteit van 230%. De interne norm hebben we in ons kapitaalbeleid vastgesteld op 160%. In de ORSA 
(“Own Risk & Solvency Assessment”) wordt vastgesteld of deze buffers adequaat zijn, gezien de risico’s waar de 
verzekeraar aan bloot staat. Door deze ruime buffer ten opzichte van de wettelijke eis kan Univé NN ook aan 
alle eisen voldoen bij grote calamiteiten, zoals opeenvolgende verliesjaren en/of aanpassingen van de 
berekeningen van de (toekomstige) wettelijke eis.  
 
De ontwikkeling van de solvabiliteit kan als volgt worden geschetst: 

In € miljoen 2021 2020 

Beschikbaar kapitaal * 30,0 mln. 26,5 mln. 

Kapitaalseis (“SCR”) 13,7 mln. 13,1 mln. 

Solvabiliteitsratio 219% 202% 

*  Het beschikbare kapitaal is het vermogen op Solvency II grondslagen. 
 
Het vermogen op Solvency II grondslagen wijkt af van het eigen vermogen in de jaarrekening. 
SCR = Solvency Capital Requirement, ook aangeduid als ‘SCR’ - Solvabiliteit Kapitaal Vereiste,  
is het risicogebaseerde kapitaalvereiste onder Solvency II. In hoofdstuk E – kapitaalbeheer wordt nader 
ingegaan op de samenstelling van de kapitaalvereiste en het beschikbare eigen vermogen. 
 
Governance 
Univé NN is een coöperatieve verzekeraar. Dit heeft niet alleen juridische consequenties, maar brengt ook een 
eigen gedachtegoed met zich mee. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil Univé NN verantwoording 
afleggen aan haar interne bestuursorganen en haar leden. Integriteit, transparantie en controleerbaar bestuur 
zijn daarbij van essentieel belang. Corporate Governance krijgt daarom veel aandacht van de Raad van 
Commissarissen en de Raad van Bestuur.  
 
Het coöperatieve karakter is gewaarborgd door het feit dat de leden-verzekerden lid van Univé NN zijn en 
daarmee hun zeggenschap in de organisatie behouden. Ten aanzien van de bestuursorganen is gekozen voor 
een Raad van Bestuur (tevens directie), een Raad van Commissarissen en een Ledenraad. 
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A. Activiteiten en prestaties 
 

Univé Noord-Nederland biedt in Nederland brandverzekeringen aan, welke onder Solvency II vallen onder de 
branche Verzekeringen tegen brand en andere schade. Dit hoofdstuk gaat in op de activiteiten en prestaties 
van Univé Noord-Nederland gedurende 2021. 
 

A.1 Activiteiten 
 
Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. (hierna: Univé NN) is een naamloze vennootschap onder Nederlands 
recht en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Univé NN is een 100% dochteronderneming van de 
Coöperatie Univé Noord-Nederland, in welke de leden van Univé NN verenigd zijn (zie figuur A.1). 
 
Figuur A.1 – Juridisch organogram van Coöperatie Univé Noord-Nederland: 
 

 
 
Binnen de Coöperatie zijn naast het verzekeringsbedrijf een adviesbedrijf, een hypotheek adviesbedrijf en een 
organisatiebedrijf gepositioneerd. Zowel het verzekeringsbedrijf als de adviesbedrijven worden geëxploiteerd 
met behulp van het personeel dat wordt ingeleend via het organisatiebedrijf. Door het adviesbedrijf wordt 
zowel bemiddeld in de producten van Univé NN, als in de producten van N.V. Univé Schade, als in producten 
van derde aanbieders. 
 
Overige ondernemingen binnen de groep worden aangeduid als verbonden ondernemingen, zoals 
weergegeven in tabel A.1. 

Tabel A.1. – Verbonden 
ondernemingen 

Rechtsvorm Land Percentage van 
eigendomsbelang 

Univé NN Advies B.V. Besloten vennootschap Nederland 100 % 

Univé NN Organisatie B.V. Besloten vennootschap Nederland 100 % 

Univé NN Hypotheekadvies B.V. Besloten vennootschap Nederland 100 % 

Univé NN Verzekeraar N.V. Naamloze vennootschap Nederland 100 % 

 
Bestuurlijke structuur 
Raad van bestuur van de verzekeraar: 

- J.E.G. Dijkstra 
- J.J. Mossel 

 
Raad van commissarissen van de verzekeraar: 

- Mevrouw S.K. Hoekstra (voorzitter RvC UNN Verzekeraar, lid Selectie-, benoeming- en remuneratiecommissie) 
- De heer D.J. Bakker (voorzitter Audit- en Riskcommissie) 
- De heer S. Daams (voorzitter Selectie-, benoeming- en remuneratiecommissie), tot 1 april 2021 

Coöperatie Univé 
Noord- Nederland 

U.A.

Univé Noord-
Nederland 

Verzekeraar N.V.

Univé Noord-
Nederland Advies 

B.V.

Univé Noord-
Nederland 

Organisatie B.V.

Univé Noord-
Nederland 

Hypotheekadvies 
B.V.
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- De heer R.H. Koning (lid Audit- en Riskcommissie, tot 1 januari 2022 en voorzitter Selectie-, benoemings- en 
remuneratiecommissie vanaf 1 april 2021) 

- Mevrouw K. Kruize (lid Audit- en Riskcommissie) 
- De heer B. Roman (lid Audit- en Riskcommissie) 

 
Mevrouw Hoekstra is per 1 januari 2022 afgetreden als voorzitter, conform het rooster van aftreden. De heer M.A.E. Calon 
is per 1 januari 2022 aangetreden als voorzitter. 
 

Univé NN heeft geen personeel in dienst, de personeelskosten betreffen doorbelaste kosten van Univé Noord-
Nederland Organisatie B.V. In de organisatie zijn ultimo 2021 166,3 FTE werkzaam, dit is een daling van 4,7 FTE 
ten opzichte van 2020. Voor de jaren 2022 en de jaren erna wordt ingeschat dat de bezetting in aantallen 
voltijdsequivalenten (FTE) zal toenemen. 
 

A.1.1 Trends en factoren van invloed op het bedrijf 
 
Profiel Univé 

 
Elkaar helpen zit in ons DNA. Univé is ontstaan toen lokale boeren elkaar wilden helpen stalbranden te 
voorkomen en brandschade te verzekeren. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 kleine coöperaties die 
de basis vormen voor het Univé van vandaag. En vanuit deze gedachte werken we nog steeds. 
 
Juist nu risico’s onvoorspelbaarder worden, bieden wij een helpende hand. We zijn een coöperatie en dat 
betekent: risico’s delen. We hebben geen klanten maar leden. Zonder winstoogmerk helpen we onze 1,6 
miljoen leden landelijk, om schade te voorkomen en risico’s te beperken. We maken risico’s beheersbaar door 
voor elkaar in te staan wanneer het echt nodig is. 
 
Voorkomen, beperken, verzekeren 

De wereld om ons heen verandert snel en continu. We leven in een participatiemaatschappij waarin steeds 
meer een beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Veel mensen worden hier onzeker van. Wij 
willen ontdekken waar de echte behoeften van onze leden liggen, en we passen onze diensten en producten 
hierop aan. Van alleen verzekeren naar zekerheid bieden. Een zekerheidsdienst is bijvoorbeeld Veilig Wonen. 
Dit helpt leden zich veiliger te voelen in hun eigen huis, straat en buurt. Inbraak, lekkage, brand, verstopte 
leidingen – het Veilig Wonen-abonnement helpt dit te voorkomen en de vervelende gevolgen zoveel mogelijk 
te beperken. Een mooie aanvulling op onze woonverzekering.  
Het voorkomen en beperken van leed krijgt in 2022 nog meer aandacht. Een functionaris ‘voorkomen en 
beperken’ is hiertoe inmiddels aangetrokken. Op deze wijze zullen wij ons blijven onderscheiden van de 
traditionele verzekeringsmarkt.  
 
Lokaal geworteld, altijd dichtbij 

Univé is in de 18e eeuw ontstaan toen een aantal lokale boeren elkaar wilden helpen stalbranden te 
voorkomen en brandschade te verzekeren. Van oudsher zijn we dus geworteld in de regio. En daar zitten we 
nog steeds: er zijn 8 Regionale Univé’s, met winkels verspreid over heel Nederland. Univé is altijd dichtbij. We 
staan midden in de lokale gemeenschap en kennen onze leden. We staan naast je wanneer je ons echt nodig 
hebt. Bij andere verzekeraars ben je verzekerd, bij ons voel je je zeker. Elke dag zoeken we naar nieuwe 
manieren om meer voor onze leden te doen. Bijvoorbeeld met het ophangen van AED’s in de buurt of door 
speeltuinen op te knappen zodat de woonomgeving veiliger wordt. We ondersteunen dit soort 
maatschappelijke initiatieven via een zgn. Buurtfonds. Met het Buurtfonds zijn we in 2021 voortvarend gestart. 
 
Strategie Univé: de kracht van Univé 

Als coöperatieve verzekeraar organiseert Univé solidariteit. Zo is Univé in 1794 begonnen, en zo werken we 
vandaag nog steeds. Iedereen die lid is, legt premie in. Daarmee bouwt Univé een reserve op. Als een van onze 
leden iets overkomt, wordt de schade hersteld vanuit die reserve. Maar solidariteit gaat verder dan dat. We 
willen elkaar ook helpen risico’s te voorkomen en te beperken. Dat is in ieders belang: de premies kunnen we 
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zo laag houden, en de leden voelen zich veiliger en zekerder. Om onze leden zo goed mogelijk te helpen, 
stelden we in 2016 een strategie vast voor de komende jaren: ‘De kracht van Univé’.  
 
De kracht van Univé 

Wij organiseren zekerheid samen met onze leden. Dat doen wij door nieuwe diensten en producten aan te 
bieden die ongewenste risico’s voorkomen en gevolgen beperken. En door het vernieuwen en efficiënter 
maken van ons verzekerings- en bemiddelingsbedrijf. Wij sluiten niemand uit, maar richten onze producten en 
diensten op gezinnen, mkb en agrarische bedrijven. Wij zijn persoonlijk en dichtbij. Naast lokaal met winkels 
ook digitaal en mobiel. Altijd voor het gemak van de klant. Als coöperatie zonder winstoogmerk, met twee 
benen in de samenleving, zijn wij wendbaar en altijd op zoek naar de juiste oplossing voor onze leden.  
 
Merkwaarden Univé 

In alles wat we doen gaan we uit van onze merkwaarden. 

Samen Dichtbij Doen! Hartelijk 

Mensen die hun 

krachten bundelen. 

Die samen risico’s 

delen en samen 

hun naasten en 

zaken beschermen. 

Letterlijk én 
figuurlijk dichtbij 
onze klanten. 
Dichtbij en 
persoonlijk via alle 
kanalen. Van Univé 
App tot winkel. 

Univé doet wat het 
zegt, en zegt wat 
het doet. Altijd de 
focus op het 
vinden van een 
oplossing. Niet 
star, maar flexibel. 

Vanuit 
hartelijkheid 
handelen naar 
collega en klant, 
zichtbaar en 
voelbaar in de 
organisatie. 

 

Behoefte leden en klanten is de basis 

Toonaangevende ledenorganisatie als coöperatie van de toekomst 
Er voor elkaar zijn op die momenten die ertoe doen. Dat is de meerwaarde van onze coöperatie. We helpen 
onze leden om risico’s te beperken en schade te voorkomen. We kijken goed naar onze omgeving en blijven 
ontwikkelen. Want alleen daardoor kunnen we steeds beter inspelen op de belangen en behoeften van onze 
leden en hen met toegevoegde waarden zoveel mogelijk zekerheid bieden. Onze strategie blijft erop gericht 
om bij te dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze leden en medewerkers. We bouwen aan 
een levendige ledenorganisatie én willen op een betekenisvolle manier hiermee de toon zetten. Maar we 
ambiëren meer. Univé voelt zich aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. 
Met onze coöperatieve grondslag willen wij een sterker gehoor geven aan de algehele oproep voor het klimaat 
en een duurzame samenleving. Als Univé willen we actief bijdragen aan een inclusieve, circulaire en solidaire 
wereld. Eén die direct ook bijdraagt aan het welzijn van onze leden, medewerkers en hun leefomgeving.  
 
We bouwen verder aan een levendige ledenorganisatie 
Bij Univé staat het ledenbelang voorop, de behoefte van onze leden is dan ook altijd de basis voor alles wat wij 
doen. We zien in deze onzekere tijden dat ook onze samenleving steeds meer waarde hecht aan organisaties 
met een coöperatieve grondslag, en dat is terecht. Er kan immers geen discussie zijn over de doelbestemming 
van het resultaat van een coöperatie. Het begrip leden voor leden is de grondgedachte van onze coöperatie. 
We kennen een actieve Ledenraad, voeren gesprekken met individuele leden, zowel in onze winkels als daar 
buiten, en leren de veranderende behoeften. En ook zelf zijn we actief en betrokken bij wat speelt en leeft in 
onze samenleving. De opgedane kennis valideren we door kwantitatief- en kwalitatief onderzoek onder zowel 
leden als niet leden en versterken hiermee ons producten- en diensten aanbod. 
 
Univé participeert en investeert ook in netwerken en ecosystemen die ons helpen om de toegevoegde waarde 
van onze organisatie voor onze leden te vergroten. In en rondom onze Univé winkels organiseren we 
ontmoetingen met en tussen leden uit de buurt. Dit soort ontmoetingen versterken de onderlinge 
verbondenheid en het gevoel van veiligheid en zekerheid. Met onze visie op duurzaamheid onderzoeken we 
hoe we onze leden en medewerkers, inclusief hun leefomgeving, kunnen enthousiasmeren en in staat stellen 
om de eigen footprint te verkleinen. Het zijn slechts voorbeelden waarmee we onze claim ‘Zonder winst 
oogmerk, mét oog voor elkaar’ in praktijk brengen. 
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We werken consequent aan de toegevoegde waarde voor onze leden 
We bieden onze leden niet alleen verzekeringen, maar ook producten en (advies)diensten die risico’s beperken 
en zowel schade als leed voorkomen. Deze producten en diensten, die zekerheid bieden op (levens)momenten 
die ertoe doen, breiden we steeds verder uit. Zoals met een alarm in huis, schoorsteenveegservice of de 
controle van brandblussers. We geven hypotheekadvies en bemiddelen de geldverstrekker die het best bij de 
persoonlijke situatie van ons lid past. Door voortdurend te vernieuwen en efficiënter te werken, blijven we ook 
in de toekomst relevant voor onze leden. Daarnaast werken we ook voortdurend aan het verder verbeteren 
van onze service. Onze omnichannel strategie helpt daarbij: we zijn persoonlijk en dichtbij op alle kanalen. Niet 
alleen in onze winkels, maar ook aan de telefoon, op sociale media en via de Univé-app. Ons doel is dat onze 
leden de beste ondersteuning krijgen – hoe ze ook contact met ons opnemen. Daarom selecteren we onze 
medewerkers op hun vermogen om leden écht te helpen. Ook zorgen we dat de medewerkers zich daarin 
blijven ontwikkelen.  
 
We zijn van betekenis en groeien in relevantie 
Betekenisvol ondernemen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Ons werk doen we met hart en ziel en zijn 
niet alleen voor onze leden van betekenis zijn maar ook voor de leefomgeving en de (lokale) samenleving. We 
willen groeien in het aantal leden zodat steeds meer mensen kunnen profiteren van onze dienstverlening en 
coöperatieve grondslag. Waarmee we de positieve impact van Univé op het welzijn van mensen in termen van 
veiligheid, zekerheid en gezondheid kunnen vergroten. Groei is ook nodig om in een sterk consoliderende 
markt onze concurrentiepositie te behouden. We groeien autonoom, breiden ons product- en dienstenaanbod 
steeds verder uit en onderzoeken hoe we hier door verbreding van ons netwerk en/of overnames kunnen 
versnellen. Daarbij altijd met het ledenbelang voorop, het moet immers relevant en van toegevoegde waarde 
voor onze leden zijn. 
 

A.1.2  Bedrijfsdoelstelling, strategie en tijdskaders 
 
Strategische doelen 
 

De huidige strategie is erop gericht om te handhaven en verder te ontwikkelen wat is bereikt en/of in gang is 
gezet. Hier zijn in de afgelopen jaren al mooie stappen in gezet. We hebben in 2021 leden bereikt met 
bijvoorbeeld onze rookmelderacties in de dorpen en wijken en hebben geïnvesteerd in de interne 
communicatie van de strategie. Terdege wordt beseft dat de strategie alleen kan slagen als er veel aandacht is 
voor de ontwikkeling van de medewerkers in deze transitie. Om die reden is daarvoor dan ook een specifieke 
strategische pijler ingericht. Het ‘menselijk kapitaal’ is het grootste goed van onze organisatie. Persoonlijk, 
hartelijk en dichtbij zijn belangrijke kernwaarden van UNN. 
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Klanten bewuste keuzes helpen maken 
We willen lokaal maatschappelijk relevant zijn vanuit ‘voorkomen, beperken en verzekeren’, waarbij we ons 
richten op de thema’s: wonen, gezondheid, mobiliteit en ondernemen. Met deze denkwijze willen we de 
klanten (blijven) binden, aantrekkelijk(er) worden voor nieuwe leden. 
 
Via alle kanalen bijdragen aan zekerheid 
UNN zet de lijn voort om low-impact klantcontacten via het online-kanaal plaats te laten vinden en de high-
impact contacten via persoonlijk contact (telefoon of winkel). De aanwezigheid in de regio verandert op basis 
van het nieuwe winkel- en vestigingsbeleid. We verplaatsen waar nodig onze winkels zodat we lokaal aanwezig 
zijn op de relevante plekken waar de klant ons verwacht en we passen overal het Univé brand book toe in het 
interieur . Aanwezigheid in de regio blijft geborgd met de mogelijkheid voor lokale ledenactiviteiten.  
 
Betrouwbaar en financieel gezond 
Omzet groei was de afgelopen jaren lager dan gebruikelijk door voornamelijk het coronavirus, maar in premie 
was er nog een stijging te zien. De eigen verzekeringsportefeuille wordt aangepast. Risico’s die hier niet meer 
binnen passen worden elders ondergebracht. Door diverse projecten zal UNN haar PDCA-cyclus verbeteren, 
inclusief bijbehorende rapportages. Om de voortgang van de jaarplanactiviteiten, de strategische roadmap en 
de Univé-brede transformatieprojecten te monitoren is een portfolioboard opgericht voor het MT. Het MT zal 
op hoofdlijnen sturen op deze projecten. Binnen de projectgovernance vindt afstemming plaats over details. 
MT leden zijn hierdoor aangehaakt, maar niet alle MT-leden zijn van elk detail op de hoogte. De 
ledenactiviteiten worden gemonitord vanuit een programma met onderliggende projecten. 
 
Medewerkers in beweging 
Voor alle medewerkers wordt gezamenlijk een opleidingsplan opgesteld met doorlopende aandacht voor groei, 
ontwikkeling en verbetering van het individu en het team. 
Iedere regio heeft lokale ambassadeurs ten behoeve van de actieve ledenorganisatie. We werven zoveel 
mogelijk lokaal en geven mensen de mogelijkheid om zich hierin te ontwikkelen. In wervingsplannen is 
aandacht voor diversiteit. 
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Borging van de strategie 

Om zo veel mogelijk borging te krijgen op haalbaarheid en resultaten van deze strategie zal ook binnen de 
gehele Univé Formule sprake zijn van diverse noodzakelijke veranderingen, met name op het terrein van 
kostenbeheersing, samenwerking en besluitvormingsstructuur en -cultuur.  
 
Voorwaarde blijft dat het belang van de leden maximaal geborgd blijft. Het coöperatieve en (lokaal) 
maatschappelijk betrokken karakter zal mede tot uitdrukking komen door het ondersteunen van diverse 
organisaties, evenementen, activiteiten. De invulling hiervan zal zoveel mogelijk lokaal/regionaal en vanuit 
centrale uitgangspunten en beleidslijnen plaatsvinden.  
 
Uiteraard blijft de Coöperatie Univé Noord-Nederland invulling geven aan kwalitatief goede producten en 
diensten tegen aantrekkelijke premies en/of kostentarieven. Dit uitdrukkelijk zonder een forse 
winstcomponent. Daarbij wordt jaarlijks beoordeeld of er voldoende financiële ruimte is om positieve 
resultaten in enigerlei vorm terug te geven aan onze leden of de lokale gemeenschap. 
 
Onze naamsbekendheid en ons merk en merklading zijn sterk. Univé Noord-Nederland heeft de fase van 
inrichting en opbouw achter de rug. De organisatie staat stevig en is klaar voor de toekomst. 
Als uitgangspunten blijven gelden onze coöperatieve grondslagen, onze lokale aanwezigheid en de inzet en 
betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie.  
Het zijn deze belangrijke fundamenten die een goed perspectief bieden in woelige en onzekere tijden. 
 

A.2 Prestaties op het gebied van verzekering 
  
Het resultaat van Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. voor belastingen op BW2 titel 9 grondslagen kan 
worden uitgesplitst in een gedeelte verzekeringstechnisch resultaat en een gedeelte beleggingsresultaat, zoals 
dat onder Solvency II wetgeving gevraagd wordt. Het totale resultaat voor belastingen is € 4.954.097 ( 2020: € 
1.123.365 negatief), waarvan € 3.922.015 het verzekeringstechnisch resultaat betreft en € 1.032.082 het 
overige resultaat, dat met name toe te rekenen is aan de beleggingen. 
Het verzekeringstechnisch resultaat wordt toegelicht in deze paragraaf. Het beleggingsresultaat wordt nader 
toegelicht in paragraaf A.3. 
 



 
 

14 
 

 

 Tabel A.2.1. Verzekeringstechnisch resultaat  

 
Dit overzicht komt uit de jaarrekening van Univé Noord Nederland Verzekeraar N.V. 
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Het verzekeringstechnisch resultaat over 2021 bedroeg € 3.922.015 en is hiermee € 5.135.575 hoger dan 
voorgaand jaar. De voornaamste oorzaak van de stijging is de lagere schadelast (daling met bijna € 3,8 mln.), 
een eenmalige technische bate van € 0,6 mln. en de hogere toegerekende opbrengst uit beleggingen (€ 0,63 
mln.). 
De netto verdiende premie is ten opzichte van 2020 gestegen met bijna € 0,6 mln. en de bedrijfskosten laten 
een stijging zien van bijna € 0,5 mln.  
De bedrijfskosten technische rekening zijn als volgt te specificeren. 
 
Tabel A.2.2. Bedrijfskosten technische rekening   

 
 
 
De totale bedrijfskosten zijn ten opzichte van voorgaand jaar met 5,9% toegenomen.   
 
De totale personeelskosten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met 7,5%. De stijging van de salariskosten kan 
verklaard worden door enerzijds meer fte’s in 2021 en anderzijds de CAO verhoging (2%).  
Het aantal medewerkers in loondienst en uitzendkrachten bedraagt per 31 december 2021 28 (25,2 fte). Per 31 december 
2020 was dit 29 (23,75 fte). 
 
Als gevolg van de premiestijging is ook de te betalen provisie toegenomen. 
 
De hogere technische lasten worden verklaard door de rookmelderactie. Deze actie is in 2021 van start gegaan. Leden 
kunnen tegen een gunstig tarief rookmelders aanschaffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020
Bedrijfskosten

Personeelskosten 2.035.742 1.893.162

Afschrijvingen 10.451 8.223

Provisievergoeding 5.333.980 5.125.236

Acquisitiekosten 99.297 64.279

Huisvestingskosten 102.377 92.664

Kosten ICT en telefonie 252.860 260.397

Kantoorkosten 16.309 18.019

Technische kosten 245.016 161.024

Kosten intern toezicht 86.260 67.495

Algemene kosten 484.753 467.310

Projectkosten 90.282 108.213

Bedrijfskosten 8.757.325 8.266.021
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A.2.1 Projecties (vooruitblik) 
Univé NN heeft in 2021 een meerjarenbegroting opgesteld voor de komende jaren op basis van de strategische 
uitgangspunten voor 2022 tot en met 2024. In tabel A.3 is het begrote verzekeringstechnische resultaat 
opgenomen. 
 
Tabel A.3. Projectie verzekeringstechnisch resultaat 

 
 

A.2.2 Risicolimiteringstechnieken (systemen of processen waarmee de risico’s beperkt worden) 
Univé NN wil voorkomen dat door catastrofes problemen zouden kunnen ontstaan ten aanzien  
van het uitbetalen van claims. Om deze reden worden zowel voor storm als brand herverzekeringscontracten 
afgesloten, welke het verzekeringstechnisch risico van Univé NN limiteren. De herverzekeringscontracten zijn 
afgesloten met Univé Her. De geldende eigen risico’s voor 2021 bedroegen € 1 miljoen voor brand-  en  
€ 2 miljoen voor stormschade per evenement. Daarnaast zijn bij het brandcontract 2 reïnstatements afgekocht, 
waardoor de dekking ten minste 2 maal gratis hersteld wordt na een schade boven het eigen behoud. Voor het 
stormcontract is 1 reïnstatement afgekocht. Dezelfde dekking was ook in 2020 van toepassing. 
 
Door te herverzekeren wentelt Univé NN de financiële gevolgen van risico's af op een andere verzekeraar. Door 
herverzekering willen we bereiken dat grote fluctuaties in de jaarcijfers worden voorkomen. Een deel van het 
schaderisico, verbonden aan onze verzekeringen, is herverzekerd ter voorkoming van grote schommelingen in 
het resultaat en ter realisatie van goed evenwicht tussen het schaderisico en de hiermee verbonden 
kapitaalseis. Schommelingen in het schadeverloop kunnen onder meer optreden door: 

• De frequentie van kleine en middelgrote schades; 

• Grote schades, zoals een grote brand, 

• Een opeenhoping van schades voortvloeiend uit een enkele oorzaak, zoals een grote storm of hevige 
neerslag. 

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Verdiende premie eigen rekening

Verdiende premie 31.897.302 32.945.683 33.716.178

Pakketkorting -1.585.000 -1.600.000 -1.620.000

Herverzekeringspremie -6.363.563 -6.817.557 -6.959.565

23.948.739 24.528.126 25.136.613

Schaden eigen rekening

Geleden schade -12.579.606 -12.851.730 -12.998.952

Aandeel herverzekeraar 0 0 0

-12.579.606 -12.851.730 -12.998.952

Bedrijfskosten

Personeelskosten -3.314.723 -3.369.061 -3.478.842

Afschrijvingen -11.589 -11.472 -11.472

Acquisitiekosten -28.566 -28.956 -29.360

Provisie vergoeding -5.582.028 -5.765.494 -5.900.331

Huisvestingskosten -60.682 -87.941 -64.198

Kosten ICT en telefonie -306.403 -318.148 -324.741

Kantoorkosten -45.745 -43.017 -43.756

Technische kosten -270.535 -338.844 -342.294

Kosten intern toezicht -93.787 -94.688 -80.607

Algemene kosten -705.223 -721.955 -735.979

Projectkosten -188.190 -75.000 0

-10.607.473 -10.854.576 -11.011.579

Technisch resultaat schadeverzekering 761.660 821.820 1.126.082
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• Het verhogen van de tekencapaciteit. Dit geeft de mogelijkheid verzekeringen met hogere verzekerde 
bedragen af te sluiten.  

 
Univé NN maakt deel uit van de Univé-organisatie. Binnen de organisatie worden herverzekeringen op basis 
van afspraken vanuit de Univé Formule ondergebracht bij de herverzekeringsmaatschappij N.V. Univé Her te 
Zwolle. Univé NN heeft een ‘Excess of loss herverzekering’. Dit is een vorm van herverzekering waarbij de 
verzekeraar voor elke schade (of voor elke schadegebeurtenis) een vast eigen behoud heeft. Wanneer dit eigen 
behoud wordt overschreden, komt de schade (voor zover deze het eigen behoud overschrijdt) voor vergoeding 
door de herverzekeraar in aanmerking. 
 
Jaarlijks worden de volgende contracten afgesloten:  
• Ter dekking van het brandrisico wordt een Excess of Loss per risico / per gebeurtenis afgesloten. 
• Ter dekking van het stormrisico wordt een Excess of Loss per gebeurtenis afgesloten. 
• Ter dekking van het rundveecatastroferisico wordt een Excess of Loss herverzekeringscontract 

gesloten met een beperkter eigen behoud. 
 
De hoogte van het eigen behoud wordt jaarlijks getoetst aan de volgende items: 
• Vermogenspositie in combinatie met de solvabiliteitseis en interne kapitaalseis bij het gewenste eigen 

behoud; 
• Risicobereidheid en ontwikkeling van het eigen behoud vanuit de historie; 
• Prijs van herverzekeringsdekking in combinatie met as-if berekeningen op basis van de historie.  
 
Nederland kent de, in 2003 opgerichte, Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor terrorismeschaden. 
NHT is een herverzekeraar die het risico van terrorisme binnen Nederland afdekt. Univé NN heeft bij NHT de 
terrorismeschaden herverzekerd. De totale dekking van alle aangesloten verzekeraars bedraagt € 1 miljard. Het 
deelnemingspercentage van Univé NN betreft 0,169% (afgerond), wat neerkomt op een jaarpremie van 
ongeveer € 7.500. De uitkering die Univé NN bij een terrorismeschade ontvangt is niet vooraf te bepalen. Dit is 
afhankelijk van de omvang van de schade en het aandeel van de verschillende aangesloten Verzekeraars in 
deze schade. Is de totale (terrorisme)schade groter dan € 1 miljard (landelijk), dan wordt er aan alle 
aangesloten verzekeraars die een aandeel in de schade hebben pro rata uitgekeerd.  
 
 

A.3 Prestaties op het gebied van beleggingen 
 
De opbrengsten uit beleggingen zijn in 2021 met € 961.458 toegenomen. De voornaamste oorzaak hiervan is 
het hogere ongerealiseerde koersresultaat van de aandelen en obligaties.  
Het gerealiseerde resultaat op aandelen en obligaties steeg met € 14.813 terwijl het niet gerealiseerd 
(koers)resultaat steeg met € 1.603.000 ten opzichte van 2020. De dividendinkomsten zijn toegenomen met  
€ 2.200 terwijl de opbrengst uit vastrentende waarden is toegenomen met € 6.456. De interestlasten zijn 
afgenomen met € 1.428 en de interestbaten gestegen met € 3.658. 
De toegerekende opbrengst uit beleggingen aan de technische rekening steeg als gevolg hiervan met  
€ 672.915. 
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Tabel A.4. 

  
 

A.3.1 Projecties 
UNN Verzekeraar belegt voornamelijk in aandelen en obligaties, waarbij wij de kennis en ervaring die aanwezig 
is binnen de organisatie aanvullen met externe expertise. De beleggingsportefeuille wordt beheerd door de 
beleggingscommissie, die hierbij ondersteund wordt door advies van vermogensbeheerder ABN AMRO Mees 
Pierson.  
 
Naast financiële aspecten vindt Univé Noord-Nederland het belangrijk dat milieu-, sociale en governance-
aspecten worden meegenomen in beleggingskeuzes. Deze factoren staan bekend als de ESG-factoren 
(Environment, Social, Governance). Ons beleggingsbeleid draagt bij aan een duurzame wereld en gezonde 
leefomgeving. Door onze investeringen bouwen we samen aan een duurzamere wereld. Wij stimuleren 
innovaties en investeringen die bijdragen aan onze maatschappelijke doelstellingen zonder daarbij een gezond 
financieel rendement uit het oog te verliezen. Wij verwachten van onszelf dat we altijd streven naar best-in-
class op zowel de maatschappelijke als financiële doelstellingen. 
 
Ten aanzien van het ESG-beleid hanteert UNN de volgende doelstelling:  
“Univé belegt het vermogen op een maatschappelijk verantwoorde wijze vanuit de overtuiging dat dit niet ten 
koste gaat van financieel rendement maar zelfs een positieve bijdrage kan leveren aan het rendement. “ 
 
ESG-factoren maken daarmee integraal onderdeel uit van het beleggingsproces. Bij beleggingskeuzes wordt de 
ESG-impact beoordeeld, naast de impact op rendement, risico, vereist kapitaal en liquiditeit.  



 
 

19 
 

 

Voor de implementatie binnen Univé Noord-Nederland van het ESG-beleid wordt uitgegaan van de 
duurzaamheidsindicator zoals deze wordt gerapporteerd in de vermogensrapportage van ABN-AMRO 
MeesPierson. Dit betreft de ESG Risk rating van Sustainalytics. 
Deze duurzaamheidsindicator geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf maatschappelijk verantwoord 
onderneemt.  
Daarnaast wordt er voor gekozen bepaalde ondernemingen uit te sluiten. Dit betreft onder andere: 

- ondernemingen die actief zijn in de productie of verkoop van controversiële wapens (clusterbommen, 
landmijnen, nucleaire wapens, biologische en chemische wapens, conventionele wapens, civiele 
wapens en verarmd uranium); 

- ondernemingen die tabak en tabak gerelateerde producten produceren of distribueren en  
- ondernemingen die de principes van de UN Global Compact materieel schenden. Dit omvat het 

uitsluiten van bedrijven waarvan bekend is dat zij de mensen- of arbeidsrechten op grove wijze 
schenden, ernstige milieuschade veroorzaken of betrokken zijn bij ernstige fraude. 

Periodiek wordt gescreend of de portefeuille aan de geformuleerde duurzaamheidseisen voldoet.   
 
De vooruitzichten voor de financiële markten laten zich steeds minder goed voorspellen.  
De Nederlandse economie blijkt in staat te zijn om snel en krachtig te herstellen van de Corona pandemie. Het 
langzamerhand loslaten van de contactbeperkende maatregelen zorgde in het voorjaar van 2021 voor stevig 
aantrekkende bestedingen van huishoudens, mede geholpen door de opleving van het vertrouwen. De 
economische activiteit is echter wereldwijd zo snel en overtuigend opgelopen, dat de productieketens het 
hersteltempo van de vraag niet aankonden. We kregen te maken met materiaaltekorten en lange levertijden. 
Daarmee liep de Nederlandse economie al kort na de coronarecessie van 2020 tegen haar capaciteitsgrenzen 
aan.  
Na de stevige krimp in 2020 (-3,8%) groeide het bbp (bruto binnenlands product) in 2021 fors. Onder de 
aanname dat we het COVID-19-virus geleidelijk weer onder controle komt, zou het economische herstel in 
2022 naar verwachting doorzetten. Inmiddels weten we door de oorlog in Oekraïne wel beter. En daarnaast 
blijft de onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie, echter groot. 
Veel meer dan gebruikelijk verhullen de macro-economische cijfers in deze raming de onderliggende 
verschillen tussen alle bedrijven en instellingen. Een deel van de ondernemers en werkenden wordt door de 
effecten van de pandemie nog steeds zwaar geraakt, zoals in de horeca en de culturele sector, wat voor hen 
gepaard gaat met extra onzekerheid en ongunstige economische vooruitzichten.  
De arbeidsmarkt is kort na de coronarecessie alweer zeer krap geworden. Nadat de werkloosheid in de loop 
van 2020 snel steeg naar 4,6% van de beroepsbevolking, kwam het gemiddelde in 2021 op 3,3%. Vanaf 2022 
loopt de werkloosheid naar verwachting iets op, maar blijft laag. 
Een deel van de bedrijven kampt echter nog met een aanzienlijk omzetverlies door de  maatregelen. In andere 
sectoren leidt het economische herstel juist tot oplopende personeelstekorten en ontstaat meer ruimte voor 
hogere loonafspraken. 
De HICP-inflatie is in de loop van 2021 scherp opgelopen en lag in november op 5,9%. De inflatieraming voor 
het hele jaar 2021 komt daardoor op 2,7%. Dit komt vooral door de onverwacht snelle stijging van 
energieprijzen. Daarnaast hebben knelpunten in de leveringsketens van veel goederen geleid tot hogere 
productiekosten, die deels worden doorberekend in de consumentenprijzen. 
De komende jaren blijft de inflatie naar verwachting op een hoog niveau. Door overheidsmaatregelen (de 
verlaging van energiebelasting en collegegeld) wordt de geraamde inflatie enigszins neerwaarts beïnvloed. De 
inflatie (exclusief energie) wordt verder gedreven door de aanhoudend krappe arbeidsmarkt, die via hogere 
lonen leidt tot oplopende arbeidskosten per eenheid product. Wat de economische gevolgen zijn van de oorlog 
in de Oekraïne valt op dit moment nog lastig in te schatten. Dat de prijzen van energie en grondstoffen gaan 
stijgen lijkt zeer aannemelijk. 
De impact van deze bovenstaande economische ontwikkelingen zijn voor UNN relatief beperkt gebleven. De 
omzet is zelfs iets boven de begroting uitgekomen. Grote betaalproblemen aan klant- of leverancierszijde 
hebben zich niet of nauwelijks voorgedaan. Uiteraard zal het kostenniveau door de oplopende inflatie en 
arbeidskrapte de komende jaren negatief beïnvloed worden. De meerjarenbegroting laat, desondanks en 
ondanks forse investeringen, positieve resultaten voor de jaren 2022-2024 zien. 
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De projecties van het verwachte beleggingsrendement zoals opgesteld in zijn opgenomen in tabel A.5. 
Tabel A.5. 

 
 

In deze projectie zijn de koersresultaten niet opgenomen omdat deze niet met enige zekerheid te voorspellen 
zijn. De verwachting is dat het beleggingsresultaat over de jaren 2022 tot en met 2024 stabiel blijft. 
 

A.4 Prestaties op overig gebied  
 
Univé NN heeft geen andere inkomsten en kosten dan inkomsten en kosten die met verzekeringsactiviteiten of 
beleggingen verband houden.  
 

A.5 Overige informatie  
 
Alle materiële informatie ten aanzien van de activiteiten en de prestaties van Univé NN zijn beschreven in 
paragrafen A.1. tot en met A.4.  
 
  



 
 

21 
 

 

B. Governance 
 

Dit hoofdstuk gaat in op het governancesysteem van Univé NN gedurende 2021. 
 

B.1 Algemene informatie over het governancesysteem  
 
Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. is een 100%-dochteronderneming van Coöperatie Univé NN. Onder 
Coöperatie UNN is naast het verzekeringsbedrijf een advies- en bemiddelingsbedrijf gepositioneerd, alsmede 
een hypotheekadviesbedrijf en een organisatiebedrijf (zie ook hst. A). De bedrijfsonderdelen worden 
geëxploiteerd met behulp van het personeel dat wordt ingeleend via het organisatiebedrijf. Coöperatie UNN 
had ook nog een volmachtbedrijf: Uninoord Assuradeuren B.V. Deze vennootschap is in 2021 opgeheven. 
Daarnaast heeft de coöperatie ook nog een belang in Univé Pensioen B.V. (33%) en in Samen Veiliger B.V. 
(Veilige buurt app, 17%). 
 
De juridische structuur van Coöperatie Univé Noord-Nederland per ultimo 2021: 
 

 
 
Coöperatie Univé Noord-Nederland maakt als regionale Univé (RU) onderdeel uit van de Univé Organisatie. De 
onderlinge samenwerking tussen de Regionale Univé’s en de Univé Groep wordt met name bepaald door: 
• Statuten van Coöperatie Univé U.A. (de Coöperatie), waarin het lidmaatschap RU van de Coöperatie 

(zgn. B-lid) is geregeld;  
• Door toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst wordt een RU tevens lid van de Coöperatie.  Uit 

hoofde van de samenwerkingsovereenkomst zijn de RU’s gebonden aan de Univé Formule, die onder 
andere bestaat uit: 

• Bemiddelingsovereenkomst (inclusief verdeling werkgebieden), 
• Licentie overeenkomst (Univé Merk en Formule), 
• Complianceregeling mededinging, 
• Overeenkomst van opdracht (dienstverlening aan RU’s vanuit Univé Services).  
 
De verantwoordelijkheid van het gevoerde beleid berust bij het bestuur van Univé NN, welk bestuur wordt 
gevormd door een tweepersoons Raad van Bestuur (RvB). Elk van de leden van de RvB kent een eigen 
portefeuille. Op basis van de verdeling van de aandachtsgebieden over de portefeuilles worden de  
verantwoordelijkheden binnen de organisatie verder gedelegeerd. Univé NN kent daartoe processen, daaraan 
gekoppelde werkinstructies en bevoegdhedenregisters.  
Naast een rapportagelijn vanuit de business (eerste lijn) wordt het bestuur ook gevoed door middel van 
rapportages over de door de tweede lijn uitgevoerde controles. Vanuit de tweede lijn wordt ad hoc, tijdens de 
periodieke overleggen, evenals via de kwartaalrapportages, aan het bestuur gerapporteerd. Ook de internal 
audit functie (derde lijn) kent een rechtstreekse rapportagelijn naar het bestuur. Deze rapportages vinden 
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periodiek plaats, naar aanleiding van een concrete audit, dan wel voor zover daartoe aanleiding bestaat (ad 
hoc). Bovendien kent de actuariële functie een rechtstreekse rapportagelijn naar het bestuur. 
 

Functioneel organogram van Univé Noord-Nederland: 

 
 

B.1.1 Ledenraad 
De ledenraad van de Coöperatie Univé Noord-Nederland wordt gevormd uit leden van de Coöperatie. Zolang 
Univé NN een 100%-dochter is van de Coöperatie Univé Noord-Nederland komen aan de ledenraad de 
bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Univé Noord-Nederland toe. Zo kan de 
ledenraad bestuurders benoemen, schorsen of ontslaan, commissarissen benoemen, het beloningsbeleid voor 
bestuurders en commissarissen vaststellen, als ook de individuele beloning van commissarissen, de 
jaarrekening en winstbestemming vaststellen, statuten wijzigen en decharge verlenen aan de bestuurders en 
commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Ledenraad alle 
informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.  
 

B.1.2 Raad van Bestuur (RvB) 
Univé Noord-Nederland kent een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De RvB bestaat uit twee 
bestuurders, de leden van de RvB worden, op bindende voordracht door de RvC, voor onbepaalde of bepaalde 
tijd benoemd door de ledenraad. De RvB heeft tot taak de onderneming te besturen en is onder meer 
verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de onderneming. De leden van de RvB hebben elk 
specifieke aandachtsgebieden, op hoofdlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf 
aandachtsgebieden: Commercie, Verzekeraar, Financiën en Bedrijfsvoering, Ledenzaken en Innovatie en HRM.  
 

B.1.3 Raad van Commissarissen (RvC) 
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken bij Univé 
Noord-Nederland en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC staat de RvB met advies ter zijde en 
vervult de werkgeversrol. De RvC houdt onder meer toezicht op de realisatie van doelstellingen, de strategie, 
risicobeheersing- en controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving en integriteit van de onderneming. De 
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RvC van Univé NN  bestond per 1-1-2021 uit 5 commissarissen. Vanuit de RvC zijn twee commissies 
samengesteld, de Selectie-, benoeming en remuneratiecommissie en de Audit- en Risicocommissie. 
 

B.1.3.1 Selectie-, benoeming- en remuneratiecommissie 
De selectie-, benoeming- en remuneratiecommissie (hierna: remuneratiecommissie) bestaat uit twee leden van 
de RvC van Univé NN. Deze commissie heeft tot taak een voorstel te doen over het te voeren beloningsbeleid 
en de beloning van de individuele bestuurders en commissarissen en dient een remuneratierapport op te 
maken. In het remuneratierapport vermeldt de remuneratiecommissie hoe het bezoldigingsbeleid in de 
praktijk is gebracht en hoe dit in de komende boekjaren zal worden gedaan. 
 

B.1.3.2 Audit- en Risicocommissie 
De Audit- en Risicocommissie bestaat uit drie leden van de RvC van Univé Noord-Nederland. De Audit- en 
Risicocommissie houdt, als onderdeel van de toezichtstaak van de RvC, toezicht op de werking van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, de rol en het functioneren van de 
interne auditfunctie, de opvolging van bevindingen van, en de relatie met de accountant. 
 

B.1.4 Beleggingscommissie 
De Beleggingscommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. In de Beleggingscommissie zitten 
tenminste één lid van de Raad van Bestuur, alsmede de controller van Univé Noord-Nederland. De 
beleggingscommissie biedt advies en ondersteuning bij het beheer en onderhoud van de beleggingen van 
Univé NN. De beleggingscommissie laat zich daarbij adviseren door een externe beleggingsadviseur (van ABN 
AMRO Mees Pierson). De beleggingsadviseur rapporteert maandelijks aan de beleggingscommissie en de 
Beleggingscommissie rapporteert op kwartaalbasis aan de RvB en RvC.  
 

B.1.5 Sleutelfuncties 
De Solvency II-sleutelfuncties Risicomanagement en Compliance zijn binnen Univé Noord-Nederland belegd bij 
respectievelijk de risk officer en de compliance officer. De risicomanagementfunctie draagt zorg voor het 
functioneren van het risicomanagement-systeem. De compliance-functie controleert op de naleving van 
wettelijke en interne regels door de organisatie. De sleutelfunctie Internal Audit is conform de Formule 
afspraken door alle RU’s uitbesteed aan de centrale organisatie (Univé Services B.V.). De interne auditfunctie 
beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de 
beheersprocessen. De uitkomsten van de audits worden gerapporteerd aan de RvB en de Audit- en 
Risicocommissie 
 
De actuariële functie is vanaf 2015 uitbesteed aan actuarieel bureau Arcturus. Tot de verantwoordelijkheden 
van de actuariële functie behoort onder andere de berekening van de best estimate van de technische 
voorzieningen, het reviewen van de toepasbaarheid van methodes, modellen en de kwaliteit van gegevens, het 
beoordelen van het herverzekeringsbeleid, het premie- en acceptatiebeleid en het leveren van ondersteuning 
bij de kwantitatieve aspecten van de ORSA. 
 
De sleutelfuncties rapporteren op kwartaalbasis aan RvB en RvC. Ook vindt er per kwartaal een overleg plaats 
tussen de vier sleutelfuncties. 
 

B.1.6 Beloningsbeleid 
Univé NN hanteert een zorgvuldig, beheerst en op duurzaamheid gebaseerd beloningsbeleid dat past bij haar 
strategie, risicobereidheid, bedrijfsdoelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de 
lange termijn belangen van de verzekeraar, de relevante (inter)nationale context en het maatschappelijke 
draagvlak. Het beleid is in overeenstemming met de wet en regelgeving inzake beheerst beloningsbeleid, in 
casu de Regeling beheerst beloningsbeleid (Rbb) Wft 2014 en de relevante bepalingen uit de Wet financieel 
toezicht. Het beloningsbeleid van Univé NN is primair bedoeld om het aantrekken en het aan zich binden van 
goede werknemers te bevorderen en is tevens zodanig ingericht dat de integriteit en soliditeit van de 
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onderneming niet in gevaar komen. Het beloningsbeleid beoogt voorts de focus van de medewerkers op de 
lange termijn belangen van Univé NN en die van de klanten te waarborgen. Bij het opstellen van het 
beloningsbeleid is rekening gehouden met de algemeen aanvaarde opvattingen in de samenleving over 
gerechtvaardigde beloningen. 
 
Univé Noord-Nederland hanteert als uitgangspunt bij de hoogte van beloningen dat deze ten opzichte van 
vergelijkbare organisaties in de financiële sector op een marktconform niveau worden vastgesteld. Voor de 
functies lid Raad van Bestuur en lid Raad van Commissarissen worden in dit verband eens per drie jaar 
benchmarkonderzoeken uitgevoerd. Voor medewerkers in controlefuncties voorziet het beloningsbeleid er in 
dat zij worden beloond op basis van de verwezenlijking van de doelstelling waar hun functie op is gericht, 
onafhankelijk van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar zij toezicht op houden. 
 
Vaste beloning 
Met betrekking tot het vaste salaris geldt dat het verband tussen beloning en prestatie beperkt is. Voor iedere 
functie wordt op basis van een functieprofiel en een algemeen geaccepteerd systeem van functiewaardering 
de toepasselijke salarisschaal vastgesteld, welke voldoet aan de daaraan gestelde bepalingen in de 
toepasselijke CAO. 
 
Variabele beloning  
Aan een medewerker kan bij uitzondering en op incidentele basis een eenmalige toelage toegekend worden 
van maximaal € 1.500. Deze toelage mag niet afhankelijk zijn van vooraf bepaalde prestaties. Daarnaast kan de 
RvB, na afstemming met de RvC, besluiten om eens per jaar een collectieve uitkering te doen. 
 
Op basis van de functiewaardering bestaan er geen functies waarbij de beloning meer dan € 1 miljoen 
bedraagt.  
 
Hoewel het beloningsbeleid in 2021 is geüpdatet, hebben geen materiële wijzigingen plaatsgevonden in de 
wijze van belonen in 2021.  
 

B.2 Informatie over deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten  
 

B.2.1 Sleutelfunctionarissen 
Univé NN heeft vier sleutelfuncties. Het betreft de risicomanagementfunctie, de compliancefunctie, de 
actuariële functie en de Internal Auditfunctie. De sleutelfuncties risk en compliance zijn binnen Univé NN 
ingevuld, terwijl de internal audit en actuariële functie zijn uitbesteed aan de centrale Univé organisatie en 
Arcturus. Van de vier sleutelfuncties wordt hier beschreven door wie deze uitgevoerd worden. 
 

B.2.1.1 Risk 
De heer J.G. Lenting  
 

B.2.1.2 Compliance 
De heer N. Nijland  
 

B.2.1.3 Internal Audit 
Univé Services: Mevrouw J. Dijsselhof 
De Internal Audit functie (IAF) is door alle RU’s uitbesteed aan Univé Services B.V., onderdeel van de centrale 
Univé-organisatie. De uitgangspunten voor de IAF zijn vastgelegd in een audit-charter. Mevrouw I. Jacobs is, 
onder leiding van mevrouw J. Dijsselhof, binnen Univé Services als auditmanager IA RU bij Univé NN 
verantwoordelijk voor de operationele aansturing van externe auditors. 
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B.2.1.4 Actuariële functie 
Arcturus: De heer P. van Kampen. 
Voor de actuariële functie maakt Univé NN gebruik van de specifieke expertise van Arcturus. Er is een 
uitbestedingsovereenkomst opgesteld waarin de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven, 
een en ander conform het Univé-brede Uitbestedingsbeleid.  
 
Arcturus ondersteunt met haar dienstverlening alle regionale Univé’s. Alle medewerkers die werkzaamheden 
voor Univé Noord-Nederland uitvoeren zijn gescreend en dit heeft geen belemmeringen opgeleverd. Een 
interne screening van het personeel door Arcturus (waartoe in ieder geval het opvragen van een verklaring 
omtrent het gedrag en referenties behoren) is daarnaast opgenomen in de uitbestedingsovereenkomst. 
 

B.2.2 Informatie over beleid met betrekking tot betrouwbaarheid / deskundigheid 
Voor de sleutelfuncties kent Univé NN uitgebreide functiebeschrijvingen en charters.  
 
Univé NN heeft een screeningsbeleid bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Er worden originele 
diploma’s opgevraagd, gekopieerd en geverifieerd. Ook een assessment of psychologisch onderzoek door een 
extern bureau kan onderdeel zijn van de Pre-Employment-Screening (PES-toetsing) bij nieuw aan te trekken 
sleutelfunctionarissen. Daarnaast zijn de sleutelfuncties aangemerkt als een integriteitsgevoelige functie en 
worden de personen die deze functies uitoefenen doorlopend gescreend door de afdeling Veiligheidszaken van 
de centrale Univé Organisatie. Daarbij wordt een controle uitgevoerd op het voorkomen in de binnen de 
verzekeringsbranche beschikbare informatiesystemen. Om belangenverstrengeling te voorkomen wordt er ook 
actief geïnformeerd naar nevenfuncties. 
 
Tevens heeft Univé NN charters opgesteld voor de sleutelfuncties met daarin eisen ten aanzien van 
deskundigheid van de personen die deze functies uitoefenen. Deze profielen dienen als uitgangspunt bij het 
aantrekken van sleutelfunctionarissen en bij de totstandkoming en het beheer van de uitbesteding. De 
(interne) sleutelfunctionarissen zijn onderworpen aan de functionerings- en beoordeling cyclus. Op basis van 
de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden er afspraken gemaakt over de deskundigheid van de 
sleutelfunctionaris in relatie tot diens functieprofiel (waaronder het volgen van permanente educatie). Deze 
afspraken worden binnen dezelfde cyclus ook gemonitord. Uitbesteding van een sleutelfunctie valt onder het 
Uitbestedingsbeleid. Voor die sleutelfuncties die zijn uitbesteed zijn er in de uitbestedingsovereenkomsten 
afspraken gemaakt over de deskundigheid van de personen die de uitbesteding vormgeven. Ook maakt dit 
onderdeel uit van de evaluaties die op grond van het uitbestedingsbeleid plaatsvinden. 
 

B.3 Informatie over het riskmanagementsysteem  
 
De RvB formuleert, naast de algemene strategie, de risicomanagementstrategie. In de 
risicomanagementstrategie is het standpunt bepaald met betrekking tot de risicomanagementuitgangspunten, 
- doelstellingen en de risicobereidheid (“risk appetite”) van Univé NN. De nadruk ligt hierbij op de materiële 
risico's van Univé NN. 
 
De sleutelfunctionaris Risk is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig 
bijstellen van het algehele risicobeleid van Univé NN. De RvB draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig 
adequaat is ingericht dat het tijdig op de hoogte is van materiële risico’s die Univé NN loopt opdat deze risico’s 
beheerst en zo nodig gemitigeerd kunnen worden. Beslissingen die van betekenis zijn voor het risicoprofiel, de 
kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, worden genomen door de RvB. Voor veel van deze besluiten is 
daarnaast de goedkeuring door de RvC vereist. De RvC houdt toezicht op het door de RvB gevoerde 
risicomanagementbeleid. 
 

B.3.1 Risicohouding 
Univé NN heeft geen winstoogmerk, continuïteit van de organisatie en kwaliteit van de portefeuille zijn de 
belangrijkste doelstellingen. Uit de missie en visie kan afgeleid worden dat de houding ten opzichte van risico’s 
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van nature behoudend is. Door Univé NN wordt belegd volgens het defensieve risicoprofiel zoals dat wordt 
gehanteerd door vermogensadviseur ABN AMRO Mees Pierson. Het uiteindelijke doel van Univé NN op het 
gebied van risicomanagement is de status van “in control” bereiken en behouden. Dit houdt in dat alle 
relevante risico’s zijn onderkend, passende beheersmaatregelen zijn genomen en dat de beheersmaatregelen 
aantoonbaar getoetst zijn. 
 

B.3.2 Risicoprofiel en risicobereidheid 
Artikel 44 lid 2 van de richtlijn Solvency II vereist dat het risicomanagementsysteem de risico’s bestrijkt 
waarmee rekening gehouden moet worden bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste (markt-, 
krediet-, operationeel en schade verzekeringstechnische risico’s), alsook de risico’s waarmee bij de berekening 
ervan niet of onvolledig rekening wordt gehouden  (waaronder reputatie- en strategische risico’s). De 
solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) volgens Solvency II wordt uitgedrukt in euro’s, zijnde de doelwaarde voor 
het minimale eigen vermogen onder normale omstandigheden. De SCR wordt zowel per risicocategorie als in 
zijn totaliteit vastgesteld. Univé NN volgt voor het berekenen van de SCR de standaardmodellen. Er is door de 
actuariële functie een passendheidstoets uitgevoerd op de standaardmodellen, daarbij zijn deze als passend 
beoordeeld.  
 
Univé NN hanteert een risicoprofiel dat door Risk wordt gemonitord en periodiek wordt herzien (zowel scores 
als opgenomen risico’s). Daarin zijn naast de genoemde Solvency II risico’s in de categorie overige risico’s, 
aanvullende risico’s voor Univé Noord-Nederland benoemd en vastgesteld. Al deze risico’s zijn gewaardeerd 
door middel van vermenigvuldiging van de factoren “kans” en “impact” op een schaal van één tot zes, dit leidt 
tot een indeling naar hoog, midden en laag risico’s.  Dit is zowel bruto als netto (rekening houdend met 
geïmplementeerde beheersmaatregelen) gedaan. Ook de beheersmaatregelen zijn opgelijst per genoemd 
risico. Jaarlijks voorafgaand aan het ORSA traject wordt hieruit de risico toplijst samengesteld die in de ORSA 
rapportage gehanteerd wordt. 
 
In de ORSA en in de kwartaalrapportage wordt een risk appetite framework (risicobereidheid) gehanteerd 
waarin belangrijke grenzen van de risicobereidheid zijn bepaald. Hierin worden gegevens uit de 
kwartaalrapportage, beleggingsrapportage en de uitkomsten van de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikt om in kaart te brengen of de risicobereidheid wordt gerespecteerd.  
 
In de ORSA wordt ieder jaar de impact getest van stress scenario’s waarin één of meer van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden zich voordoen. Daarbij wordt gekeken naar de impact op de resultaten en de 
financiële positie (onder andere de solvabiliteit) van de verzekeraar. De voornaamste risico’s van Univé Noord-
Nederland zijn het verzekeringstechnische risico en het marktrisico. Deze risico’s komen dan ook in 
verschillende scenario’s in de ORSA 2021 terug (al dan niet in combinatie met elkaar of andere risico’s). De 
uitgangssituatie van de scenarioanalyses is de situatie per 1-1-2021, hierin worden ook de effecten van het 
herverzekeringscontract meegenomen (met een eigen behoud voor brandschade van € 1 miljoen en voor 
stormschade van € 2 miljoen). De  uitkomsten  van  de uitgevoerde  scenarioberekeningen  laten  zien  dat  
UNN beschikt  over  een stabiele kapitaalspositie. De gegeven managementreacties zijn succesvol om binnen 
de duur van de projectie voldoende verbetering aan te brengen. De impact van de storm in het klimaatscenario 
is het grootst, toch geeft ook dit scenario geen aanleiding tot aanvullende preventieve maatregelen. Het maakt 
wel duidelijk dat de sterke kapitaalspositie pas bij een combinatie van effecten (extreme storm  en stijgende  
schadelast)en/of een  impact  met  een zeer lage  waarschijnlijkheid  (eens-per-250-jaar)onvoldoende is om de 
continuïteit van de verzekeraar op langeretermijn te waarborgen. 
 
Hieronder wordt ingegaan op de strategieën, doelstellingen, processen en rapportageprocedures inzake het 
risicomanagement van de onderneming binnen elke afzonderlijke risicocategorie. 
 

B.3.2.1 Verzekeringstechnisch risico 
In het verzekeringstechnisch beleid worden de processen beschreven. Op basis hiervan worden alle verzekerde 
risico's onder de loep genomen. Risico's, die niet passen binnen het vastgestelde risicoprofiel worden elders 
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ondergebracht. Om de verzekeringstechnische risico's te beheersen c.q. te mitigeren hanteert de organisatie 
onder meer de volgende instrumenten: 
- Het afsluiten van een herverzekeringscontract dat passend is binnen het herverzekeringsbeleid. 
-  Een acceptatiebeleid hanteren dat voor een gewenste selectie van (brand)risico's zorgt in de 

Verzekeringsportefeuille. 
-  Het stimuleren en/of afdwingen van preventiemaatregelen 
-  Het monitoren van schade/kosten/premie per categorie om de premie af te kunnen stemmen op het 

risico. Dus de juiste premie voor het juiste risico-object. 
-  Bekwaam personeel dat voldoet aan vakinhoudelijke eisen, noodzakelijke competenties bezit en qua 

houding en gedrag passend bij de organisatie. 
-  Het opnemen van noodzakelijke technische voorzieningen voor zowel schade als premie. Opgesteld op 

een prudente en Solvency ll geaccepteerde wijze. 
-  Het hanteren van een stevige solvabiliteitsmarge (SCR, interne norm is 160%) geeft de organisatie 

voldoende body om tegenslagen op te kunnen vangen. Zie hiervoor het Kapitaalbeleid. 
 

B.3.2.2 Marktrisico 
De organisatie heeft een beleggingscommissie gevormd. Deze commissie heeft als belangrijkste taak om advies 
en ondersteuning te bieden bij het beheer en onderhoud van de beleggingen van Univé NN. De 
Beleggingscommissie adviseert het Bestuur ter zake van het te voeren beleggingsbeleid. In het 
beleggingsbeleidsplan zijn afspraken neergelegd ten aanzien van de beleggingsmix en de randvoorwaarden 
waaraan moet worden voldaan. Het risico van de beleggingen wordt afgestemd op de aard van de 
verplichtingen die Univé NN heeft richting derden. Er wordt hierbij niet belegd in of gebruik gemaakt van 
derivaten. Het renterisico is beperkt doordat de activa en passiva veelal kortlopend van aard zijn. Bij de 
aankoop van obligaties wordt rekening gehouden met de looptijden en rentevergoedingen om zo het effect 
van grote renteschommelingen binnen de portefeuille te voorkomen. De marktrisico's worden onder meer 
beheerst door de onderstaande maatregelen: 
-  In het beleggingsbeleid worden uitgangspunten, profielen en limieten vastgesteld waarbinnen de 

beleggingen zich kunnen bewegen. 
- Op basis van de kwartaalrapportage inzake de beleggingen wordt gemonitord of de situatie nog steeds 

conform de uitgangspunten van het beleggingsbeleid is. 
-  Een extern deskundige adviseert de commissie/organisatie op gebied van de beleggingen. 
-  Bij grote (schade) calamiteiten is het altijd mogelijk om een voorschot van de herverzekeraar op te 

vragen. 
-  Ook voor het vastgoed is een beleidsdocument voorhanden. 
 

B.3.2.3 Tegenpartijrisico 
Het tegenpartijrisico verbonden aan de beleggingsactiviteiten, beheer liquide middelen en de uitstaande 
vorderingen op herverzekeraars en debiteuren wordt bewaakt op basis van diverse algemene en specifieke 
maatregelen. Deze maatregelen zorgen voor een spreiding van het belegde vermogen inclusief de liquiditeiten 
en een efficiënt en adequaat debiteurenbeheer. Hierbij wordt ook de rating van de tegenpartijen, 
herverzekeraar en banken, meegewogen. Dit risico wordt door Univé NN als volgt beheerst: 
-  Het beleggingsbeleid bevat uitgangspunten omtrent de rating van o.a. banken waarmee Univé Noord- 

Nederland zaken wil doen. 
-  Spreiding van liquiditeiten over deze banken, met de minimaal noodzakelijk geachte rating, zie 

hiervoor tevens het beleggingsbeleid. 
-  Er wordt een actief debiteurenbeheer gevoerd. Het openstaand bedrag per (premie) debiteur is 

gering. 
-  In het herverzekeringsbeleid wordt de minimale rating van een herverzekeraar aangegeven. 
-  In het acceptatiebeleid worden uitgangspunten benoemd die gevolgd worden bij acceptatie van 

(zakelijke) klanten zoals checken KVK inschrijvingen (Sanctiewet) en jaarrekeningen. 
-  In de personeelsvoorwaarden en beleggingsbeleid is opgenomen dat we geen hypotheken  

verstrekken met 'eigen' geld. 
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B.3.2.4 Operationeel risico 
Tot de operationele risico's worden onder andere de volgende risico’s gerekend: uitbesteding ICT, frauderisico, 
compliance risico en reputatierisico. In materiële zin is het operationele risico minder zwaarwegend dan de 
overige risicocategorieën. 
Het reputatierisico betreft niet alleen onze ‘eigen’ Regionale Univé maar de gehele Univé organisatie. Het 
operationele risico wordt onder meer beheerst met behulp van de onderstaande instrumenten: 
-  Relevante (markt) ontwikkelingen volgen, o.a. via Verbond van Verzekeraars en POV. Noodzakelijke 

seminars en opleidingsdagen worden bijgewoond. 
-  Door vakbekwaam personeel via permanente educatie, actueel op de hoogte van de ontwikkelingen, 

kunnen passende adviezen worden verstrekt. 
-  Het three lines of defence model wordt gehanteerd om juistheid en betrouwbaarheid van informatie 

en de processen te waarborgen. 
-  Aansprakelijkheid jegens derden wordt middels een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgedekt. 
-  Hantering van het uitbestedingsbeleid zorgt ervoor dat we met de juiste personen en organisaties 

zaken kunnen doen en deze contracten monitoren. 
-  Door registratie van fraude en incidenten, invoering van gedragscodes, verplichte screening en 

medewerkers bewust maken van integriteit, wordt de fraudegevoeligheid tegengegaan. 
-  Geschiktheid van (mede)beleidsbepalers wordt o.a. door de toetsingen van DNB en AFM bepaald. 
-  Het IT risico wordt gemitigeerd door het opvragen van de TPM uitbestede diensten, het participeren in 

IT werk/stuurgroepen en het samen met de centrale organisatie vaststellen van interne IT SLA's. 
-  De maand en kwartaalrapportages voorzien alle stakeholders van de KPI's en KRI's die noodzakelijk zijn 

om te kunnen monitoren of de ontwikkelingen conform plan/begroting blijven. 
-  Om uitwassen in beloningen en bonussen te voorkomen leven wij een beloningsbeleid na zonder 

bonussen en met minimale variabele beloningen. 
-  Een dashboard waarop alle werkprocessen beschreven staan, voorziet de medewerkers van de 

gewenste uniforme werkbeschrijvingen. 
-  Een klachtenprocedure geeft de klanten de mogelijkheid om hun grieven ten aanzien van de 

dienstverlening kenbaar te maken. 
-  Toegang tot de IT systemen (accounts) wordt centraal geregeld en per kwartaal uitgevraagd en 

gecontroleerd op juistheid. 
-  Een calamiteitenplan c.q. uitwijkplan is voor IT geregeld binnen de centrale organisatie. In de TPM   

wordt hierover verantwoording afgelegd. 
-  Een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek geeft ons input om de dienstverlening te verbeteren. 
-  Een medewerkers onderzoek wordt, periodiek, uitgevoerd met als doel de motivatie en tevredenheid 

onder het personeel te peilen. 
-  Univé Noord-Nederland participeert met de andere Regionale Univé's en de centrale organisatie in de 

hulpstructuur (UFA, Stuurgroepen en kernteams) van de Univé Formule. Op functioneel gebied 
participeren wij onder andere in overlegplatforms van Commercie, Verzekeraar, Risk, Compliance en 
Finance. 

 

B.3.3 Prudent person beginsel 
In het beleggingsbeleidsplan van Univé NN is opgenomen dat er wordt belegd conform het prudent person 
beginsel. Zo wordt alleen belegd in activa en instrumenten waarvan de risico’s goed kunnen worden 
onderkend, gemeten, bewaakt, beheerd, beheerst en gerapporteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
geldende solvabiliteitseisen. De veiligheid, kwaliteit, liquiditeit, beschikbaarheid en het rendement van de 
portefeuille als geheel wordt gewaarborgd. Activa die tegenover de technische voorziening staan worden 
belegd op een wijze die strookt met de aard en looptijd van de verplichtingen. Er wordt geen gebruik gemaakt 
van derivaten. En de activa worden zodanig gediversifieerd 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 wordt vermeden. Dit wordt onder meer geborgd 
door het aanhouden van de volgende bandbreedtes: 
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Categorie  Bandbreedte  

Onroerend goed  0% - 20% 

Aandelen  0% - 35% 

Obligaties  30% -70% 

Hypotheken  0% 

Overige leningen  0% - 5% 

Deposito’s > 1 jaar  0% - 10% 

Liquiditeiten  0% - 70% 

 
Ter waarborging van een effectief en efficiënt vermogensbeheer is een beleggingscommissie ingesteld. Deze 
commissie heeft minimaal 5 keer per jaar persoonlijk overleg met de adviseurs van ABN AMRO MeesPierson. Er 
wordt gesproken over de samenstelling van de effectenportefeuille en over de marktontwikkelingen. Tijdens 
dit overleg worden de rapportages besproken, welke de bank maandelijks maakt van het vermogen dat bij hen 
in depot is. Van dit overleg worden korte verslagen gemaakt waarin onder andere de gemaakte afspraken 
worden vastgelegd. In deze verslagen wordt vastgelegd in hoeverre een advies van ABN AMRO Mees Pierson 
wordt overgenomen. Een kopie van dit verslag wordt aan ABN AMRO Mees Pierson verstrekt. Tevens houdt de 
bank de beleggingscommissie tussentijds op de hoogte van actuele ontwikkelingen aangaande de portefeuille 
en de markt. Toezicht op dit proces wordt uitgeoefend door de Audit- en Risicocommissie. 
 

B.3.4 Gebruik externe kredietbeoordelingen 
Univé NN maakt beperkt gebruik van externe kredietbeoordelingen. Liquide middelen (en kortlopende 
deposito’s) worden alleen bij bancaire instellingen ondergebracht die beschikken over een minimale rating van 
A. Voor obligaties waarin belegd wordt, geldt dat deze minimaal over een BBB rating S&P of Baa2 van Moody’s 
moet beschikken. Daarbij geldt dat maximaal 10% van de obligaties mag bestaan uit obligaties met een 
BBB(S&P)/Baa2(Moody’s) rating. Ook ten aanzien van de herverzekeraar geldt een minimale 
kredietwaardering, deze dient minimaal als A- gewaardeerd te zijn door AM Best (of gelijkwaardig). 
 
Omdat de specifieke expertise van kredietbeoordelingsinstellingen veel groter is dan de expertise die binnen 
Univé NN zelf aanwezig is wordt de externe beoordeling in principe als leidend beschouwd. Wel worden (door 
de beleggingscommissie) de actualiteiten gevolgd en is in ORSA rapportages en in het risk appetite framework 
de gevoeligheid van de SCR-ratio voor de gebruikte kredietbeoordelingen inzichtelijk gemaakt. Het meest 
impactvol zou een afwaardering van de herverzekeraar zijn (bij een daling met meerdere stappen kan de 
risicobereidheid overschreden worden).  
 

B.4 Informatie over het interne controlesysteem  
 
Voor de interne controle en beheersing van risico’s hanteert Univé Noord-Nederland het zogenaamde ‘three 
lines of defence’-model. Het ‘three lines of defence model’ maakt onderscheid tussen drie groepen (of lijnen) 
die betrokken zijn bij effectief risicomanagement:  
I. Functies die risico’s bezitten en managen, 
II. functies die risico’s overzien en  
III. functies die onafhankelijke zekerheid verschaffen.  
 

B.4.1 De eerste lijn van defence: Operationeel management 
Als eerste verdedigingslinie, bezitten en beheren operationele managers risico's. Zij zijn ook verantwoordelijk 
voor de uitvoering van corrigerende maatregelen om proces en controle tekortkomingen aan te pakken. 
Operationeel management is verantwoordelijk voor het handhaven van doeltreffende interne controles en 
procedures voor het uitvoeren van risico- en controlesystemen op een dag-tot-dag basis. In 2021 zijn 
eerstelijnscontroles uitgevoerd door diverse medewerkers uit de operatie onder leiding van de managers en 
teamleiders waarbij zij ondersteund zijn door het kwaliteitsbureau. De managers en teamleiders identificeren, 
beoordelen, controleren en verminderen risico's, begeleiden de ontwikkeling en uitvoering van het interne 
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beleid, alsmede de procedures en zorgen ervoor dat de activiteiten in overeenstemming zijn met de doelen en 
doelstellingen.  
 

B.4.2 De tweede lijn van defence: Risk, Compliance en Actuariële functie 
De tweedelijns functies helpen bij de opbouw en/of zien toe op de eerste line-of-defence controles, zij voeren 
de tweedelijns controles uit. In deze tweede verdedigingslinie valt de risicomanagement-, compliance en 
actuariële sleutelfunctie. Deze opereren onafhankelijk van de operationele bedrijfsvoering en kunnen zowel 
gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. Deze drie sleutelfuncties rapporteren rechtstreeks aan de RvB.  
  

B.4.3 De derde lijn van defence: Interne auditor 
Interne auditors bieden de RvB, de Audit- en Risicocommissie, alsmede het management zekerheid  op basis 
van onafhankelijkheid van -en objectiviteit binnen- de organisatie. Deze zelfstandigheid is niet beschikbaar in 
de tweede verdedigingslinie. Interne audit geeft zekerheid over de effectiviteit van het bestuur, 
risicomanagement en interne controle, met inbegrip van de wijze waarop de eerste en tweede lijn van defence 
zorgen voor risicobeheersing en controle doelstellingen. De interne auditfunctie rapporteert aan de RvB en de 
Audit- en Risicocommissie. 
 

B.4.4 Externe accountant 
Naast de genoemde three lines of defence rapporteert in het kader van de algemene controleopdracht voor de 
jaarrekening de externe accountant in zijn verslag aan de RvB en de RvC zijn bevindingen over de kwaliteit en 
effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen.  
 

B.5 Compliance functie 
Door de beheersing van compliance risico’s, het stimuleren van -en het toezien op- de naleving van wet- en 
regelgeving en interne gedragsregels alsmede het creëren van meer bewustwording, beoogt Univé NN haar 
integriteit en die van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, het management en de medewerkers 
te waarborgen en bij te dragen aan een goede reputatie en het hebben en behouden van een integere 
organisatie. De doelstelling van compliance luidt: Het binnen Univé Noord-Nederland in de meest algemene zin 
en passend bij haar waarden, bevorderen en handhaven van de wet- en (interne) regelgeving en van de 
integriteit van de organisatie evenals de integriteit van haar bestuurders en medewerkers met als doel 
compliance risico’s te beheersen en de daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.  
 
De compliance functie is een onafhankelijke, objectieve functie die invulling geeft aan de hiervoor genoemde 
doelstelling. Onder compliance risico wordt verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en het 
risico van materieel, financieel of reputatieverlies dat Univé NN kan lopen als gevolg van het onvermogen om 
gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten. De compliance functie van Univé NN 
draagt, door het effectief monitoren van compliance risico’s, bij aan het optimaliseren van de integere 
bedrijfsvoering van Univé NN.  
 
De compliance functie voert in het bijzonder de volgende activiteiten uit:  

a. Univé NN helpen met het beheersen van compliance risico’s; 
b. Het bevorderen van het voldoen door Univé NN aan de binnen de reikwijdte van compliance 

vallende relevante wet- en regelgeving en eigen integriteitsregelingen; 
c. Het opstellen van voor Univé NN passende integriteitsregelingen;  
d. Het creëren van meer bewustwording over compliance om een hoog integriteitsniveau te 

realiseren; 
e. Uitvoering geven aan de taken voortvloeiend uit het compliance proces. 

De Raad van Bestuur stelt de compliance functie voldoende (technische) middelen ter beschikking om deze 
werkzaamheden op verantwoorde wijze, naar eigen inzicht, te verrichten. 
 
Het compliance proces is het proces om te komen tot beheersing van compliance risico’s. Het proces omvat 
kort gezegd de volgende stappen: scan van relevante nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving, monitoring 
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naleving door eerste lijn, rapportage en voorlichting (vergroten awareness). De compliance functie rapporteert 
ieder kwartaal aan de Raad van Bestuur en de Risico en Auditcommissie. De compliance rapportage wordt 
besproken met de bestuurder met compliance in zijn aandachtsgebied en na afstemming met deze bestuurder 
besproken in de Audit- en Risicocommissie.  
 
Om taken en verantwoordelijkheden adequaat te kunnen uitvoeren heeft de compliance functie de volgende 
bevoegdheden: 

a. De compliance functie kan vermeende inbreuken op relevante regels monitoren, hierover 
rapporteren en adviseren. Hiervoor kan ondersteuning gevraagd worden van andere functies 
en afdelingen binnen Univé NN of eventueel van externe(n); 

b. De compliance functie heeft de (gedelegeerde) bevoegdheid om namens de Raad van Bestuur 
ernstige incidenten aan de toezichthouder(s) te melden; 

c. De compliance functie heeft toegang tot alle binnen Univé NN relevante beschikbare 
informatie, documentatie en personen die hij/zij met het oog op de uitvoering van zijn/haar 
verantwoordelijkheden nodig acht; 

d. De compliance functie heeft direct toegang tot het lid van de Raad van Bestuur met 
compliance in portefeuille. De compliance functie voert periodiek overleg met het lid van de 
Raad van Bestuur die compliance als aandachtspunt in portefeuille heeft, doch minimaal een 
keer per kwartaal. Daarnaast vindt twee keer per jaar overleg plaats met (de voorzitter van) 
de Audit- en Risicocommissie. 

 
De compliance functie wordt functioneel aangestuurd door het RvB-lid met als aandachtsgebied F&B en 
rapporteert rechtstreeks elk kwartaal over haar activiteiten en bevindingen aan de voltallige RvB en de Audit- 
en Risicocommissie. De werking van de compliance functie wordt periodiek geëvalueerd door de internal audit 
functie. 
 

B.6 Internal Audit  
 

B 6.1 De inrichting van de internal auditfunctie 
Internal Audit is een uitbestede dienst voor Univé  Noord-Nederland. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld 
en zijn SLA-afspraken gemaakt met Univé Services B.V., waarover jaarlijks gerapporteerd wordt. 
 
Voor de uitvoering van de internal auditfunctie is een auditcharter opgesteld met hierin onder andere de 
doelen van internal audit, inrichting van de functie, werkwijze en samenwerking met de organisatie. Dit 
auditcharter wordt elk jaar herzien. In 2021 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het auditcharter.  
 
In 2021 hebben de internal auditors geen andere rollen verricht buiten de internal auditfunctie.  
De internal auditfunctie is in 2016 extern getoetst door het IIA (Institute of Internal Auditors) op het voldoen 
aan vaktechnische vereisten. Dit is een beoordeling die eens per 5 jaar plaatsvindt. Het oordeel dat hieruit 
kwam, is dat Internal Audit aan de vaktechnische eisen voldoet. Er zijn aanbevelingen gedaan die in 2017 
nagenoeg volledig opgevolgd zijn. Elk jaar, zo ook in 2021 heeft Internal Audit een interne evaluatie uitgevoerd 
aan de hand van een self assessment. Hieruit zijn enkele acties gekomen die zullen worden opgevolgd.  Internal 
Audit wordt in 2022 weer extern getoetst op de uitvoering van werkzaamheden in 2021 en 2022. 
In het eerste kwartaal 2022 is de jaarlijkse interne evaluatie over de functie in 2021 uitgevoerd op basis van 
een evaluatiegesprek.  
 
De internal auditfunctie is een onafhankelijke, objectieve functie die zekerheid verschaft en adviesopdrachten 
uitvoert, om meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de organisatie te verbeteren. De 
internal auditfunctie helpt de organisatie haar doelstellingen te realiseren door met een systematische, 
gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van de processen van risicomanagement, beheersing en governance te 
evalueren en te verbeteren. (Definitie Internal Audit – Instituut van Internal Auditors). 
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Internal Audit kent de volgende kernprincipes (vanuit het internationale raamwerk voor de beroepsuitoefening 
– Instituut van Internal Auditors (IIA)):  

- Geeft blijk van integriteit. 
- Geeft blijk van vakbekwaamheid en beroepsmatige zorgvuldigheid. 
- Is objectief en vrij van ongepaste beïnvloeding (onafhankelijk). 
- Past zich aan de strategieën, doelstellingen en risico's van de organisatie aan. 
- Is juist gepositioneerd en beschikt over de juiste middelen. 
- Geeft blijk van kwaliteit en voortdurende ontwikkeling. 
- Communiceert effectief. 
- Biedt op risico's gebaseerde zekerheid. 
- Heeft inzicht en is proactief en op de toekomst gericht. 
- Bevordert organisatorische verbetering. 

  
De audits die de internal auditfunctie  uitvoert, bestaan met name uit de volgende auditactiviteiten: 

- operational audits, gericht op de kwaliteit van de beheersing van alle aspecten van de bedrijfsvoering 
gebaseerd op de organisatiedoelstellingen, waarbij het managementproces, de risicobeheersing en de 
Internal Control Statement object van onderzoek zijn; 

- IT-audits, gericht op de beheersing van IT processen, systemen en infrastructuur; 
- financial audits, onderzoek naar de betrouwbaarheid van financiële informatie in afstemming met de 

auditplanning van de externe accountant.; 
- compliance audits, onderzoek of wordt voldaan aan van toepassing zijnde interne en externe wet- & 

regelgeving; 
- In beperkte mate voert de internal auditfunctie  afzonderlijke auditactiviteiten uit t.a.v.: forensic 

audits, gericht op de beheersing van het frauderisico. 
 
Adviesopdrachten betreffen advies en aanverwante dienstverlening aan de opdrachtgever, waarvan de aard en 
de reikwijdte worden overeengekomen met de opdrachtgever. Adviesopdrachten zijn bedoeld om meerwaarde 
te leveren en binnen een organisatie de processen van governance, risicomanagement en beheersing te 
verbeteren, zonder dat de internal auditor beheers verantwoordelijkheid draagt. Voorbeelden omvatten 
consult, adviesverstrekking, begeleiding en training. 
 
B 6.2 Wat hebben we gedaan in 2021 
 
In 2021 zijn de audits uit het (meerjaren) auditplan 2021 - 2023 uitgevoerd óf zijn deze in de herijking van 
audits voor 2022 meegenomen. In dit plan is risicogebaseerd gekeken welke audits toegevoegde waarde 
zouden hebben voor Univé Noord-Nederland. Risico’s gesignaleerd vanuit de organisatie, internal audit en 
toezichthouders zijn hierbij meegenomen.  
In 2021 zijn er voor Univé Noord-Nederland audits uitgevoerd op de thema’s PARP, Sanctiewet, het 
schadeproces bij de brandverzekeraar en een onderzoek naar Besluitvorming & Communicatie binnen UNN. In 
breder Univé-verband zijn audits uitgevoerd op: Diensten B.V. en overgang QIS naar de Cloud. 
In de rapporten worden bevindingen op een vierpuntschaal gescoord, waarin de hoge risico’s door Internal 
Audit gemonitord worden. Hoge risico’s houden in dat direct actie noodzakelijk is. Overige actiepunten worden 
door de 1e lijn gemonitord waarbij de 2e lijn rapporteert t.a.v. opvolging acties vanuit 
risicomanagementperspectief. Per kwartaal wordt hierover gerapporteerd aan de RvB en de ARC.  
 
Het auditplan 2021 – 2023 heeft niet alleen betrekking op 2021 maar geeft ook al voor een deel inzicht in wat 
in 2022 en 2023 als potentieel auditonderwerp is aangemerkt. Bij de keuze van de onderwerpen op de langere 
termijn kijkt Internal Audit ook weer naar de risico’s, nieuwe wet- en regelgeving en projecten die binnen Univé 
worden uitgevoerd. Op basis daarvan wordt jaarlijks een keuze gemaakt en/of herijkt voor de komende jaren.  
 
Internal Audit hanteert een rolling forecast werkwijze voor het opstellen van het auditplan. Dit betekent dat 
gedurende het jaar een moment ingepland wordt om de planning voor het tweede half jaar te evalueren en zo 
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nodig te herprioriteren. Concreet betekent dit, dat voor de zomervakantie aan de ARC expliciet instemming zal 
worden gevraagd t.a.v. de geprioriteerde of herprioritering van auditonderwerpen voor de laatste maanden 
van het lopende jaar. 
 

B.7 Actuariële functie 
De actuariële functie binnen een verzekeringsonderneming is de functie die voor de onderneming actuariële 
berekeningen uitvoert over bijvoorbeeld de hoogte van de premie, de keuze voor een herverzekeringscontract 
en de adequaatheid van de voorzieningen. 
 

B 7.1 Opzet en inrichting van de actuariële functie 
De actuariële functie is een uitbestede dienst voor Univé NN. Hiervoor is een uitbestedingsovereenkomst 
opgesteld en zijn afspraken gemaakt met Arcturus. Voor de uitvoering van de actuariële functie is een charter 
opgesteld met hierin onder andere de doelen van de actuariële functie, inrichting van de functie, werkwijze en 
samenwerking met de organisatie. Dit charter wordt elk jaar herzien in de Raad van Bestuur (RvB) en Audit- en 
risicocommissie (ARC) en is afgestemd met de andere sleutelfuncties Risk, Compliance en Interne audit. In 2021 
zijn geen materiele wijzigingen doorgevoerd in het charter. In 2021 heeft de actuariële functie voor Univé NN 
geen andere rollen verricht buiten deze functie. De actuariële functie rapporteert aan de RvB en maakt deel uit 
van de ARC.  
 
B 7.2 Uitvoering jaarplan 
De actuariële functie stelt een jaarplan op en stemt de planning af met Univé NN. In het jaarplan zijn 
activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan de terreinen waar de actuariële functie directe 
verantwoordelijkheid heeft: het oordeel over de technische voorzieningen, het premie- en acceptatiebeleid en 
de herverzekeringsregeling. Daarnaast had de actuariële functie in 2021 een rol in het 
risicomanagementsysteem door een bijdrage te leveren aan de ORSA, review van de SCR-berekeningen, 
passendheidsanalyse van het Standaard Model en deelname aan de ARC.  
Een overzicht van de activiteiten die tijdens de rapportageperiode door de actuariële functie zijn verricht is 
onderstaande opgenomen:  
- Review berekeningen Technische Voorzieningen per kwartaal 
- Review SCR-berekeningen 2021Q4 
- Rapportage oordeel Technische Voorzieningen 2021Q4, inclusief beoordeling datakwaliteit 
- Rapportage Oordeel Herverzekeringsregeling 
- Rapportage Oordeel toereikendheid premie 
- Monitoring en beoordeling aanbevelingen van de actuariële functie gedurende het jaar 
- Review ORSA- en VCP-berekeningen en oordeel over scenario’s, conclusies ingezette 

managementacties 
- Deelname aan de ARC en sleutelfunctieoverleg 
- Deelname aan het Kernteam actuarieel van de Univé formule 
- Gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die relevante raakvlakken hebben met het 

terrein van de actuariële functie 
- Review PRP-trajecten Particulier en Zakelijk 
- Beoordeling aanpassingen tarieven (o.a. aanpassingen op Zakelijk en project Particulier generiek 

premieformularium) 
De conclusies van de rapportages worden opgenomen in de kwartaalrapportage van de actuariële functie. Deze 
kwartaalrapportages worden besproken in de ARC. De specifieke rapportages zijn gericht aan en besproken 
met de leden van de RvB.  

 
Daarnaast is de actuariële functie betrokken bij een aantal specifieke vragen die naar boven kwamen bij de 
controlewerkzaamheden van de accountant in het jaarrekeningtraject. 
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B.8 Uitbesteding 
Univé NN besteedt bedrijfsprocessen uit, bijvoorbeeld om gebruik te maken van de kennis en schaalgrootte 
van een uitbestedingspartner om de kosten te reduceren of om te focussen op de eigen kerncompetenties en -
processen. Het starten en monitoren van een uitbesteding geschiedt conform het Univé-brede 
Uitbestedingsbeleid. Bij iedere individuele uitbesteding is in de risicoanalyse aangegeven wat de overwegingen 
om uit te besteden. De meest belangrijke uitbestedingen betreffen:  

• aan Arcturus: de acutariele functie; met de inschakeling van Arcturus is in 2014 beoogd op kosten 
efficiënte manier de beschikking te hebben over actuariële kennis en expertise om zo onder andere 
aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen en de kwaliteit van actuariële rapportages en 
berekeningen RU-breed op een consistent hoog niveau te houden. Het in dienst nemen van een 
actuaris per RU werd in 2014 te kostbaar geacht.. De doelstellingen zoals die in 2014 golden, gelden 
op dit moment nog steeds. 

• aan Univé Services: de internal auditfunctie (zie hiervoor). 

• aan Univé Services: IT; de uitbesteding van IT activiteiten, alsook activiteiten waarbij IT een belangrijke 
rol speelt, geschiedt op grond van het uitbestedingsbeleid door, dan wel in samenspraak met, de 
afdeling IT binnen Univé Services om de integraliteit en continuïteit te waarborgen 

• aan Univé Services, door het zgn. Univé Schade Team SLM: ontwikkeling, beheer en onderhoud en 
inkoop (ook voor andere Regionale Univé’s) via het zgn. Univé SchadePlatform. Het Univé 
SchadePlatform beheert de volgende netwerken: Bouw, GlasLoket, Lekdetectie en Spotrepair. 
Dispatch: onderdeel schade afwikkeling, platform waar Univé NN schadeherstellers kunnen aansturen. 
Loopt via SLM. N.V. Univé Schade is mede-eigenaar van het platform Dispatch. 

• aan Univé Services, Veiligheidszaken: het coördineren en onderzoeken van consumentenfraude en 
criminaliteit, het coördineren en onderzoeken van interne fraude- en/of integriteitsincidenten, pre- en 
inemployment screeningen van personeel en derden en coördinatie en onderzoek uitval Sanctiewet. 

Deze uitbestedingen zijn voor alle regionale Univé’s gezamenlijk gedaan.  
 
Bij de inrichting van een uitbesteding wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 

- Er wordt een schriftelijke uitbestedingsovereenkomst opgesteld waaruit de rechten en plichten van de 
partijen blijken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het format Uitbestedingsovereenkomst. Bij zgn. 
intra-formule uitbestedingen is de Samenwerkingsovereenkomst de basis van de uitbesteding en 
wordt er gebruik gemaakt van jaarlijs te herijken UVM Dienstencatalogus; 

- De uitbestedingspartner houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan dezelfde 
voorwaarden als die gelden voor de Univé Organisatie. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een het 
format Bewerkersovereenkomst; 

- Er wordt een eigenaar aangewezen als verantwoordelijke voor monitoring van de uitvoering van de 
uitbesteding; hierover wordt gerapporteerd aan het bestuur; 

- Er wordt geborgd dat er voldoende kennis en ervaring beschikbaar is om het uitbestedingstraject in te 
richten en na uitbesteding te monitoren overeenkomstig het Univé-brede Uitbestedingsbeleid; 

 
Een uitbesteding ontslaat de uitbestedende partij niet van zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 
de uitbestede activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met bijvoorbeeld de 
ondernemingsdoelstellingen, alsook wet- en regelgeving. De monitoring vindt plaats op basis van een 
monitoringsplan. De monitoringsmomenten worden voorafgaand aan iedere uitbesteding bepaald. Ten 
behoeve van de monitoring wordt een proces ingericht en vindt een adequate agendering plaats. De 
monitoring is binnen Univé NN bij de verantwoordelijk manager belegd. 
Voorafgaand aan de uitbesteding wordt de evaluatiefrequentie bepaald. De evaluatie houdt in dat de 
verantwoordelijke manager nagaat in hoeverre de behoefte om uit te besteden nog bestaat, alsook of het 
beoogde doel met de uitbesteding wordt behaald. Dit om vast te kunnen stellen of er redenen zijn om de 
overeenkomst op te zeggen, dan wel te verlengen. De resultaten van de monitoring en de evaluatie worden 
vastgelegd in een rapportage. 
Voor de uitbesteding van sleutelfuncties door de RU’s gelden daarnaast de volgende eisen: 
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- Het Univé-brede Beleid Geschiktheid en Betrouwbaarheid is van toepassing op de personen die 
daadwerkelijk invulling geven aan de uitbestede dienst; 

- De uitbestedingspartner stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de sleutelfunctie van de 
uitbestedingspartner een functionele instructiebevoegdheid heeft; 

- Er geldt een actieve plicht voor de uitvoerende sleutelfuncties om mee te werken aan meldingsplicht DNB; 
- Er dienen afspraken gemaakt te worden die toezien op het beschrijven van de gevolgen wanneer niet meer 

aan de eisen omtrent geschiktheid/betrouwbaarheid en melding wordt voldaan. 
 
De personen die verantwoordelijk zijn voor de uitbestede sleutelfuncties zijn eerder in onderdeel B.2 
beschreven. 
 

B.9 Aanvullende informatie 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de datakwaliteit binnen Univé NN. 
 

B.9.1 Datakwaliteit 
In 2019 is een nieuw datamanagementbeleid en bijbehorend toetsingskader datamanagement vastgesteld. 
Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande beleid zijn: 
- aanpassing n.a.v. de DNB Guidance Datamanagement Solvency II 
- aanpassing van de reikwijdte (naast technische voorzieningen nu ook de andere balansposten) 
- de rollen voor de Datamanagement organisatie zijn uitgebreider en scherper verwoord 
- de beschrijving is teruggebracht naar de kern van datamanagement 
- er is een toetsingskader toegevoegd dat is afgeleid van de DNB guidance   
 
Brondata die Univé NN gebruikt voor Solvency II komt voor een groot deel uit het verzekeringssysteem QIS. De 
datakwailteitsmeting op 4 januari 2022 gaf aan dat de brondata voor polis gegevens voor wat betreft de voor 
Solvency II relevante datavelden voor 99,92% voldoen aan de opgestelde datakwaliteitseisen. Hierbij zijn 44 
(voorgaand jaar nog 29) datakwaliteitsregels getoetst. Voor schadegegevens is dit percentage op hetzelfde  
moment 99,65% en zijn 19(voorgaand jaar 16) datakwaliteitsregels getoetst. 
Deze meting is verder uitgewerkt naar juistheid en volledigheid van de gegevens. Daar waar aanvullende 
brondata wordt gebruikt is een nadere toetsing gedaan, waaruit enige verbeteracties naar voren zijn gekomen.   
 
Ontwikkelingen in 2020: 
In 2020 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van datakwaliteit: 
- Er is een periodiek overleg van de Datamanagement organisatie (DMO). Dit is een RU-breed gremium, 

verantwoordelijk voor de besturing, beheersing en het afleggen van verantwoording over datakwaliteit. 
Onderdeel hiervan is het datakwaliteitsraamwerk. Dit raamwerk is recent nog aangepast en sluit nu aan 
aan bij de guidance die DNB heeft gegeven. 

- Er is een TPM opgesteld, hierin wordt de opzet, bestaan en werking van IT General controls van o.a. QIS, 
Tagetik en Coda onderzocht.  

- Op het gebied van datakwaliteit is samen met DMO, gebruikersgroep RUPS een aantal zaken uitgewerkt: 
o Het RU-brede Internal Control Framework (ICF) is verder uitgewerkt. Hierin worden de controles 

op alle datastromen vastgelegd. 
o Er zijn nieuwe standaardrapportages ontwikkeld voor de ontsluiting van data. Dit betreffen 

diverse rapportages die als input dienen voor de Solvency jaarstaten. 
- Het werkprogramma van de eerste lijns actuariële werkzaamheden is verder uitgebreid. Naast de data 

benodigd voor de technische voorzieningen zijn nu ook de data van de beleggingen opgenomen. 
- Het datamanagement overleg binnen Univé Noord-Nederland vindt periodiek plaats.  
- Er is een beleid opgesteld voor End User Computing. 
Ontwikkelingen in 2021: 
- Doorontwikkelen van het Data Quality Dashboard. Met name door het toevoegen van nieuwe 

datakwaliteitsregels. 
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- GAP analyse End-Using Computing aan de hand van het in 2020 opgestelde beleid en doorvoeren 
aanpassingen zodat volledig aan het beleid voldaan wordt. 
 

Het oordeel van de actuariële functie ten aanzien van de datakwaliteit luidt als volgt: 
De actuariële functie heeft voldoende comfort aangaande de kwaliteit van data (juist en volledig). Er zijn in 
2017 t/m 2020 grote stappen gemaakt in het inzichtelijk maken van de datakwaliteit. In 2021 is een aantal 
additionele stappen gemaakt, vooral op het vlak van de uitbreiding en de borging in de organisatie van het 
Data Quality Dashboard. De data die gebruikt is voor het vaststellen van de bruto technische voorzieningen zijn 
betrouwbaar en voldoende gedetailleerd om de voorziening mee te kunnen vaststellen. Er is geen aanleiding 
om te twijfelen over de juistheid en volledigheid van de data. De data wordt als adequaat beoordeeld voor de 
gehanteerde actuariële methoden.   
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C. Risicoprofiel 
 
Binnen het risicogebaseerde toezichtraamwerk Solvency II neemt het risicoprofiel van een verzekeraar een 
prominente plaats in. Zo bepalen de risico’s waaraan een verzekeraar is blootgesteld onder andere de 
kapitaalvereisten aan welke de verzekeraar dient te voldoen. Deze kapitaalvereisten bepalen samen met het 
aanwezig eigen vermogen de solvabiliteitsratio. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het risicoprofiel van Univé 
NN, waarbij de blootstelling aan en beheersing van de diverse risico’s waaraan Univé NN is blootgesteld wordt 
beschreven. 
 
Om verantwoord met risico’s om te kunnen gaan, heeft Univé NN haar risicomanagement dusdanig ingericht 
dat het risico’s kan identificeren, waarderen en beheersen. Dit stelt Univé NN in staat haar risico’s op een 
continue basis te monitoren en waar nodig acties te ondernemen wanneer het risicoprofiel van Univé NN 
verandert. 
 
De belangrijkste graadmeter aan de hand waarvan Univé NN haar risico´s monitort, is de solvabiliteitsratio. 
Deze ratio is de uitkomst van het eigen vermogen gedeeld door het solvabiliteitskapitaalvereiste (hierna: 
“SCR”) onder Solvency II. De SCR is opgebouwd uit kapitaalvereisten voor verschillende risicocategorieën. Deze 
kapitaalvereisten borgen dat Univé NN onverwachte verliezen kan opvangen, welke veroorzaakt kunnen 
worden door de verschillende risico’s. Conform de Gedelegeerde Verordening is het uitgangspunt bij de 
berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste dat het in aanmerking komend vermogen zo hoog is dat met 
99,5% kans alle onverwachte verliezen binnen een jaar kunnen worden opgevangen. 
 
Univé NN monitort haar solvabiliteitspositie op kwartaalbasis. Hiertoe bepaalt Univé NN elk kwartaal de 
kapitaalvereisten per risicocategorie en de solvabiliteitsratio. De berekende aanwezige en vereiste solvabiliteit 
wordt ieder kwartaal gerapporteerd, waarbij de verschuivingen ten opzichte van het voorgaande kwartaal 
worden toegelicht. Als er zich ‘trigger events’ voordoen, waarbij de solvabiliteitsratio beneden de vooraf 
bepaalde drempelwaarde komt, wordt er conform het ORSA-beleid een ad hoc ORSA uitgevoerd. In het 
kapitaalbeleid is opgenomen welke maatregelen er getroffen worden indien de solvabiliteitsratio onder de 
interne norm zakt of dreigt te zakken. De maatregelen zijn bedoeld om de SCR-ratio te (laten) herstellen en 
daarnaast om te voorkomen dat de interventiegrens geraakt wordt. 
 
In het monitoringssysteem is daarnaast een koppeling gemaakt tussen de hoogte van de solvabiliteitsratio en 
de mogelijke acties vanuit de risicomanagement strategie. De koppeling tussen de solvabiliteitsratio en de 
mogelijke acties vanuit het kapitaalbeleid is opgenomen in tabel C.1. 
 

Tabel C.1 –Monitoring 
solvabiliteitsratio 

Actie vanuit risicomanagement strategie 
 

SCR in ORSA in jaar 2, of later, 
van het meerjarenplan onder de 
interne grens van 160% 

Afhankelijk van de doorrekening van de managementreactie op het scenario 
volgen bijsturingsmaatregelen. 

SCR in ORSA in jaar 1 
meerjarenplan onder interne 
grens van 160% 

Afhankelijk van de doorrekening van de managementreactie op het scenario 
volgen bijsturingsmaatregelen. 

Scenario uit ORSA met impact op 
SCR <160% doet zich voor 

Uitvoeren van een ad hoc ORSA en formuleren managementacties. Afhankelijk van 
het scenario en impact kan dit zijn kapitaal genereren en/of risico terugbrengen. 

SCR < 160% volgens 
kwartaalrapportage 

Terugbrengen risico:  
- Specifiek voor de gebeurtenis die de solvabiliteit doet dalen  
- Op korte termijn realiseren van kostenaanpassing  
- Aanpassen beleggingsmix  
- Kapitaalstorting vanuit Coöperatie Univé Noord-Nederland 
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Solvabiliteit onder 
interventiegrens van de Univé 
formule (150%) 

Terugbrengen risico: 
- Specifiek voor de gebeurtenis die de solvabiliteit doet dalen 
- Op korte termijn realiseren van kostenaanpassing 
- Aanpassen beleggingsmix  
- Kapitaalstorting vanuit Coöperatie Univé NN 
- Aanvraag doen voor financiële ondersteuning door Coöperatie Univé U.A. 

Solvabiliteit onder 
interventiegrens van DNB (100%) 

Terugbrengen risico: 
- Specifiek voor de gebeurtenis die de solvabiliteit doet dalen 
- Op korte termijn realiseren van kostenaanpassing 
- Aanpassen beleggingsmix  
- Kapitaalstorting vanuit Coöperatie Univé NN 

- Aanvraag doen voor financiële ondersteuning door Coöperatie Univé U.A. Het 
bestuur overlegt met DNB of de maatregelen volstaan en als herstelplan kunnen 
gelden. In dat plan worden de acties concreet uitgewerkt. 

 

De wijze van beoordeling van risico’s is gedurende 2021 niet materieel veranderd. 
 
De risico’s die Univé NN loopt, zijn in belangrijke mate afhankelijk van de samenstelling van de 
verzekeringsportefeuille, de mate van herverzekering en de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Ook 
zijn ontwikkelingen in de externe omgeving van invloed op het risicoprofiel alsmede de effectiviteit van de 
inrichting van de eigen organisatie. Het kwantitatieve risicoprofiel van Univé NN wordt bepaald door de 
kapitaalvereisten per risicocategorie uitgerekend met behulp van het standaardmodel onder Solvency II. Op 
basis van deze kapitaalvereisten is het risicoprofiel van Univé NN opgebouwd uit de volgende elementen, in 
volgorde van grote voor Univé NN; 
 

- Verzekeringstechnisch risico;  
- Marktrisico; 
- Tegenpartijrisico; 
- Operationeel risico. 

 
De onderstaande figuur geeft de opbouw van de SCR van Univé NN weer in een cirkeldiagram, waarbij de 
kapitaalvereiste na diversificatie-effecten per risico in miljoenen euro’s is weergegeven. 
 
Figuur C.1- SCR per risicocategorie in € 1.000 
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Zoals blijkt uit figuur C.1 zijn het verzekeringstechnisch risico en het marktrisico materiële risico’s voor Univé 
NN. Univé NN houdt geen kapitaal aan voor het liquiditeitsrisico, aangezien dit risico niet materieel is. 
 

Risicoconcentratie 
Risicoconcentratie houdt een verhoogd risico in, het is het tegenovergestelde van risicospreiding. Univé NN 
houdt rekening met risicoconcentratie binnen de verschillende risicocategorieën en tussen de verschillende 
risicocategorieën. 
 
Univé NN beschouwt risicoconcentratie binnen een risicocategorie als een relatief hoge blootstelling aan een 
afzonderlijke risico binnen een risicocategorie. Risicoconcentratie tussen risicocategorieën wordt beschouwd 
als een blootstelling aan verschillende risico’s welke een hoge mate van correlatie met elkaar vertonen. 
 
Potentiële risicoconcentraties worden per risicocategorieën in de onderstaande paragrafen besproken. 
 

Stress testing 
Jaarlijks voert Univé NN een stress test uit in het kader van de ORSA op basis van verschillende scenario’s. 
Hiertoe definieert Univé NN, op basis van de risico’s waaraan het is blootgesteld, stress scenario’s. Univé NN 
berekent de impact van de stress scenario’s op de ontwikkeling van het vereiste kapitaal, de interne norm, het 
aanwezige kapitaal en de winstgevendheid over de komende drie jaar. Deze doorrekening van de scenario’s 
over een periode van (ten minste) drie jaar sluit aan bij de tijdshorizon van de bedrijfsstrategie. 
 
De hoogte van de impact als gevolg van de stress scenario’s wordt zoveel mogelijk op basis van objectieve data, 
waaronder data uit het verleden, vastgesteld. Wanneer er geen objectieve data voor handen zijn, vindt 
bepaling plaats op basis van professional judgement. De Raad van Bestuur en de risk officer beoordelen de 
uitkomsten van de scenario analyses en stress tests. Op basis van deze beoordeling kan het noodzakelijk zijn 
om strategische keuzes te maken. Deze kunnen betrekking hebben op: 

- De maatregelen die noodzakelijk zijn wanneer een stressscenario zich daadwerkelijk voordoet;  
- De maatregelen die direct nodig zijn, omdat bepaalde risico’s te groot zijn en niet passen binnen de 

risicostrategie van Univé NN;  
- Het herijken van de risicostrategie en/of de bedrijfsstrategie. 

 
In de onderstaande paragrafen zijn per risico de relevante stress scenario’s beschreven, waarbij tevens is 
aangegeven wat de effecten zijn per scenario ten opzichte van het basisscenario. Voor verdere toelichting op 
de stress testing welke Univé NN jaarlijks uitvoert, wordt verwezen naar hoofdstuk “Scenario’s” van de ORSA, 
welke door Univé NN conform de geldende tijdslijnen is ingediend bij DNB. 
 

Afhankelijkheden tussen risicomodules 
Om afhankelijkheden te bepalen tussen de risico's die door de risicomodules of ondermodules van het 
kernsolvabiliteitskapitaalvereiste worden bestreken wordt gebruik gemaakt van de correlatiecoëfficiënten uit 
de Gedelegeerde Verordening. 
 
In de paragrafen C.1 tot en met C.5 worden de risico’s per categorie verder toegelicht. In paragraaf C.6 wordt 
ingegaan op andere materiële risico’s naast de Solvency II risicocategorieën. 
 

C.1 Verzekeringstechnisch risico  
 

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat negatieve financiële gevolgen optreden doordat inadequate 
aannames zijn toegepast met betrekking tot de premiestelling en de voorzieningen en/of dat de 
schadebetalingen, de kosten en/of de ontwikkelingen van de voorzieningen in ongunstige zin afwijken van de 
aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling en de reservering.  
 
Het verzekeringstechnisch risico is het grootste risico voor Univé NN en wordt daarom als materieel risico 
onderkend. 
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Univé NN monitort het verzekeringstechnisch risico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, 
zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. De kapitaalvereiste voor het verzekeringstechnisch risico 
van Univé NN bedraagt ultimo 2021 € 9,5 miljoen na diversificatie. Het verzekeringstechnisch risico als geheel 
kan worden opgedeeld in verschillende ondermodules. De voor Univé NN relevante ondermodules en de 
diversificatie-effecten zijn beschreven in tabel C.2. 
 

Tabel C.2 –Verzekeringstechnisch 

risico 

Beschrijving 

Premie- en reserverisico Het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de waarde 

van verzekeringsverplichtingen door schommelingen in het tijdstip, de 

frequentie en de ernst van verzekerde gebeurtenissen en in het tijdstip 

en het bedrag van schaderegelingen 

Vervalrisico Het risico van vroegtijdige beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomsten 

Catastroferisico Het risico op verliezen veroorzaakt door een ramp wat leidt tot een 

daling van het eigen vermogen 

Diversificatie-effecten De vermindering van de risicopositie die verband houdt met de 

diversificatie van activiteiten en die voortvloeit uit het feit dat het 

tegenvallende resultaat uit hoofde van het ene risico kan worden 

gecompenseerd met het meevallende resultaat uit hoofde van een 

ander risico, wanneer er geen volledige correlatie tussen deze risico’s 

bestaat 

 

Voor Univé NN wordt het verzekeringstechnisch risico grotendeels bepaald door het catastroferisico. Daarnaast 
beïnvloeden het premie- en reserverisico de kapitaalvereiste voor verzekeringstechnisch risico. De impact van 
het vervalrisico is beperkt. 
 
Het verzekeringstechnische risico is het grootste risico van Univé NN. In vergelijking met de stand per ultimo 
2020 is deze kapitaalvereiste met ongeveer € 160 duizend afgenomen. Een nauwkeuriger overzicht van de 
verschuivingen gedurende 2021 in de kapitaalvereisten per risicomodule en ondermodule is opgenomen in 
onderdeel E van deze rapportage. 
 
Univé NN projecteert de kapitaalvereiste en de solvabiliteitsratio jaarlijks ten minste drie jaar vooruit in de 
ORSA aan de hand van een basisscenario. Binnen het basisscenario zijn omzetgroei, een gezonde 
schade/premieverhouding en een gezonde kostenratio speerpunten voor de planperiode.  
 
De ontwikkeling van het verzekeringstechnisch kapitaalvereiste (vanuit het basisscenario van de ORSA 2021), 
met inbegrip van een opsplitsing naar ondermodule is opgenomen in de onderstaande tabel. 
 

Tabel C.3 – Ontwikkelingen verzekeringstechnisch 

kapitaalvereiste (bedragen x € 1.000) 

2021 2022 2023 

Premie- en reserverisico  6.007   6.184   6.395  

Vervalrisico  218   218   219  

Catastroferisico  5.768   5.768   5.769  

Verzekeringstechnisch risico SCR na diversificatie  9.313   9.455   9.627  
 

Zoals blijkt uit tabel C.3 is de verwachting dat de blootstelling aan het verzekeringstechnisch risico, en daarmee 
de kapitaalvereiste voor dit risico jaarlijks beperkt zal toenemen. 
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C.1.1 Risicoconcentratie 
Binnen het verzekeringstechnisch risico is een zekere mate van concentratie aanwezig. Dit wordt met name 
veroorzaakt door de geografische spreiding van de verzekeringsportefeuille van Univé NN. De portefeuille kent 
een nadrukkelijk zwaartepunt in het noorden van Nederland, in en rondom de provincies Groningen en 
Drenthe. Het standaardmodel houdt hier in zoverre rekening mee dat het man-made risico wordt bepaald door 
de grootste concentratie van verzekerde risico’s binnen een straal van 200 meter. Per ultimo 2021 bedroeg dit 
voor Univé NN € 58,6 miljoen. 
 

C.1.2 Risicobeperkende maatregelen 
Univé NN hanteert de volgende beheersmaatregelen ten aanzien van het verzekeringstechnisch risico: 
 

- Acceptatiebeleid en -richtlijnen 
- Product Approval and Review Process (PARP) 
- Sluiten van adequate herverzekeringscontracten op basis van het herverzekeringsbeleid 
- Monitoring verzekeringsportefeuille en kosten 
- Actuariële onderbouwing premiestellingen (toereikendheidstoets) en (schade)voorzieningen 

(reserveringen) 
 
De risicolimitering door middel van herverzekeringscontracten wordt verder toegelicht in de onderstaande 
paragraaf. 
 

C.1.3 Risicolimiteringstechnieken 
Het gebruik van herverzekeringscontracten wordt, samen met het gebruik van derivaten en special purpose 
vehicles, onder Solvency II aangeduid als risicolimiteringstechniek. Door middel van herverzekering kunnen de 
verzekeringstechnische risico’s worden gemitigeerd. Dat is vooral van belang voor de niet verwachte schades, 
zoals de catastrofe risico’s en de heel grote schades die het resultaat meer dan gemiddeld beïnvloeden. 
Doordat de herverzekeraar deze risico’s kan spreiden over een zeer groot aantal risico’s is zij minder kwetsbaar 
voor concentraties van schades en frequentierisico’s dan een individuele verzekeraar. Hierdoor kan een 
herverzekeraar tegen een acceptabele premie de verzekeringstechnische risico’s van een verzekeraar (deels) 
overnemen. Univé NN wil voorkomen dat door catastrofes problemen zouden kunnen ontstaan ten aanzien 
van claims uitbetalingen. Om deze reden worden zowel voor storm als brand herverzekeringscontracten 
afgesloten, welke het verzekeringstechnisch risico van Univé NN limiteren. Nadere omschrijving van de 
doelstellingen, dekkingen en de keuze daarvan is weergegeven in onderdeel A.2.2. 
 
Excess of loss herverzekering past het best bij de portefeuille van Univé NN. Excess of loss herverzekering is een 
vorm van herverzekering waarbij de verzekeraar voor elke schade (of voor elke schadegebeurtenis) een vast 
eigen behoud heeft. Wanneer dit eigen behoud wordt overschreden, komt de schade (voor zover deze het 
eigen behoud overschrijdt) voor vergoeding door de herverzekeraar in aanmerking. 
 
Univé NN beoordeelt periodiek de effectiviteit van de herverzekeringscontracten. Toetsing van de 
adequaatheid van het herverzekeringsprogramma wordt uitgevoerd door de actuariële functie. Deze toets 
vindt jaarlijks plaats rondom de contractbesprekingen met Univé Her. 
 

C.1.4 Risicogevoeligheid 
Binnen het verzekeringstechnisch risico geldt het catastrofe risico als een materieel risico. Conform de 
Gedelegeerde Verordening heeft Univé NN de kapitaalvereiste voor catastrofe risico berekend als het verlies 
dat plaatsvindt als gevolg van een drietal catastrofes veroorzaakt door respectievelijk windstorm, hagel en 
brand. Als gevolg van deze catastrofes zoals gedefinieerd in de SII-specificaties komt de kapitaalvereiste voor 
catastrofe risico uit op € 5,8 miljoen. 
 
Naast het catastrofe risico geldt het premie- en reserverisico als een materieel risico binnen het 
verzekeringstechnisch risico van Univé NN. Het reserverisico betreft het risico dat de best estimate schatting 
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voor de schadevoorziening na aftrek van herverzekering niet toereikend is om de uitkeringen te dekken. De 
driver voor het reserverisico is dan ook de best estimate schatting van de voorzieningen voor te betalen 
schaden na aftrek van herverzekering. Als gevolg van de conform de gedelegeerde verordening berekende 
schok komt de kapitaalvereiste voor premie- en reserverisico uit op € 6,2 miljoen. 
 
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk voert Univé NN jaarlijks een stress test uit op basis van 
verschillende stress scenario’s. Met betrekking tot het verzekeringstechnisch risico zijn door Univé NN voor de 
komende drie jaar een stress scenario doorgerekend op basis van het standaardmodel.  
 
In dit scenario’s is als stormcalamiteit opgenomen een eens-per-250-jaar storm. De eens-per-250-jaar storm 
zorgt voor een groot verlies en een dergelijke calamiteit schaadt de financiële situatie van de verzekeraar. De 
solvabiliteit daalt in een dergelijk extreem scenario wel tijdelijk onder de interventiegrens en herstelt zich naar 
verloop van tijd weer door positieve resultaten in opvolgende jaren.  
 
Een grote verzekeringstechnische calamiteit zal in het jaar waarin deze zich voordoet wel zorgen voor een 
verlies. Maar de gezamenlijke scenario’s uit de ORSA’s van de afgelopen jaren laten zien dat de RU door haar 
financiële situatie een behoorlijk vermogen heeft om negatieve schokken op te vangen. 
 

C.2 Marktrisico  
Het marktrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als direct of 
indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in de volatiliteit van de marktprijzen van activa, 
verplichtingen en financiële instrumenten. 
 
Het marktrisico betreft na het verzekeringstechnisch risico het grootste risico voor Univé NN en wordt door 
Univé NN als materieel risico onderkend. 
 
Univé NN monitort het marktrisico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals omschreven 
in de inleiding van dit hoofdstuk. De kapitaalvereiste voor het marktrisico van Univé NN bedraagt ultimo 2021 
ruim € 5,9 miljoen na diversificatie. Het marktrisico als geheel kan worden opgedeeld in verschillende 
ondermodules. De voor Univé NN relevante ondermodules en de diversificatie-effecten zijn beschreven in tabel 
C.4. 

Tabel C.4 –Marktrisico Beschrijving 

Renterisico De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële 

instrumenten voor veranderingen in de rentetermijnstructuur of in de volatiliteit 

van de rente 

Vastgoedrisico De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële 

instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van de 

marktprijzen van vastgoed 

Spreadrisico De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële 

instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van de 

kredietspreiding boven de risicovrije rentetermijnstructuur 

Valutarisico De gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële 

instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van 

wisselkoersen 

Concentratierisico Risico’s veroorzaakt door een gebrek aan diversificatie in de activaportefeuille, of 

door een sterke blootstelling aan het risico van wanbetaling van een enkele 

emittent van effecten of een groep van verbonden emittenten 

Diversificatie-effecten De vermindering van de risicopositie die verband houdt met de diversificatie van  

activiteiten en die voortvloeit uit het feit dat het tegenvallende resultaat uit hoofde 

van het ene risico kan worden gecompenseerd met het meevallende resultaat uit 

hoofde van een ander risico, wanneer er geen volledige correlatie tussen deze 

risico’s bestaat 
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Het marktrisico bij Univé NN wordt grotendeels bepaald door het aandelenrisico en in mindere mate door het 
spreadrisico en het valutarisico. In vergelijking met de stand per ultimo 2020 is deze kapitaalvereiste met 
ongeveer € 1,5 miljoen toegenomen. Een nauwkeurig overzicht van de verschuivingen gedurende 2021 in de 
kapitaalvereisten per risicomodule en ondermodule is opgenomen in onderdeel E van deze rapportage. 
 
Univé NN projecteert de kapitaalvereiste en de solvabiliteitsratio jaarlijks ten minste drie jaar vooruit in de 
ORSA aan de hand van een basisscenario. De uitgevoerde solvabiliteitsprojectie uit de ORSA 2021 levert 
informatie over de toekomstige te verwachten ontwikkeling van de kapitaalvereisten volgens het 
standaardmodel. Binnen het basisscenario zijn omzetgroei, een gezonde schade/premieverhouding en een 
gezonde kostenratio speerpunten voor de planperiode.  
 
De ontwikkeling van het marktrisico kapitaalvereiste, met inbegrip van een opsplitsing naar ondermodule is 
opgenomen in de onderstaande tabel. 
 

Tabel C.5 – Ontwikkelingen marktrisico kapitaalvereiste 

(bedragen x1.000) 

2021 2022 2023 

Renterisico  678   709   741  

Aandelenrisico  3.227   3.434   3.517  

Vastgoedrisico  -     -     -    

Spreadrisico  1.012   1.068   1.120  

Valutarisico  952   972   989  

Concentratierisico  295   313   329  

Marktrisico SCR  4.486   4.745   4.881  
 

Zoals blijkt uit tabel C.5 is de verwachting dat de blootstelling aan het marktrisico, en daarmee de 
kapitaalvereiste voor dit risico blijft toenemen. De bedragen illustreren de continue toename van het 
marktrisico door behaalde positieve resultaten. 
 
Univé NN is geen effectenleningstransacties, dan wel retrocessie- of omgekeerde retrocessie overeenkomsten 
(met inbegrip van liquiditeitsswaps) aangegaan. 
 

C.2.1 Risicoconcentratie  
Binnen het marktrisico is er sprake van een zekere mate van concentratie. Deze wordt beperkt door de 
richtlijnen voor spreiding zoals die in het beleggingsbeleid zijn opgenomen. In het beleggingsbeleid is 
opgenomen dat de activa zodanig worden gediversifieerd dat een bovenmatige afhankelijkheid van een 
bepaalde geografische ruimte en bovenmatige risicoaccumulatie in de portefeuille als geheel wordt vermeden. 
Maximaal 50% van de aandelen mag worden aangehouden in vreemde valuta, dit houdt in dat minstens 50% 
wordt aangehouden in euro’s. Bij obligaties mag geen valutarisico worden gelopen. Hierdoor is er dus wel 
enige concentratie in het marktrisico waar te nemen. 
 

C.2.2 Risicobeperkende maatregelen 
Het beleggingsbeleid is een belangrijke beheersmaatregel ten aanzien van het marktrisico. Het bestuur van 
Univé NN is verantwoordelijk voor het vaststellen van de voorwaarden en doelstellingen van het 
beleggingsbeleid. Univé NN stelt deze voorwaarden en doelstelling op conform het “prudent person”-beginsel. 
Het beleggingsbeleid van Univé NN heeft een defensief karakter waarbij een voorzichtige afweging tussen 
risico en rendement steeds voorop staat. In het beleggingsbeleid zijn richtlijnen opgenomen onder andere ten 
aanzien van de verdeling van de portefeuille over aandelen, obligaties en liquiditeiten.  
 
Univé NN heeft omwille van het specialistische karakter van beleggen waarbij flexibel en accuraat inspelen op 
marktontwikkelingen, deskundigheid en het beschikken over de juiste systemen cruciaal zijn voor het uitvoeren 
van beleggingsbeleid, gekozen om zich bij het vermogensbeheer te laten ondersteunen door een externe partij. 
Het vermogensbeheer zelf ligt bij de beleggingscommissie die binnen Univé NN is gevormd.  
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De doelstelling van het beleggingsbeleid is om overtollige kasgelden uit te zetten tegen een aanvaardbaar risico 
op zodanige wijze dat de opbrengst van de beleggingen bijdragen aan het resultaat van de onderneming 
zonder dat zij de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Bij deze doelstelling past een zorgvuldig 
gekozen samenstelling van de beleggingen conform het ‘prudent person’-beginsel, waarbij recht wordt gedaan 
aan de volgende randvoorwaarden: 

- Er wordt alleen belegd in activa en instrumenten waarvan de risico’s goed kunnen worden onderkend, 
gemeten, bewaakt, beheerd, beheerst en gerapporteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
geldende solvabiliteitseisen. 

- De veiligheid, kwaliteit, liquiditeit, beschikbaarheid en het rendement van de portefeuille als geheel 
dient gewaarborgd te zijn. 

- Activa die tegenover de technische voorziening staan worden belegd op een wijze die strookt met de 
aard en looptijd van de verplichtingen. 

- De activa worden zodanig gediversifieerd 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 wordt vermeden. 

 
Het belangrijkste marktrisico voor Univé NN is het aandelenrisico, maar ook de aangehouden obligaties 
brengen risico’s met zich mee. Geformuleerde doelstellingen voor de aandelen zijn: 

- Jaarlijks dividend heeft voorkeur boven koerswinsten 
- Koersstijging en – daling zullen niet direct aanleiding geven tot het heroverwegen van de portefeuille. 
- Er mag valutarisico worden gelopen aangezien dit zorgt voor een geografische spreiding binnen de 

portefeuille. Maximaal 50% van de aandelen mag worden aangehouden in vreemde valuta. 
Ten aanzien van de obligaties geldt dat: 

- De obligaties dienen een minimale rating van BBB (S&P)/ Baa2(Moody’s) te hebben. 
- Maximaal 10% van de obligaties mag bestaan uit obligaties met een BBB(S&P)/Baa2(Moody’s) rating. 
- Indien de rating van een obligatie niet meer voldoet aan de eisen dient deze obligatie binnen 6 

maanden verkocht te worden. De minimale rating dient wel altijd BBB te zijn. 
- De duration (gewogen gemiddelde looptijd van alle cash flows) van de obligatieportefeuille mag op 

basis van het gekozen risicoprofiel niet boven 7 uitkomen.  
- Achtergestelde obligatieleningen maken geen deel uit van de portefeuille 
- Er mag geen valutarisico worden gelopen  
- Als benchmark voor de obligatieportefeuille geldt de Barclays Euro Aggregate Bond Index.  

 
Univé NN heeft er in het beleggingsbeleid voor gekozen niet speculatief te beleggen in derivaten. De 
ontwikkelingen van de beleggingsportefeuille ten opzichte van bovenstaande richtlijnen worden ieder kwartaal 
gemonitord en gerapporteerd aan de RvB en RvC. 
 

C.2.3 Risicogevoeligheid 
Binnen het marktrisico geldt het aandelenrisico als een materieel risico. Conform de Gedelegeerde Verordening 
heeft Univé NN de kapitaalvereiste voor aandelenrisico berekent als het verlies dat plaatsvindt als gevolg van 
een prijsschok in de aandelenportefeuille van 45,88% (en 55,88% voor niet beursgenoteerde aandelen), zoals 
gegeven in de SII-specificaties. Als gevolg van deze schok komt de kapitaalvereiste voor aandelenrisico uit op  
€ 4,7 miljoen. 
 
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk voert Univé NN jaarlijks een stress test uit op basis van 
verschillende stress scenario’s. In de ORSA 2021 is een scenario opgenomen onder de naam ‘Economische 
crisis’, waarin onder meer een waardedaling van aandelen is opgenomen. Door de grote waardedaling van de 
aandelenportefeuille daalt de SCR-ratio ten opzichte van het basisscenario. In de jaren na de aandelenschok 
stijgt de ratio wel weer door een toename van het eigen vermogen als gevolg van de geboekte winst in die 
jaren. 
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Dit scenario heeft een gemiddelde negatieve impact waarbij opvalt dat de twee verschillende gebeurtenissen 
(aandelenschok en renteschok) beide ingrijpende gevolgen hebben. Te zien is dat het resultaat bij beide 
gebeurtenissen sterk daalt. De combined ratio blijft echter binnen de risicobereidheid en ook de SCR-ratio blijft 
boven de normsolvabiliteit. Door een positief resultaat in het laatste jaar van de projectie is er in de SCR-ratio 
een stijgende lijn te zien op dat punt.  
 

C.3 Tegenpartijrisico  
 
Tegenpartijrisico betreft het risico op potentiële verliezen als gevolg van onverwachte wanbetaling of een 
verslechtering van de kredietwaardigheid van de tegenpartijen en debiteuren van Univé NN. 
 
Tegenpartijrisico heeft een behoorlijke invloed op de hoogte van de kapitaalvereiste voor Univé NN en wordt 
derhalve door Univé NN ook als een materieel risico onderkend voor Solvency II. Univé NN monitort het 
tegenpartijrisico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio. De kapitaalvereiste voor het 
tegenpartijrisico van Univé NN bedraagt ultimo 2021 € 2,2 miljoen. In vergelijking met de stand per ultimo 2020 
is deze kapitaalvereiste met bijna € 0,3 miljoen toegenomen. 
 
De grootste invloed op het tegenpartijrisico heeft de kredietwaardigheidsrating van de herverzekeraar Univé 
Her. Ook de ratings van de banken waar de liquide middelen worden aangehouden spelen een rol. De rating 
van de herverzekeraar is in 2016 van A- naar A geüpgraded (door A.M. Best). Dit zorgt er niet voor dat het 
tegenpartijrisico voor Solvency II verandert, maar zorgt wel voor een grotere buffer ten opzichte van de ratings 
waardoor een hogere kapitaalvereiste zou gaan gelden. 
 
Univé NN projecteert de kapitaalvereiste en de solvabiliteitsratio jaarlijks drie jaar vooruit aan de hand van een 
basisscenario. De uitgevoerde solvabiliteitsprojectie uit de ORSA 2021 levert informatie over de toekomstige 
ontwikkeling van de kapitaalvereisten volgens het standaardmodel. Binnen het basisscenario zijn omzetgroei, 
een gezonde schade/premieverhouding en een gezonde kostenratio speerpunten voor de planperiode.  
 
De ontwikkeling van het tegenpartijrisico kapitaalvereiste is opgenomen in de onderstaande tabel. 
 

Tabel C.6 – Ontwikkelingen tegenpartijrisico 

kapitaalvereiste (bedragen x € 1.000) 

2021 2022 2023 

Tegenpartijrisico SCR  1.901   1.840   1.808  
 

Zoals blijkt uit tabel C.6 is de verwachting dat de blootstelling aan het tegenpartijrisico, en daarmee de 
kapitaalvereiste voor dit risico een zeer beperkte afname laat zien. 
 

C.3.1 Risicoconcentratie  
Binnen het tegenpartijrisico is er sprake van concentratie met betrekking tot de tegenpartijen. De belangrijkste 
concentratie is veroorzaakt doordat er slechts één herverzekeraar is, waardoor er automatisch een grote 
afhankelijkheid ontstaat van de kredietwaardigheid ten aanzien van die tegenpartij. De liquide middelen 
worden gespreid over een drietal banken zodat de concentratie hier beter beheerst wordt. 
 

C.3.2 Risicobeperkende maatregelen 
De belangrijkste beheersmaatregel voor het tegenpartijrisico is eerder in paragraaf C.3 indirect al aan de orde 
gekomen. Op grond van het beleggingsbeleid gelden minimale kredietwaardigheidseisen aan banken waar de 
liquide middelen worden ondergebracht. De liquide middelen en kortlopende deposito’s (spaarrekeningen) 
worden ondergebracht bij diverse bancaire instellingen om op deze wijze het tegenpartijrisico te beperken. 
Deze instellingen dienen te beschikken over een minimale rating van A. Voor de herverzekeraar geldt op grond 
van het herverzekeringsbeleid een minimale rating van A-. Gezien de invloed van de rating van Univé Her, 
wordt van de herverzekeraar daarnaast jaarlijks een overzicht gevraagd van de door hen afgesloten retrocessie 
dekkingen, deze worden geanalyseerd. 
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C.3.3  Risicogevoeligheid 
Het tegenpartijrisico geldt als een materieel risico. Conform de Gedelegeerde Verordening heeft Univé NN de 
kapitaalvereiste voor tegenpartijrisico berekend als het verlies dat plaatsvindt als gevolg van een verlies van 
een deel van de uitstaande vorderingen. Het percentage van het verlies ten opzichte van de totale uitstaande 
vordering is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de tegenpartij. Voor Univé NN, komt dit uit op het 
totaal van € 2,2 miljoen. 
 
Het tegenpartijrisico is voor Univé NN minder van invloed op de solvabiliteit dan de eerder benoemde risico’s. 
Het risico is daarom ook niet zelfstandig als scenario in de laatste ORSA opgenomen. In eerdere jaren is 
geconcludeerd dat een afwaardering van de kredietwaardigheid van de herverzekeraar grote gevolgen heeft. 
Een afwaardering met meerdere stappen zou ervoor kunnen zorgen dat de normsolvabiliteit wordt 
onderschreden. 
 
De effecten van een dergelijk scenario zijn voor Univé NN duidelijk niet acceptabel en de directie zal dus 
maatregelen nemen indien een dergelijk scenario zich werkelijk zou voordoen. Gezien de gevolgen die de 
afwaardering van de herverzekeraar voor alle regionale Univé’s zal hebben is geoordeeld dat er voldoende 
aanleiding zal zijn voor het inzetten van het geoormerkt vermogen of kapitaal vanuit de Coöperatie Univé ten 
einde de terugval in rating van Univé Her te beperken. Het geoormerkt vermogen dat hiervoor beschikbaar is 
bedraagt ongeveer € 39 miljoen (waarvan ruim € 10 miljoen specifiek voor Univé NN). Het is niet met zekerheid 
aan te geven of dit voldoende zal zijn om de kredietwaardigheid van Univé Her te herstellen of dat ook de 
Coöperatie Univé hier nog een bijdrage aan zou moeten leveren. De Coöperatie Univé heeft € 18 miljoen aan 
liquide middelen op de balans (enkelvoudig, geconsolideerd is er € 101 miljoen aanwezig)4. In een eerdere 
ORSA is geoordeeld dat met de beschikbare middelen in ieder geval een terugval van 3 stappen zou kunnen 
worden voorkomen.  
 

C.4 Liquiditeitsrisico  
 
Liquiditeitsrisico is het risico dat Univé NN over onvoldoende middelen beschikt om aan directe verplichtingen 
te voldoen. Om te borgen dat Univé NN kan voldoen aan haar actuele verplichtingen heeft het een ALM-beleid 
opgesteld (asset liability management). Hierbinnen zijn doelstellingen ten aanzien van de hoogte, spreiding en 
beschikbaarheid van de aanwezige liquide middelen geformuleerd. Hiertoe bepaalt Univé NN de middelen die 
belegd kunnen worden op basis van een analyse, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele 
verplichtingen voortkomend uit benodigd werkkapitaal, te verwachten toekomstige schades en toekomstige 
kosten. Op basis van deze analyse bepaalt Univé NN de hoogte van de liquide middelen, welke het dient aan te 
houden om aan de liquiditeitsbehoefte te kunnen voldoen. Het ALM-beleid draagt zorg voor een adequate 
beheersing van het liquiditeitsrisico, waardoor het liquiditeitsrisico na toepassing hiervan geen materieel risico 
voor Univé NN betreft. 
 

C.4.1 Verwachte winst in toekomstige premie 
Met betrekking tot het liquiditeitsrisico betekent, ‘de verwachte winst in toekomstige premies’, de verwachte 
contante waarde van de toekomstige kasstromen, welke voortvloeien uit het opnemen in de technische 
voorziening van de premies welke verband houden met bestaande verzekeringscontracten welke verwacht 
worden in de toekomst ontvangen te worden, maar welke om welke reden dan ook mogelijkerwijs niet worden 
ontvangen, om een reden anders dan dat een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt, ongeacht de wettelijke of 
contractuele rechten van de polishouder om de polis te beëindigen. 
 
De in de technische voorziening opgenomen toekomstige winst bedraagt € 307.000. De activa zijn qua aard, 
looptijd en liquiditeit geschikt om aan de verplichtingen te voldoen wanneer deze opeisbaar zijn (of winsten 
komen te vervallen). Er zijn € 19,2 mln. aan liquide middelen en bijna € 29 mln. aan financiële beleggingen op 
de balans die courant zijn en goed verhandelbaar op de obligatie- en aandelenmarkt. Voor de belangrijkste 

 
4 Bron: Jaarverslag Coöperatie Univé 2020 
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aannames die bij de berekening van de in toekomstige premies vervatte verwachte winst zijn gehanteerd 
wordt verwezen naar onderdeel D.2. 
 
De in de toekomstige premies vervatte verwachte winst is bedoeld om inzicht te geven in het verschil tussen de 
technische voorziening die betrekking heeft op reeds betaalde premies en de technische voorziening die 
verband houdt met toekomstig te ontvangen premies.  
 
Conform de Gedelegeerde Verordening is de in de toekomstige premies vervatte verwachte winst bepaald als 
verschil tussen de huidige Best Estimate voorziening, en de Best Estimate voorziening in de situatie waarbij 
geen premies meer ontvangen worden en de kapitalen zijn verlaagd naar de premievrije kapitalen. 
 

C.5 Operationeel risico  
 
Operationeel risico wordt veroorzaakt door mogelijk inadequate of falende interne processen, mensen, 
systemen of externe gebeurtenissen. 
 
Het operationeel risico  heeft, gezien de relatief beperkte hoogte, beperkte invloed op de hoogte van de 
kapitaalvereiste voor Univé NN en wordt derhalve door Univé NN niet als een materieel risico onderkend voor 
Solvency II 
 
Univé NN monitort het operationeel risico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals 
omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. De kapitaalvereiste voor het operationeel risico van Univé NN 
bedraagt ultimo 2021 € 0,9 miljoen en is daarmee niet materieel. Gedurende 2021 is de kapitaalvereiste voor 
operationeel risico stabiel gebleven. Univé NN projecteert de kapitaalvereiste en de solvabiliteitsratio jaarlijks 
drie jaar vooruit aan de hand van een basisscenario. De uitgevoerde solvabiliteitsprojectie uit de ORSA 2021 
levert informatie over de toekomstige ontwikkeling van de kapitaalvereisten volgens het standaardmodel. 
Binnen het basisscenario zijn omzetgroei, een gezonde schade/premieverhouding en een gezonde kostenratio 
speerpunten voor de planperiode.  
 
De ontwikkeling van het operationeel risico kapitaalvereiste is opgenomen in de onderstaande tabel. 
 

Tabel C.7 – Ontwikkelingen operationeel 

kapitaalvereiste (bedragen x € 1.000) 

2021 2022 2023 

Operationeel risico SCR  919   917   921  
 

Zoals blijkt uit tabel C.7 is de verwachting dat de blootstelling aan het operationeel risico, en daarmee de 
kapitaalvereiste voor dit risico stabiel blijft. Naar de aard van het operationele risico is er niet of nauwelijks 
sprake van risicoconcentratie. 
 

C.5.1 Risicobeperkende maatregelen 
Ter beperking van het operationeel risico zijn er diverse beheersmaatregelen getroffen. Gezien de omvang van 
het operationeel risico worden hier alleen de belangrijkste (overkoepelende) beheersmaatregel genoemd. De 
procesbeschrijvingen voor de operationele processen (met daarin opgenomen formulieren, modellen, 
functiescheiding enz) beheersen het operationele risico. Binnen Univé NN is er continue aandacht voor het 
opstellen, aanvullen en verbeteren van de procesbeschrijvingen. Op basis van een risico-inschatting wordt op 
de belangrijkste operationele processen een eerstelijns controle uitgevoerd. Een nadere omschrijving van de 
eerste lijn van defence is opgenomen in paragraaf B.4.1.  
 

C.5.2 Risicogevoeligheid 
Het operationele risico wordt onder Solvency II bepaald als een percentage van de verdiende premie in de 
afgelopen 12 maanden. Aangezien het operationeel risico geen materieel risico is voor Univé NN, heeft Univé 
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NN ook geen stresstests en gevoeligheidsanalyses uitgevoerd die specifiek betrekking hebben op het 
operationeel risico. Wel kunnen operationele risico’s verweven zitten in andere scenario’s. 
 

C.6 Overig materieel risico  
 
Univé NN maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten. Ook zijn er geen bijzonderheden te melden met 
betrekking tot herverzekeringstechnieken en technieken voor de beperking van financiële risico's. Hoewel 
Univé NN niet onder het groepstoezicht valt is de governance-structuur (met 1 verzekeraar) wel te beschouwen 
als een groep. Binnen die groep vinden ook transacties plaats, de totale waarde van die transacties kan de 5% 
van de totale SCR overschrijden. Dit zou een risico kunnen opleveren, zodat er hier nader in wordt gegaan op 
het beleid, de voorwaarden en de bedragen van de intra-groepstransacties.  
 

C.6.1 Intra-groep transacties 
Univé Noord-Nederland  Verzekeraar heeft rekening-courant posities met een drietal bedrijven binnen de 
groep. De omvang van deze posities was op 31-12-2021: 
 

 31-12-2021 31-12-2020 
Coöperatie UNN 53.108   D 13.499 CR 
UNN Advies B.V. 51.765   D 35.698   D 
UNN Organisatie B.V. 23.576 CR 42.552 CR 

Totaal 81.297   D 20.353 CR 

 
Op  1 maart 2016 is het intra-groepsbeleid vastgesteld. Dit beleid is voor het laatst op 5 juni 2020 
geactualiseerd. Voor de onderlinge rekening courant posities gelden de volgende uitgangspunten: 
 
1. De rekening courant posities komen tot stand in de normale uitoefening van het bedrijf.  
2. De voorwaarden voor de rekening courant zijn marktconform.  
3. De rekening courant positie mag niet materieel zijn.  
De rekening courant posities van Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. zijn daarom gezamenlijk kleiner dan 
5% van de vereiste solvabiliteit. Deze limiet is in overeenstemming met de materialiteit genoemd in het 
normenkader van DNB. 
4. De rekening courant positie mag niet worden gebruikt voor lange termijn financiering.  
5. Er is een proces ingericht voor de periodieke afrekening en de periodieke renteberekening.  
 
Daarnaast worden de volgende voorwaarden gehanteerd: 
 
1. De zekerheden: de kredietwaardigheid van de rekening courant posities wordt geborgd doordat de waarde 
van de beleggingen binnen de entiteiten voldoende zekerheid biedt voor de schuld in rekening courant.  
2. De rente: de rente wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur. De momenteel gehanteerde rente is 
gelijk aan de ABN AMRO Euro basisrente (1-1-2021: 3,15%). De rente wordt per kwartaal in rekening gebracht 
en berekend over het gemiddeld rentedragende saldo per kwartaal. De rente wordt in de betreffende rekening 
courant verwerkt. 
3. De aflossing: elk kwartaal vindt een beoordeling en analyse plaats van de saldi van de rekening couranten en 
worden de rekening couranten afgerekend.  
De rekening couranten verhoudingen van Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. worden hierbij volledig 
afgelost.  
 
Het doel van het aanhouden van rekening courant posities is een efficiënte verwerking van de financiële 
transacties tussen de entiteiten. Om dit te waarborgen moet er wel ruimte zijn voor verrekening binnen de 
rekening courant positie, ook als er onverwachts een verrekening moet plaatsvinden (bijvoorbeeld door een 
schadecalamiteit). De limiet voor verzekeraar is 5%. Voor de overige entiteiten geldt om diezelfde reden een 
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limiet van 50% van de waarde van de beleggingen met een tolerantie van -5%. De risk appetite tolerantie voor 
de maximale rekening courant posities ligt daarom onder de limieten uit het vorige hoofdstuk. 
 
Samenvattend is de risk appetite van Univé Noord-Nederland met betrekking tot rekening courant posities als 
volgt: 
 

Thema Risk appetite tolerantie 5 

Aflossing (volledig) van de rekening courant 
posities UNN Verzekeraar N.V. 

Tenminste ieder kwartaal 

Gezamenlijke rekening courant positie UNN 
Verzekeraar N.V. (zowel vordering als schuld) 

Minder dan 5% van de vereiste solvabiliteit ultimo 
kwartaal 

 
De afdeling controlling en reporting monitort de rekening courant posities en signaleert een overschrijding van 
een tolerantie. Risicomanagement wordt op de hoogte gebracht en ondersteunt en adviseert de RvB in 
samenspraak met controlling en reporting op basis van de nog te verwachten verrekening over mogelijke 
aflossing binnen het kwartaal. Bij overschrijding van een limiet dient de RvB ingelicht te worden en te bepalen 
welke maatregelen genomen worden. 
 

C.7 Overige informatie  
 
Alle materiële informatie over het risicoprofiel van Univé NN is beschreven in de paragrafen C.1 tot en met C. 6. 
Als gevolg hiervan zijn er geen bijzonderheden te melden in paragraaf C.7 van het Periodieke Toezichtrapport 
voor Univé NN. 
 
 
 
 
 

  

 
5 De tolerantie wordt vastgesteld aan de hand van de situatie per 1 januari van het betreffende jaar. 
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D. Waardering voor 
solvabiliteitsdoeleinden  

 
 
 
In dit hoofdstuk wordt voor de activa en passiva op 31 december 2021 beschreven wat de grondslagen zijn 
voor de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden onder Solvency II (Market Consistent Balance Sheet). 
Hierbij worden materiële verschillen tussen de grondslagen en waarderingsmethoden die worden gehanteerd 
voor de jaarrekening 2021 en de grondslagen en waarderingsmethoden volgens Solvency II zowel kwalitatief 
als kwantitatief toegelicht.  
Voor Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. geldt dat de grondslagen van de jaarrekening zijn bepaald 
conform de voorschriften voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen (Burgerlijk Wetboek 2, Titel 9, 
afdeling 15). De waarderingsgrondslagen en aannames ten behoeve van de bepaling van de marktwaarde voor 
solvabiliteitsdoeleinden zijn bepaald conform artikelen 9 tot en met 16 van de Gedelegeerde Verordening.  
 
Toelichtingen op de activaposten op de balans volgen in paragraaf D.1. Een toelichting op de technische 
voorziening wordt gegeven in paragraaf D.2 en een toelichting op de andere verplichtingen in D.3. Wanneer 
sprake is van alternatieve waarderingsmethoden onder Solvency II is hieromtrent een nadere toelichting 
opgenomen in paragraaf D.4. 

 
D.1 Informatie over waardering activa  
 
In deze paragraaf is per categorie activa informatie gegeven over de waardering op basis van de jaarrekening 
grondslagen (bron is jaarrekening 2021) en de Solvency II grondslagen. 
Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. neemt activa op de balans op wanneer het beschikkingsmacht heeft 
over deze activa en het waarschijnlijk is dat de activa toekomstige economische voordelen zullen 
voortbrengen, welke betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 
 
Onder Solvency II worden activa op marktwaarde gewaardeerd. Om de marktwaarde te bepalen maakt Univé 
Noord-Nederland, conform de Gelegeerde Verordening, gebruik van de volgende waarderingshiërarchie; 

 
Level 1: Marktwaarde op basis beschikbare marktnoteringen in actieve markten 
In geval van beschikbare marktnoteringen in actieve markten voor identieke beleggingen zijn de beleggingen 
op grond van deze marktnoteringen verantwoord. 
 
Markten worden als actief beschouwd wanneer marktnoteringen direct en regelmatig beschikbaar zijn en deze 
voortvloeien uit frequente en marktconforme transacties. 

 
Level 2: Marktwaarde op basis van openbare marktgegevens 
Wanneer het gebruik van op actieve markten genoteerde marktprijzen voor dezelfde beleggingen niet mogelijk 
is, waardeert Univé Noord-Nederland activa en passiva met behulp van op actieve markten genoteerde 
marktprijzen voor soortgelijke beleggingen, aangepast voor eventuele verschillen. Deze aanpassingen 
weerspiegelen factoren die eigen zijn aan de activa of passiva. 

 
Level 3: Marktwaarde op basis van alternatieve waarderingsmethoden 
Indien geen marktnoteringen in actieve markten beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van alternatieve 
waarderingsmethoden om de marktwaarde bepalen. Bij dergelijke alternatieve waarderingsmethoden wordt 
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gebruik gemaakt van waarderingstechnieken, waarbij gebruik gemaakt wordt van niet-openbare 
marktgegevens en interne gegevens.  
 
Indien de marktwaarde niet materieel afwijkt van de boekwaarde, worden activa en passiva gewaardeerd op 
boekwaarde. Voor elk van de categorieën activa en passiva waarvoor dit het geval is wordt dit afzonderlijk 
toegelicht.  
 
Tijdens de verslagperiode hebben er zich geen verandering voorgedaan in de gebruikte grondslagen voor 
opname en waardering of in schattingen. 
 
Onderstaand een tabel van de actiefzijde van de balans met de weergave volgens de jaarrekening en daarnaast 
Solvency II waarde en de statutary account value (zoals opgenomen in de kwantitatieve jaarrapportage) met 
vervolgens een toelichting op de verschillen tussen de jaarrekening en de Solvency II waarde per categorie.  
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D.1.1 Beleggingen 
  

Jaarrekening Herwaardering Herrubricering Solvency  II 

Aandelen                      10.333.439   10.333.439 
Obligaties 18.326.381  155.392 18.481.773 
Overige leningen 158.498   158.498 

Totaal 28.818.318 0 155.392 28.973.710 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
De Aandelen en Obligaties worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurskoers per ultimo 
boekjaar. Waarde mutaties worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. 
De Overige leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met 
een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 
De waardering van de aandelen is identiek, de presentatie wijkt echter af. In de Solvency II balans zijn de 
aandelen als volgt opgenomen: 
 

Equities listed 9.634.361 

Collective Investment  Undertakings 699.078 

Totaal aandelen 10.333.439 
 
De waarde van de obligaties betreft de actuele waarde inclusief de lopende rente die bij de Solvency II 
waardering wordt meegenomen in de marktwaarde van de obligaties. De lopende rente is in de jaarrekening 
apart opgenomen onder de overlopende activa. 
 

D.1.2 Vorderingen  
Jaarrekening Herwaardering Solvency  II 

Vorderingen uit herverzekering                      8.384 -240.168                   -231.784 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 104.873  104.873 

Overige vorderingen                              0  0 

Totaal 113.257 -240.168 -126.911 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 

De Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 

De Vordering uit herverzekeringen is in de jaarrekening verantwoord als correctie op de technische 

voorziening (passiva zijde van de balans) en in de Solvency II balans op de activa zijde. Voor een uitgebreide 

toelichting op het verschil in waardering tussen de jaarrekening en Solvency II verwijzen wij naar hoofdstuk D.2 

van dit document. 
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De overige vorderingen worden onder Solvency II op dezelfde wijze gewaardeerd als in de jaarrekening, 

aangezien de marktwaarde niet materieel afwijkt. 

 

D.1.3 Overige activa  
Jaarrekening Herrubricering Solvency  II 

Materiële vaste activa 6.398  6.398 

Liquide middelen 19.215.431 -23.892 19.191.539 

Totaal 19.221.829 -23.892 19.197.937 

 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 

De Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. 

De Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

 
Waarderingsgrondslagen Solvency II 

De waarderingsgrondslag volgens Solvency II komt overeen met de waarderingsgrondslag volgens de 

jaarrekening, aangezien de marktwaarde niet materieel afwijkt. 

De Materiële vaste activa worden in de balans volgens Solvency II echter weergegeven onder de post 

Property, plant & equipement held for own use.  

De afwijking in de Liquide middelen wordt verklaard doordat de (negatieve) lopende rente in de Solvency II 

waardering wordt meegenomen in de marktwaarde van de liquide middelen terwijl deze in de jaarrekening 

apart is opgenomen onder de overlopende passiva. 
 

D.1.4 Overlopende activa  
Jaarrekening Herwaardering Herrubricering Solvency  II 

Lopende rente 155.392  -155.392 0 

Vooruitbetaalde acquisitiekosten 793.110 -793.110  0 

Vooruitbetaalde kosten 27.685   27.685 

Totaal 976.188 -793.110 -155.392 27.685 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen reële waarde welke gelijk is aan de nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen Solvency II 

De afwijking in de Lopende rente wordt verklaard doordat deze volgens de Solvency II waardering onderdeel is 

van de waarde van de obligaties en hypotheken. In de jaarrekening wordt dit bedrag apart opgenomen onder 

de overlopende activa. 

Vooruitbetaalde acquisitiekosten worden volgens de Solvency II waardering op nihil gesteld aangezien deze 

daarbij in de premievoorziening worden meegenomen. 
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De waarderingsgrondslag volgens Solvency II komt  voor de overige overlopende activa overeen met de 

waarderingsgrondslag volgens de jaarrekening, aangezien de marktwaarde niet materieel afwijkt. 

 

D.2 Informatie over de waardering van technische voorzieningen  
 
In deze paragraaf is informatie gegeven over de waardering op basis van de jaarrekening grondslagen 
(jaarrekening 2021) en de SII grondslagen van de technische voorzieningen.  
 

D.2.1 Waarde van de technische voorziening 
 
De voorzieningen in de jaarrekening en die op Solvency II grondslagen x €1.000: 

 Jaarrekening "Solvency II" 
Technische voorzieningen Grondslagen Grondslagen 

(Best estimate) premie bruto (inclusief voorziening winstdeling) 4.530 1.575 

(Best estimate) schade bruto (inclusief overige techn voorzieningen) 8.219 8.070 

Risicomarge voorzieningen 0 873 

Totale bruto voorziening 12.749 10.518 

Voorziening herverzekering premie 0 1.774 
Voorziening herverzekering schade -1.490 -1.542 

Voorziening eigen rekening 11.259 232 

Overlopende acquisitiekosten/Winstdelingen en kortingen -994                           0 

Voorziening eigen rekening (incl. acquisitiekosten) 10.465 10.750 

 
De marktwaarde van de technische voorziening  bedraagt € 10,8 miljoen. Deze technische voorziening onder 
Solvency II is opgebouwd uit een beste schatting van € 9,9 miljoen en een risicomarge van € 0,9 miljoen. De 
beste schatting bestaat uit de voorziening voor premies en de voorziening schades. 
De technische voorzieningen zijn vastgesteld op het niveau van homogene risicogroepen conform de Solvency 
II specificaties (artikelen 28 en 34) en artikel 80 uit de Richtlijn. Voor de berekening van de technische 
voorziening wordt één homogene risicogroep gehanteerd. Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. heeft één 
hoofdproductgroep waar zelf het risico voor wordt gedragen te weten brand. 
 
Schadevoorzieningen 

Beste schatting schadevoorziening 

 (1) (2) (1) - (2) (1)/(2) 

      Verschil met jaarrekening 

Onderdeel Jaarrekening  SII Grondslag  SII Grondslag  SII Grondslag 

Totaal schadevoorziening bruto 8.218.500 8.069.856 -148.644 -1,8% 
waarvan IBNR 1.010.000  -1.010.000  

waarvan schadebehandelingskosten 88.003                88.357 354 0,4% 
Totaal schadevoorziening herverzekering -1.489.792 -1.541.960 -52.168 -3,5% 

Totaal schadevoorziening eigen rekening 6.728.708 6.527.896 -200.812 -3,0% 

Risicomarge  185.785 185.785 -100,0% 

Totaal netto inclusief risicomarge 6.728.708 6.713.680                      -15.028   - 0,2% 

De beste schatting van de bruto schadevoorziening onder Solvency II bedraagt € 8.069.856. Dit is 1,8% 
lager dan de bruto voorziening, inclusief IBNR, op jaarrekeningwaarde. De voorziening 
schadebehandelingskosten is, na beoordeling van de actuariële functie van de in 2021 aangepaste 
methodiek, overgenomen op jaarrekeningwaarde (het verschil van 354 euro wordt veroorzaakt door 
discontering).  



 
 

55 
 

 

De beste schatting van de herverzekerde schadevoorziening ligt € 52.168 hoger dan de herverzekerde 
schadevoorziening op jaarrekeningwaarde.  
De schadevoorziening eigen rekening exclusief risicomarge komt daarmee € 200.812 lager uit dan de 
netto schadevoorziening op jaarrekeningwaarde, na toevoeging van de risicomarge komt de Solvency II 
voorziening € 15.028 lager uit dan de jaarrekeningwaarde.  

 
Methode schatting bruto schadevoorziening branche brand  
De beste schatting van de bruto schadevoorziening  is bepaald als de contante waarde van de uitgaande 
kasstromen verminderd met de contante waarde van de inkomende kasstromen met betrekking tot schaden 
die zich hebben voor gedaan voor 31-12-2021. Beide zijn contant gemaakt tegen de rentecurve die EIOPA 
voorschrijft. Deze rentecurve bestaat uit een risicovrije rentecurve per 31-12-2021 zonder volatility adjustment 
en zonder matching adjustment. 
 
Voor de bruto schadevoorziening betreft dit enkel uitgaande kasstromen, namelijk toekomstig uit te keren 
schaden met betrekking tot schaden die zich reeds hebben voorgedaan en de bijbehorende kosten.  
 
Voor de analyse van de verwachte uitontwikkeling van de schadevoorziening zijn de ontwikkelingen in de 
schadejaren 2007 t/m 2021 bekeken. Voor schadejaar 2007 is de schadedriehoek vanaf het derde ontwikkeljaar 
bekend, voor schadejaar 2008 vanaf het 2e ontwikkeljaar en voor schadejaren 2009 t/m 2021 vanaf het eerste 
ontwikkeljaar. Voor het maken van schattingen van de uiteindelijke schadelast per schadejaar heeft Univé 
Noord-Nederland de chain ladder methodiek gehanteerd . Dit is een veel gebruikte methodiek voor het 
inschatten van toekomstige kasstromen. Hierbij worden ontwikkelfactoren vastgesteld die de verwachte 
ontwikkeling van de schadelast van een schadejaar van ontwikkeljaar op ontwikkeljaar weergeven. Hiervoor 
worden zogenaamde linkratio’s bekeken: de verhouding tussen het bedrag aan schadelast aan het begin en 
einde van ieder ontwikkeljaar. Deze linkratio’s worden voor ieder schadejaar afzonderlijk berekend. Vervolgens 
wordt met behulp van deze linkratio’s een gemiddelde bepaald: schattingen van de linkratio’s voor de 
komende ontwikkelperioden, die nog niet bekend zijn. Deze gemiddelde linkratio’s heten ontwikkelfactoren. 
Op basis van deze ontwikkelfactoren worden vervolgens per schadejaar de toekomstige betaalde of geleden 
schaden voorspeld en daarmee de best estimate van de voorziening. 
 
Tevens heeft Univé Noord-Nederland voor ieder schadejaar de schaden boven de € 500.000 separaat 
geanalyseerd. Hiervoor is een aparte chain ladder analyse uitgevoerd voor de ontwikkeljaren 2007 t/m 2021. 
 
Methode schatting herverzekerde schadevoorziening branche Brand  
Voor de best estimate van de herverzekerde schadevoorziening is dezelfde uitloop (verschil tussen 
Jaarrekening uitkomst en beste schatting) als die van de grote schaden gebruikt om per schadejaar de uitloop 
van de herverzekerde schadevoorziening jaarrekening om te rekenen naar een beste schatting. Dit leidt tot een 
uitloop van € 45.000 op de balansvoorziening  van € 1.490.000 , waardoor de best estimate van de 
schadevoorziening herverzekering € 1.535.000 bedraagt. 
 
In de berekening van de best estimate van de schadevoorziening herverzekering wordt geen rekening 

gehouden met de counterparty default adjustment. De reden hiervoor is dat deze correctie vanwege de 

huidige rating van de herverzekeraar Univé Her (“A”) een minimale impact heeft op de uitkomsten. 

Schadebehandelingskosten 
Een voorziening schadebehandelingskosten dient getroffen te worden ter dekking van de kosten die niet zijn 

toegerekend aan individuele schadedossiers, voor het behandelen van schades met een schadedatum voor 31-

12-2021. De voorziening voor schadebehandelingskosten is aan de bruto schadevoorziening toegevoegd. Deze 

is na beoordeling van de methodiek door de actuariële functie 1-op-1 overgenomen.  
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Premievoorzieningen 
 
Beste schatting premievoorziening 

 (1) (2) (1) - (2) (1)/ (2) 

      Verschil met jaarrekening 

Onderdeel Jaarrekening  SII Grondslag  SII Grondslag  SII Grondslag 

Premievoorziening bruto 3.737.243 1.575.158 -2.162.085 -57,9% 
waarvan overlopende acquisitiekosten -993.996 -993.996 - 0,0% 

Premievoorziening herverzekering - 1.773.744 1.773.744 100% 

Premievoorziening netto 3.737.243 3.348.902 -388.341 -10,4% 

Risicomarge 
 

 687.072  687.072  100,0% 

Totaal netto inclusief risicomarge 3.737.243   4.035.974  298.731   0,8% 

 
De beste schatting van de bruto premievoorziening bedraagt € 1.575.158. Dit zijn de verplichtingen exclusief 
de herverzekeringspremie en verwachte herverzekerde schadebetalingen.  
De overlopende acquisitiekosten (€ 993.996) betreffen vooruitbetaalde provisie (activa zijde balans) en 
kortingen in de jaarrekeningvoorziening voor niet-verdiende premies. Dit wordt op Solvency II grondslag 
gesaldeerd met de premievoorziening. 
Onder Solvency II grondslagen wordt de herverzekerde premievoorziening apart opgenomen (€ 1.773.744). 
Deze post bestaat uit de te betalen herverzekeringspremies en de verwachting met betrekking tot 
toekomstige schadebetalingen.  
De risicomarge behorende bij de premievoorziening ad € 687.072 is gelijkgesteld aan de totale risicomarge 
minus de risicomarge voor alleen schade. 
Het uiteindelijke saldo van de netto premievoorziening inclusief risicomarge is € 4.035.947. Dit is € 298.731 
hoger dan de premievoorziening op jaarrekeningwaarde.  
 
In onderstaande tabel worden de stappen weergegeven om van de jaarrekening voorziening naar de 
premievoorziening onder Solvency II grondslagen te komen: 
  
Opbouw premievoorziening onder Solvency II 
 

Onderdeel       Waarde Mutatie 

Voorziening niet-verdiende premies bruto            4.731.239    
Na aftrek verwachte marge in niet-verdiende         
premievoorziening *             4.625.309          -105.930 
Na aftrek overlopende acquisitiekosten              3.631.313         -993.996  
Inclusief marge in toekomstige premies **               3.323.914          -307.399  
Na discontering                3.348.902             24.988  

Premievoorziening SII, inclusief risicomarge                4.035.974           687.072  

* Combined ratio van 97,8% (2,2% marge)      
** Marge in 13.730k toekomstige premies, na royement. 

 

Methode beste schatting premievoorziening 
De beste schatting van de premievoorziening op Solvency II wordt qua methodiek op een andere wijze bepaald 
dan de premievoorziening op de jaarrekening balans. De beste schatting van de premievoorziening bestaat uit 
een schatting van de toekomstige lasten verminderd met de toekomstige baten van de bestaande contracten 
binnen de contractgrens (eng: contract boundary6).  
Als contractgrens is aangenomen de eerstkomende hoofdpremievervaldatum na de waarderingsdatum. Reden 
hiervan is dat alle contracten 1-jaarscontracten zijn. Alle lopende polissen op de rapportagedatum, alsmede de 
prolongaties die ingaan op 1-1-2022 worden meegenomen (voor de volledige polis duur binnen de 
contractgrens). Nieuwe polissen die ingaan op 1-1-2022 of kort daarna, en waarvoor Univé Noord-Nederland 

 
6 Zie artikel 18 uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014 
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op de verslagdatum al partij is geworden in het contract7 worden ook meegenomen voor de volledige 
contractduur in de berekening van de premievoorziening voor toekomstige premies. Polissen met jaarpremies 
zullen in principe geen toekomstige premies binnen de contractgrens kennen, behalve als het contracten 
betreft die net gesloten zijn en waarvoor de dekking nog moet ingaan. 
 

De kasstromen moeten gesplitst worden naar de bruto kasstromen en kasstromen die met herverzekering 
samenhangen. De uitgaande bruto kasstromen8 zijn alle kosten die Univé Noord-Nederland moet maken tot de 
eerstkomende contractgrens voor een polis en de uitkeringen die Univé Noord-Nederland moet doen voor 
schaden die vallen tot de contractgrens van de polis. Alle inkomende bruto kasstromen9zijn premies tot de 
contractgrens. Alle uitgaande herverzekerde kasstromen zijn premies die worden afgedragen aan de 
herverzekeraar, op de onverdiende premievoorziening en de premies tot de contractgrens. Alle inkomende 
herverzekerde kasstromen zijn de betalingen van schades die Univé Noord-Nederland krijgt van de 
herverzekeraar, op de onverdiende premievoorziening en de premies tot de contractgrens.   
 
In onderstaande tabel staan voor de afgelopen boekjaren de gerealiseerde netto combined ratio’s 
weergegeven. Dit is de basis geweest voor de schattingen. In de tweede kolom staan de cijfers die gebruikt zijn  
voor de berekening van de historische marge in de premie. De schadelast cijfers worden hierna nog 
gecorrigeerd voor de impact van de best estimate van de schadevoorziening. 
 

   2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Bruto schadelast (gemiddelde over periode) 52,1% 37,8% 50,8% 40,5% 81,2% 38,3% 47,2% 48,0% 36,7% 88,5% 
Netto schadelast (gemiddelde over periode) 41,5% 36,6% 50,7% 42,0% 52,3% 34,6% 36,9% 40,0% 36,0% 48,3% 
Premie herverzekering na aanpassing nieuw contract 18,3% 18,3% 17,3% 19,2% 17,2% 19,0% 21,1% 20,4% 21,4% 26,3% 
Bedrijfskosten excl. SBK 28,3% 28,3% 27,8% 29,2% 30,1% 27,1% 25,0% 24,4% 24,9% 29,0% 
Schadebehandelingskosten (SBK over gehele periode) 1,9% 2,3% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5%  
Korting 6,7% 6,7% 6,6% 6,6% 6,4% 4,7% 4,5% 3,2% 3,8% 3,8% 

Combined ratio (CR) 96,7% 92,1% 104,8% 99,3% 108,3% 87,8% 89,9% 90,5% 88,6% 107,5% 

Marge 3,3% 7,9% -4,8% 0,7% -8,3% 12,2% 10,1% 9,5% 11,4% -7,5% 

 
De boekjaren 2020, 2018 en 2013 zijn jaren met grote schades en stormen. Deze jaren worden meegenomen 
bij de beste schatting omdat hier ook rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid van grote schades 
en catastrofes (zoals stormen). 
 
In onderstaande tabel staat de best estimate combined ratio voor het komend boekjaar en de verwachte 
marge op de premie. De ratio’s zijn uitgedrukt als percentage van de bruto verdiende premie.  
De combined ratio is bepaald op basis van : 

• De bruto schaderatio is gebaseerd op de meerjarenbegroting. Deze bedraagt 48,8% en komt daarmee 
3,3% lager uit dan de gemiddelde schaderatio uit de historische winst- en verliesrekening en 3,8% 
lager dan vorig jaar. In de huidige ratio wordt voldoende rekening gehouden met de mogelijkheid van 
grote (storm) schaden in het komende jaar.  

• De verwachte netto schaderatio (38,8%) is gedaald ten opzichte van vorig jaar (41,7%). Deze ratio is 
gebaseerd op de bruto schaderatio (zie bovenstaand) minus het verwachte herverzekerde schadelast 
percentage van 10,0%. Het verwachte herverzekerde schadelast percentage is vastgesteld op basis van 
de meerjarenbegroting.  

• De premie herverzekering is gelijkgesteld aan de verwachte herverzekeringspremie voor 2022 

• De kostenratio is gelijkgesteld aan het kostenpercentage over boekjaar 2021. Dit ligt in lijn met de 
begroting voor 2022.  

• Het percentage pakketkorting is gebaseerd op de begroting 2022 en de waarneming uit het meest 
recente boekjaren..  

 
 

 
7 zie richtsnoer 72b artikel 1.128 EIOPA_EIOPA-BoS-14-253-Final report_Governance 
8 Zie artikel 28 uit de gedelegeerde verordening 10-10-2014 
9 Zie artikel 28 uit de gedelegeerde verordening 10-10-2014 
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Gehanteerde combined ratio's (beste schatting)    

Onderdeel:  31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 

Bruto schadelast 48,8% 52,6% 52,2% 
Herverzekerde schadelast -10,0% -10,8% -11,8% 
Premie herverzekering 19,6% 18,1% 18,2% 
Bedrijfskosten excl. SBK 30,4% 27,8% 29,2% 
Schadebehandelingskosten (SBK) 2,3% 2,4% 2,4% 
Korting 6,7% 6,5% 6,5% 

Combined ratio (CR) 97,8% 96,5% 96,7% 

Netto marge 2,2% 3,5% 3,3% 

 
Deze percentages worden gebruikt als schatters voor de lasten samenhangend met de toekomstige premies 
binnen de contractgrenzen en de onverdiende premievoorziening zoals die op de balans staat. Per saldo wordt 
uitgegaan van een marge in de premie van 2,2%. Voor de verdeling van de kasstromen over de toekomstige 
schaden is hetzelfde patroon aangenomen als toegepast voor de beste schatting van de afloop van een nieuw 
schadejaar. 
Een deel van de polissen zal eerder dan de contractvervaldatum royeren. Er wordt rekening gehouden met een 
vervalpercentage van 3,1% op jaarbasis voor de resterende looptijd van de bestaande contracten. Dit 
percentage is gebaseerd op de waargenomen royementen in 2021 en geschaald voor de resterende looptijd 
naar rato van de toekomstige premie ten opzichte van de portefeuillepremie.  
Volgens de Solvency II specificaties dient er rekening gehouden te worden met toekomstige economische 
ontwikkelingen, zoals indexatie van de premies en inflatie van de andere kasstromen. Voor Univé Noord-
Nederland wordt verondersteld dat de indexatie en inflatie 0% is. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat 
dit een zeer klein effect heeft, omdat bij toenemende inflatie ook een toenemende discontovoet verwacht 
wordt.  
 
Methode berekening risicomarge 
Univé Noord-Nederland heeft de risicomarge bepaald met behulp van een vereenvoudigde cost of capital 
methode10, namelijk simplificatie methode 1 11. De risicomarge is hierdoor gelijk aan de kapitaalkosten die 
nodig zijn om de huidige verzekeringsverplichtingen af te wikkelen. De berekening volgens deze methodiek 
leidt tot een risicomarge van € 872.857. Dit is de risicomarge voor zowel de schadevoorziening als de 
premievoorziening.  
De risicomarge is een onderdeel dat berekend wordt met behulp van de Solvency tool van Arcturus. Zowel de 
formules als de parameters in deze tool zijn conform de uitvoeringsverordening. Op de tool die gebruikt is voor 
de berekening van Univé Noord-Nederland is een externe audit uitgevoerd (januari 2022 12). Uit deze 
uitgevoerde audit zijn geen bevindingen gekomen die grote impact hebben. Daarnaast doorloopt de interne 
ontwikkeling van de tool een uitgebreid reviewproces voordat de tool wordt opgeleverd. 
 

D.2.2 Niveau van onzekerheid in de technische voorziening 
Schadevoorzieningen 
Het niveau van onzekerheid van de schade voorzieningen in de branche ‘Brand en andere schade aan 
goederen” wordt als gemiddeld ingeschat. De inschatting voor het niveau van onzekerheid is ‘gemiddeld’ op 
basis van enerzijds de korte afwikkeltermijn en anderzijds de uitkomst van de uitgevoerde 
gevoeligheidsanalyses en backtest. 
Voor het meten van de betrouwbaarheid van de voorzieningen is gebruik gemaakt van een 
gevoeligheidsanalyse. Hierbij is het effect bekeken van een schok in de ontwikkelfactoren van de Chain ladder 
methode en het effect als er andere keuzes zouden zijn gedaan van de ontwikkelfactoren. Voor Univé Noord-

 
10 Zie artikel 58 lid 1 uit de gedelegeerde verordening van 10-10-2014  
11 Zie TP_Final_document_NL, richtsnoer 62 
12 2322hcmem Onafhankelijke review SCR-tool Arcturus 2021 vDEF.pdf  
 



 
 

59 
 

 

Nederland lijkt de bepaalde voorziening zich vrij goed tot de gedefinieerde scenario's te verhouden. De 
scenario’s met redelijke assumpties zijn slechts licht hoger of lager dan de bepaalde BE-voorziening.   
 
Premievoorzieningen 
Het niveau van onzekerheid van de premievoorzieningen in de branche ‘Brand en andere schade aan 
goederen” is gemiddeld: 
Er is een relatief goed beeld beschikbaar van de verwachte winstgevendheid van de portefeuille, de contracten 
zijn kortlopend en de bedrijfs- en herverzekeringskosten zijn goed in te schatten. De schaderatio’s bevatten de 
grootste onzekerheid vanwege de invloed van stormen en het optreden van grote schades. Gezien de periode 
waarover de inschatting moet gebeuren en de beschikbare informatie vanuit het verleden, zit hier altijd een 
gemiddelde mate van onzekerheid in. De uitkomst van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses en backtest geeft 
inzicht hierin. 
 

D.2.3 Afstemming grondslagen jaarrekening en Solvency II 
In de jaarrekening 2021 is een bruto technische voorziening opgenomen van € 12.748.853 voor schade- en 
premievoorzieningen. De netto technische voorziening in de jaarrekening is € 11.259.061.  
De bruto technische premie voorziening betreft hier de voorziening na winstdelingen en kortingen die   
€ 200.886 bedragen. Op de activa zijde van de jaarrekeningbalans staan de overlopende acquisitiekosten van  
€ 793.110.   
 
Onderstaande tabellen geven inzicht in de opbouw van de technische voorziening op jaarrekening grondslagen 
en Solvency II grondslagen. 
 
Schadevoorziening 
De beste schatting van de netto schadevoorziening onder Solvency II bedraagt € 6.713.680.  

     

 (1) (2) (1) - (2) (1)/(2) 

      Verschil met jaarrekening 

Onderdeel Jaarrekening  SII Grondslag  SII Grondslag  SII Grondslag 

Totaal schadevoorziening bruto 8.218.500 8.069.856 -148.644 -1,8% 
waarvan IBNR 1.010.000  -1.010.000  

waarvan schadebehandelingskosten 88.003                88.357 354 0,4% 
Totaal schadevoorziening herverzekering -1.489.792 -1.541.960 -52.168 -3,5% 

Totaal schadevoorziening eigen rekening 6.728.708 6.527.896 -200.812 -3,0% 

Risicomarge  185.785 185.785 -100,0% 

Totaal netto inclusief risicomarge 6.728.708 6.713.680              -15.028   - 0,2% 

 
Voor zowel storm- als brandschaden worden herverzekeringscontracten afgesloten, welke het 
verzekeringstechnisch risico van Univé Noord-Nederland limiteren. Ter mitigering van de door haar lopende 
verzekeringstechnische risico's heeft Univé Noord-Nederland  een herverzekeringscontract afgesloten met 
Univé Her. De geldende eigen risico's bedragen € 1.000.000 voor brandschaden  en € 2.000.000 voor 
stormschaden (per evenement.)  
Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. maakt geen gebruik van special purpose vehicles. 
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Premievoorziening 
De beste schatting van de netto premievoorziening onder Solvency II bedraagt € 4.035.974.  
     

 (1) (2) (1) - (2) (1)/ (2) 

      Verschil met jaarrekening 

Onderdeel Jaarrekening  SII Grondslag  SII Grondslag  SII Grondslag 

Premievoorziening bruto 3.737.243 1.575.158 -2.162.085 -57,9% 
waarvan overlopende acquisitiekosten -993.996 -993.996 - 0,0% 

Premievoorziening herverzekering - 1.773.744 1.773.744 100% 

Premievoorziening netto 3.737.243 3.348.902 -388.341 -10,4% 

Risicomarge 
 

 687.072  687.072  100,0% 

Totaal netto inclusief risicomarge 3.737.243   4.035.974  298.731   0,8% 

 
De grondslagen, methoden en aannames ten aanzien van de technische voorzieningen op Solvency II 
grondslagen zijn beschreven in paragraaf D.2.1. In hoofdlijnen: 

• De beste schatting van de premievoorziening is het verschil tussen de nog binnenkomende premie tot 
einde contractgrens en de uitgaande kasstromen (de kosten en verwachte schadelast op de premie in 
de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens). 

• De beste schatting van de schadevoorziening is gebaseerd op de jaarrekening voorziening, rekening 
houdend met eventuele vrijval/uitloop. 

• De risicomarge zoals beschreven is in paragraaf D.2.1 

• De voorziening herverzekeringspremie is het verschil tussen de nog binnenkomende herverzekerde 
schade (op de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de contractgrens) en de 
uitgaande herverzekering (op de premie in de onverdiende premievoorziening en premie binnen de 
contractgrens). 

• De voorziening herverzekering schade is gebaseerd op de jaarrekening voorziening, rekening houdend 
met eventuele vrijval 

 
Het verschil tussen de bruto en herverzekerde premievoorziening op jaarrekening grondslagen en Solvency II 
grondslagen is dat onder Solvency II grondslagen ook verplichtingen die samenhangen met toekomstig te 
ontvangen premies tot de contractgrens (eerstkomende contractvervaldatum) worden meegenomen.  In de 
jaarrekening is dat niet het geval.  
 

D.3 Informatie over de waardering van andere verplichtingen  

 
Naast de technische voorzieningen bestaat de passiefzijde van de balans van Univé Noord-Nederland 
Verzekeraar N.V. uit andere verplichtingen. Deze zijn op jaarrekeningrondslagen en op Solvency II grondslagen 
opgenomen in onderstaande tabel. Er zijn geen materiële schulden buiten de balans. 
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In deze paragraaf is per categorie andere verplichtingen informatie gegeven over de waardering op basis van 
de jaarrekening grondslagen (bron: jaarrekening 2021) en de Solvency II grondslagen. Het eigen vermogen van 
Univé Noord-Nederland is toegelicht in hoofdstuk E. 
 

D.3.1 Voorzieningen  
Jaarrekening Herwaardering Solvency  II 

Latente belastingverplichting 974.840 -73.195 901.645 

Totaal 974.840 -73.195 901.645 

 
Waarderingsgrondslag jaarrekening 
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale 
balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen 
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht de in de 
toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor 
zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. 
 
Waarderingsgrondslag Solvency II 
De latente belastingvoorziening is samen met het kern vermogen een saldopost. Het is de voorziening voor 
uitgestelde belasting op de jaarrekening balans plus de verschillen tussen de jaarrekening en Solvency II 
waardering afgerekend tegen een belastingpercentage van 25,8% (2020:25%). Omdat het verschil van de 
verschillende balansposten een daling van het eigen vermogen tot gevolg heeft, daalt ook de balanspost 
voorziening voor uitgestelde belasting op de marktwaardebalans ten opzichte van de jaarrekeningbalans. 
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D.3.2 Kortlopende schulden  
Jaarrekening Herrubricering       Solvency II 

Schulden uit directe verzekering 0 0 0 

Schulden uit herverzekering 0 0 0 

Rekening couranten groepsmaatschappijen 23.576 0 23.576 

Belastingen 439.917 0 439.917 

Overige schulden        6.206.768 0 6.206.768 

Totaal 6.670.261 0 6.670.261 

 
Waarderingsgrondslag jaarrekening 
De opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
Waarderingsgrondslag Solvency II 
Gezien de korte looptijd wijkt de marktwaarde van deze overige schulden niet materieel af van de 
jaarrekeningwaarde. Daarom hanteert Univé Noord-Nederland de waarde in de jaarrekening tevens als 
marktwaarde. 
 

D.3.3 Overlopende passiva  
Jaarrekening Herrubricering Solvency  II 

Overlopende passiva 23.893 -23.893 0 

Totaal 23.893 -23.893 0 

 
Dit betreft de rente die betaald moet worden over het positieve saldo op de rekening courant bij de diverse 
banken.   
De afwijking in de waardering wordt verklaard doordat deze volgens de Solvency II waardering onderdeel is van 
de waarde van de liquide middelen. In de jaarrekening wordt dit bedrag apart opgenomen onder de 
overlopende passiva. 
 

D.4 Alternatieve waarderingsmethode  
  
Univé Noord-Nederland maakt geen gebruik van waarderingsmethodes op basis van level 3 van de 
waarderingshiërarchie. Wel wordt voor een aantal posten, welke niet zijn gewaardeerd op basis van 
marktnoteringen, de boekwaarde gelijk gesteld aan de marktwaarde. Dit betreffen posten waarvoor, gezien de 
korte looptijd of de omvang, de marktwaarde niet materieel afwijkt van de boekwaarde. De posten waarvoor 
dit geldt, betreffen de volgende: 

• Materiële vaste activa 

• Liquide middelen 

• Overige vorderingen 

• Andere schulden 
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D.5 Overige informatie 
 

D.5.1 Overige materiële informatie 
Relevante aannames over toekomstige beheersactiviteiten 
Bij de waardering van de activa en passiva ultimo 2021 zijn geen specifieke aannames gedaan met betrekking 
tot toekomstige beheersactiviteiten. 
 
Relevante aannames over het gedrag van verzekeringnemers  
Bij de waardering van de activa en passiva ultimo 2021 zijn geen specifieke aannames gedaan met betrekking 
tot het gedrag van verzekeringsnemers. 
 

D.5.2 Informatie over Long-Term Guarantee (LTG) maatregelen13  
Door Univé Noord-Nederland wordt geen matchingopslag of volatiliteitsaanpassing (artikel 77 van de 
Solvabiliteit II Richtlijn) toegepast. Er wordt eveneens geen rekening gehouden met de overgangsmaatregelen 
ten aanzien van risicovrije rentetermijnstructuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Deze informatie volgt uit de LTG-maatregelen die met de Omnibus II richtlijn zijn opgenomen in Solvency II.. 
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E. Kapitaalbeheer  
 
Univé Noord-Nederland heeft een kapitaalbeleid waarin vast is gelegd wat volgens Univé Noord-Nederland de 
noodzakelijke en gewenste solvabiliteit zou moeten zijn. Tevens beschrijft het kapitaalbeleid hoe Univé Noord-
Nederland zorg denkt te dragen dat blijvend aan vastgelegde solvabiliteitsnormen wordt voldaan. Het voldoen 
aan kapitaalvereisten is bedoeld om verzekerden de garantie te geven dat in geval van het zich voordoen van 
een calamiteit bij de verzekeraar, deze toch kan voldoen aan haar verplichting tot uitkering van gedekte 
schade. Het beschikken over een kapitaalbeleid is mede ingegeven door wet- en regelgeving (Solvency II), 
daarin wordt een verzekeraar verplicht te voldoen aan solvabiliteits- en kapitaaleisen. 
 
Om te kunnen voldoen aan deze doelstelling heeft de Raad van Bestuur een interne normsolvabiliteit bepaald. 
Deze normsolvabiliteit is de reflectie van de solvabiliteit die het bestuur minimaal noodzakelijk acht en wordt 
jaarlijks berekend. Deze interne normsolvabiliteit ligt op 160% van het solvabiliteitskapitaalvereiste onder 
Solvency II. Naar de mening van de Raad van Bestuur voldoet de interne normstelling aan de doelstellingen 
zoals hiervoor geschetst en biedt deze voldoende ruimte om invulling te geven aan de doelstelling en de 
strategie van Univé Noord-Nederland. 
 
De kapitaalbeheerprocessen van Univé Noord-Nederland zijn ingericht om te borgen dat de solvabiliteitsratio 
boven de interne normsolvabiliteit van 160% blijft. Om te borgen dat een eventuele daling in de 
solvabiliteitsratio tijdig wordt gesignaleerd, monitort Univé Noord-Nederland de solvabiliteitspositie op 
kwartaalbasis. Hiertoe bepaalt Univé Noord-Nederland elk kwartaal de kapitaalvereisten per risicocategorie en 
de solvabiliteitsratio. De berekende aanwezige en vereiste solvabiliteit wordt onder andere gerapporteerd in 
de kwartaalrapportage Risk & Compliance, waarbij de verschuivingen ten opzichte van het voorgaande 
kwartaal worden toegelicht. Als er zich ‘trigger events’ voordoen, waarbij de solvabiliteitsratio vooraf bepaalde 
drempelwaarde onderschrijdt, wordt er conform het ORSA-beleid een ad hoc ORSA uitgevoerd. In het 
kapitaalbeleid is opgenomen welke maatregelen er getroffen worden indien de solvabiliteitsratio onder de 
interne norm zakt of dreigt te zakken. De maatregelen zijn bedoeld om de SCR-ratio te (laten) herstellen en 
daarnaast om te voorkomen dat de interventiegrens geraakt wordt. Naast monitoring op de  solvabiliteitsratio 
projecteert Univé Noord-Nederland het aanwezige eigen vermogen, kapitaalvereiste en de solvabiliteitsratio 
jaarlijks vijf jaar vooruit op basis van een basisscenario. Univé Noord-Nederland maakt gebruik van deze 
projecties om inzicht te krijgen in verwachte ontwikkelingen en om het kapitaalbeheer te optimaliseren.  
 

E.1 Informatie over het eigen vermogen 
 
Het Eigen vermogen per 31-12-2021 volgens de jaarrekening van Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. 
(2020 ter vergelijking toegevoegd): 
  

31-12-2021 31-12-2020 

Gestort en opgevraagd kapitaal 50.000 50.000 

Agioreserve 19.140.293 19.140.293 

Overige reserves 7.332.205 8.191.728 

Onverdeeld resultaat 3.679.039 -859.523 

Totaal 30.201.536 26.522.497 
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Waarderingsgrondslagen jaarrekening: 
Het Gestort en opgevraagd kapitaal betreft 500 geplaatste en volgestorte aandelen welke in het bezit zijn van 
Coöperatie Univé Noord-Nederland U.A. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 2.000 aandelen van € 100, 
totaal € 200.000. 
 
De Agioreserve is voor een bedrag van € 10.282.512 ontstaan als gevolg van de fusie per 01-01-2014 tussen 
Univé Reest Aa en Linde Brandverzekeraar N.V.  en O.V.M. Univé Noord-Nederland U.A. Als gevolg van de fusie 
met O.V.M. Univé Groningen per 01-01-2018 is de Agioreserve toegenomen met € 5.577.311.  
De agioreserve wordt fiscaal geheel als volgestort aangemerkt. 
 
De Overige reserves zijn ontstaan uit toevoegingen en onttrekkingen van het resultaat aan het Eigen 
vermogen.  
 
Het Onverdeelde resultaat  betreft het resultaat na belastingen over boekjaar 2021. Het voorstel van het 
bestuur is om het resultaat van € 3.679.039 toe te voegen aan de overige reserves. Univé Noord-Nederland 
Verzekeraar N.V. heeft dan per 31-12-2021 een solvabiliteit van 219% en voldoet daarmee per 31-12-2021 aan 
de interne solvabiliteitseis van 160% op Solvency II grondslagen. 
 
Waarderingsgrondslagen Solvency II: 
In onderstaande tabel de mutatie van het vermogen op de jaarrekening naar het vermogen op Solvency II 
basis: 
 

X € 1.000  31-12-2021 

Jaarrekening kernvermogen            30.202 
   

Verschil tussen jaarrekening en Solvency II waardering:   

Beleggingen 0  

Voorziening herverzekering -1.722  

Verzekeringsverplichtingen 2.231  

Overlopende acquisitiekosten -793  

Latente belastingen 73  

Totaal verschil (= Reconciliatiereserve)  -211 

   

Vermogen Solvency II  29.991 

 
Het Eigen Vermogen volgens de jaarrekening bedraagt in totaal € 30.201.536.  
Hier wordt de afname van het Eigen Vermogen door het omzetten van de balans op marktwaarde (de 
reconciliatiereserve) vanaf getrokken. Dit betreft een bedrag van € 210.508.  
Hierdoor bedraagt het Eigen Vermogen onder Solvency II € 29.991.028. 
Verdere aanpassingen op dit Eigen Vermogen zijn niet van toepassing. Dit Eigen Vermogen is volledig 
vermogen in Tier 1 en komt volledig in aanmerking om de minimum kapitaalvereiste (MCR) te dekken. 
 
Er zijn geen Tier 2- en 3- vermogenscomponenten aanwezig. Hierdoor komt het totale in aanmerking komend 
kapitaal, ter dekking van de MCR, ook in aanmerking om de solvabiliteitsvereiste (SCR) te dekken. 
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 31-12-2020 31-12-2020 
  

MinimumKapitaalVereiste (MCR)   3.419    3.274  

SolvabiliteitsKapitaalvereiste (SCR)   13.677    13.095  

      

Kern vermogen marktwaarde voor aanpassingen   29.991    26.485  
In aanmerking komend vermogen ter dekking MCR   29.991    26.485  

In aanmerking komend vermogen ter dekking SCR   29.991    26.485  

      

Solvabiliteitsratio SCR 219% 202% 

Solvabiliteitsratio MCR 877% 809% 

   

 

E.2 Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste 
 
Conform de opgestelde marktwaardebalans en conform de Solvency II-specificaties, bedraagt het vereiste 
solvabiliteitskapitaal € 13,7 mln (2020: € 13,1 mln.). In dit hoofdstuk worden de bedragen per risicomodule 
toegelicht. Hierbij is gebruik gemaakt van de specificaties van het Standaard Model en worden geen 
vereenvoudigingen toegepast. De berekening van de SCR vindt plaats met behulp van de Solvency tool van 
Arcturus. Zowel de formules als de parameters in deze tool zijn conform de uitvoeringsverordening. Op de tool 
die gebruikt is voor de berekening van de SCR van Univé Noord-Nederland is een externe audit uitgevoerd 
(januari 2022). Uit deze uitgevoerde audit zijn geen bevindingen gekomen die invloed hebben op de 
berekening. Daarnaast doorloopt de interne ontwikkeling van de tool een uitgebreid review proces voordat de 
tool wordt opgeleverd. 
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Onder de Solvency II-specificaties is de SCR ultimo 2021 conform onderstaande tabel opgebouwd (vergeleken 
met ultimo 2020).  
 

Benodigde solvabiliteit "Solvency II" 

  31-12-2021 31-12-2020 Mutatie In % 

Renterisico 631  670  -38 -6% 

Aandelenrisico  4.720   3.178  1.541 49% 

Vastgoedrisico  -     -    - 0% 

Credit spreadrisico 927  1.025  -98 -10% 

Concentratierisico  313   296  18 6% 

Valutarisico 1.219   964  254 26% 

Diversificatie effecten  -1.851   -1.677            -174 -10% 

SCR Marktrisico  5.958   4.455   1.503  34% 

      

Premie- en reserverisico  6.214   6.410  -196 -3% 

Vervalrisico  119   177  -58 -33% 

Catastroferisico  5.768   5.767  -1 0% 

Diversificatie effecten  -2.623   -2.717  94 3% 

SCR Schadeverzekeringstechnisch risico  9.477   9.637  -160 -2% 

          

SCR Risico van immateriële activa  -     -     -     -    

     

SCR Tegenpartijrisico 2.230   1.935  295 15% 

      

Totaalniveau diversificatie effecten -4.016 -3.342 -673 -20% 

      

BSCR  13.649 12.684 965 8% 

      

SCR Operationeel risico 929 893 36 4% 

          

Correctie in verband met belasting -902    -482     -419    -87% 
19%              

Verhoging om minstens op niveau MCR te komen  -     -     -     -    

          

SCR (= solvabiliteits kapitaalvereiste)  13.677 13.095 581 4% 

     
 
In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven welke posten van de balans worden meegenomen 
in de SCR berekening en de mutaties ten opzichte van vorig jaar worden toegelicht. Voor de volledigheid 
worden ook de risico’s toegelicht waarvoor Univé Noord-Nederland geen kapitaal hoeft aan te houden. 
 

E.2.1 Marktrisico 
De kapitaalvereiste voor het marktrisico is opgebouwd uit de kapitaalvereisten voor het renterisico, het 
aandelenrisico, het vastgoedrisico, het credit spreadrisico, het concentratierisico en het valutarisico. Voor 
Univé Noord-Nederland bedraagt de kapitaalvereiste voor het marktrisico (na diversificatie) ultimo 2021 
€ 5,958 miljoen.  
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Renterisico 
Het kapitaalvereiste voor het renterisico bedraagt ultimo 2021 € 631 duizend. Ten opzichte van ultimo 2020 is 
het benodigd kapitaal voor dit risico gedaald met € 38 duizend.  
 

De balansposten op marktwaarde gevoelig voor renterisico zijn voor Univé Noord-Nederland: 
 
Activa (bezittingen) 

- Obligaties ad € 18,482 miljoen (duration 4,02) 
- Overige leningen ad € 0,158 miljoen (duration 3,55) 
- Best estimate premievoorziening herverzekerd ad -/- € 1,774 miljoen (duration - 0,12) 
- Best estimate schadevoorziening herverzekerd ad € 1,542 miljoen (duration 1,37) 

 
Passiva (verplichtingen) 

- Best estimate premievoorziening ad € 1,575 miljoen (duration 4,09) 
- Best estimate schadevoorziening ad € 8,070 miljoen (duration 0,97) 

 
De duration (een afgeleide van de looptijd) van de rentegevoelige activa is langer dan de duration van de 
rentegevoelige passiva. Daarnaast is de omvang van de rentegevoelige activa groter dan de omvang van de 
rentegevoelige passiva. Beide aspecten zorgen ervoor dat het kernvermogen (saldo  van activa en passiva) in 
marktwaarde termen daalt bij een rentestijging. 
 
Er zijn geen vereenvoudigingen bij de bepaling van het renterisico toegepast. 
 
Aandelenrisico 
Het kapitaalvereiste voor het aandelenrisico bedraagt ultimo 2020 € 4,72 miljoen. Ten opzichte van ultimo 2020 

is het benodigd kapitaal voor dit risico gestegen met € 1,541 miljoen.  

 

De schok voor type 1 aandelen (genoteerd aan de gereglementeerde markten, lid van EER en OESO) bedraagt 
ultimo 2021 45,88% (2020: 38,52%). Voor type 2 aandelen (niet in EER of OESO, niet-genoteerde aandelen, 
grondstoffen en andere alternatieve beleggingen) en strategische deelnemingen bedraagt de schok ultimo 
2021 respectievelijk 55,88% (2020: 48,52%) en 22,0% (2020: 22,0%).  
De lagere schokpercentages zorgen deels voor de afname van het kapitaalvereiste voor het aandelenrisico.  
 

Verder zorgt de stijging van het belegd vermogen in aandelen en materiёle vaste activa (van € 8,268 mln. naar  

€ 10,326 mln.) voor een bijdrage in de daling van het kapitaalvereiste voor aandelenrisico. 

 

Er zijn geen vereenvoudigingen bij de bepaling van het aandelenrisico toegepast. Met betrekking tot de 

berekening van aandelenrisico is de overgangsmaatregel voor het aandelenrisico niet toegepast. 

 
Vastgoedrisico 
Er is, net als in 2020, ultimo 2021 geen kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, omdat er geen vastgoed op de 
balans staat. In het kapitaalvereiste voor het marktrisico speelt het vastgoedrisico dus geen rol.  
 
Met betrekking tot de berekening van vastgoedrisico zijn geen vereenvoudigingen toegepast. 
 
Spreadrisico 
De kapitaalvereiste voor het spreadrisico bedraagt ultimo 2021 € 0,927 mln. Ten opzichte van ultimo 2020 is 
het benodigd kapitaal voor dit risico afgenomen met € 98 duizend.  
Het belegde vermogen waarover UNN spreadrisico loopt (obligaties exclusief staatobligaties binnen de EEA) is 
gedaald van € 14,185 miljoen ultimo 2020 naar € 13,970 miljoen per ultimo 2021. Tegelijkertijd is er ultimo 



 
 

69 
 

 

2021 relatief meer belegd in de categorie bedrijfsobligaties met hogere rating. Dit heeft een verlagend effect 
op het spreadrisico. De duration van de beleggingen is t.o.v. 2020 iets gedaald. 
 
Aangezien ultimo 2021 door Univé Noord-Nederland geen securitisatieposities worden aangehouden is het 
kapitaalvereiste hiervoor gelijk aan nul. 
Aangezien ultimo 2021 door Univé Noord-Nederland geen kredietderivaten worden aangehouden is het 
kapitaalvereiste hiervoor gelijk aan nul. 
 
Met betrekking tot de berekening van spreadrisico zijn geen vereenvoudigingen toegepast. 
 
Concentratie risico 
De kapitaalvereiste voor het concentratie risico bedraagt ultimo 2021 € 313 duizend. Ten opzichte van ultimo 

2020 is het benodigd kapitaal voor dit risico gestegen met € 18 duizend. De reden voor deze stijging is een hogere 

totale Solvency II waarde van de aan het concentratierisico blootgestelde beleggingen. 

 
Met betrekking tot de berekening van concentratierisico zijn geen vereenvoudigingen toegepast. 
 
Valutarisico 
De kapitaalvereiste voor het valutarisico bedraagt ultimo 2021 € 1,219 miljoen. Ten opzichte van ultimo 2020 is 
het benodigd kapitaal voor dit risico toegenomen met € 254 duizend. Het belegd vermogen in vreemde valuta 
is gestegen van € 3,9 miljoen ultimo 2020 naar € 5,0 miljoen ultimo 2021.  
Univé Noord-Nederland heeft de grootste exposure in Amerikaanse Dollar met een exposure van € 3,67 
miljoen. Aan de verplichtingenkant is er geen valutarisico.  
 
Met betrekking tot de berekening van valutarisico zijn geen vereenvoudigingen toegepast. 
 

E.2.2 Schadeverzekeringstechnisch risico 
De kapitaalvereiste voor het schadeverzekeringstechnisch risico is opgebouwd uit de kapitaalvereisten voor het 
premie- en reserverisico, het vervalrisico en het catastroferisico. Voor Univé Noord-Nederland bedraagt de 
kapitaalvereiste voor het schadeverzekeringstechnisch risico (na diversificatie) ultimo 2021 € 9,477 miljoen 
(2020 € 9,637 miljoen). 
 
Premie- en reserverisico 
De kapitaalvereiste voor het premie- en reserverisico bedraagt € 6,214 miljoen per ultimo 2021. Ten opzichte 
van ultimo 2020 is de kapitaalvereiste met € 196 duizend afgenomen. Dit komt doordat de volumemaatstaf 
voor het reserverisico sterker is gedaald dan dat de volumemaatstaf voor het premierisico is gestegen. 
 
Vervalrisico 
De kapitaalvereiste voor het vervalrisico bedraagt € 119 duizend ultimo 2021. Ten opzichte van ultimo 2020 is 
de  kapitaalvereiste met € 58 duizend afgenomen. De verwachte winsten uit toekomstige premies (EPIFP), die 
onderdeel uitmaken van de premievoorziening op SII-grondslagen, zijn positief en bedragen € 307 duizend per 
ultimo 2021. Deze worden berekend door de verwachte netto marge (2,2%) te vermenigvuldigen met de nog te 
ontvangen toekomstige premies (€ 13,73 mln.). Door de lagere verwachte winst neemt ook het vervalrisico af. 
 
Catastroferisico 
De kapitaalvereiste voor het catastroferisico bedraagt ultimo 2021 € 5,768 miljoen en is ten opzichte van 2020 
vrijwel gelijk gebleven. Het catastrofe risico wordt in hoge mate bepaald door de eigen behouden en de 
eventuele reïnstatementpremies in het geval van een catastrofe. Het herverzekeringsprogramma voor 2022 is, 
op een aanpassing van de premies na, ongewijzigd ten opzichte van 2021. 
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Het catastroferisico is in het totaal aan risico’s binnen de Solvency II specificaties het grootste risico waaraan 
Univé Noord-Nederland is blootgesteld. Voor Univé Noord-Nederland zijn er drie catastroferisico’s, namelijk: 
windstorm, hagel en het zogenaamde man-made catastrofe. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de kapitaalvereiste per catastroferisico ultimo 2021 en ultimo 
2020. 

   31-12-2021    31-12-2020  
Catastrofes   Bruto Herverzekerd Netto   Bruto Herverzekerd Netto 

Schade, natuurlijke catastrofe 
risico's        
 Windstorm 68.619 64.619 4.000  65.675 61.675 4.000 

 Hagel 8.749 4.749 4.000  8.359 4.359 4.000 

      

   

Schade, man-made catastrofe 
risico      

  

 Brand 58.589 57.462 1.127  56.639 55.516 1.123 
     

 

   

 Diversificatie  -3.359   
 

-3.356 

      
   

Totaal catastrofe risico     5.768       5.767  

 
Natuurlijk catastroferisico windstorm 
Voor Univé Noord-Nederland resulteert ultimo 2021 een bruto kapitaalvereiste voor het natuurlijk 
catastroferisico windstorm van € 68,6 mln. op basis van twee catastrofes (voorgeschreven SII-schok). De 
kapitaalvereiste wordt verminderd doordat een herverzekeringsprogramma van toepassing is: een XoL 
herverzekering met een eigen behoud van € 2 mln. en vooruitbetaalde reïnstatementpremie. Na aftrek van 
herverzekerde schadelast resulteert dit in een netto kapitaalvereiste van € 4 mln. Ten opzichte van ultimo 2020 
is de kapitaalvereiste niet gewijzigd aangezien het eigen behoud voor storm niet is veranderd. De stijging in het 
bruto scenario is het gevolg van hogere verzekerde sommen. 
 
Natuurlijk catastroferisico hagel 
Voor Univé Noord-Nederland resulteert ultimo 2021 een bruto kapitaalvereiste voor het natuurlijk 
catastroferisico hagel van € 8,749 miljoen op basis van twee catastrofes (voorgeschreven SII-schok). De 
kapitaalvereiste wordt verminderd doordat een herverzekeringsprogramma van toepassing is: een XoL 
herverzekering met een eigen behoud van € 2 mln. en vooruitbetaalde reïnstatementpremie. Na aftrek van 
herverzekerde schadelast resulteert dit in een netto kapitaalvereiste van € 4 mln. Ten opzichte van ultimo 2020 
is de kapitaalvereiste niet gewijzigd. De stijging in het bruto scenario is het gevolg van hogere verzekerde 
sommen. 
 
Man-made catastroferisico Brand 
Voor Univé Noord-Nederland resulteert ultimo 2021 een bruto kapitaalvereiste voor het man-made 
catastroferisico Brand van € 58,589 mln. Dit is bepaald door vast te stellen hoe hoog de maximale verzekerde 
som is binnen een straal van 200m. Een deel van het verlies is herverzekerd via het herverzekeringscontract 
brand met een eigen behoud van € 1 mln. Na aftrek van herverzekerde schadelast en kosten van reïnstatement 
resulteert een netto kapitaalvereiste van € 1,127 miljoen. Ten opzichte van ultimo 2020 is de kapitaalvereiste 
toegenomen met € 4 duizend. Deze stijging van het Man-made risico valt toe te schrijven aan de toename van 
de verzekerde som op de polissen. 
 

E.2.3 Risico van immateriële activa 
Univé Noord-Nederland heeft ultimo 2021 geen bedrag aan immateriële activa op de balans staan. Er hoeft dan 
ook geen kapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa aangehouden te worden. Dit was ultimo 2020 
ook het geval. 
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E.2.4 Tegenpartijrisico 
De kapitaalvereiste voor het tegenpartijrisico bedraagt ultimo 2021 € 2,23 mln. Ten opzichte van ultimo 2020 is 
de kapitaalvereiste met € 295 duizend toegenomen. 
Bij Univé Noord-Nederland zijn de volgende balansposten bij het tegenpartijrisico betrokken:  
 
Type 1 (partijen met rating, banken, herverzekeraars etc.): 
- De rekeningen bij banken (inclusief eventuele direct opneembare deposito’s (zonder boete)) voor een 

bedrag van € 19,192 miljoen (2020: € 12,801 miljoen). 
- Vordering op de herverzekeraar ad € 8 duizend (2020: € 3 duizend) 
- Aandeel van de herverzekeraar in de technische schadevoorziening voor een bedrag van - € 232 duizend 

(2020: € 927 duizend)  
 

Type 2 (vorderingen, hypotheken etc.):  
- De overige vorderingen voor een bedrag van € 105 duizend. 
- Overige overlopende activa voor een bedrag van € 28 duizend. 
 
Het tegenpartijrisico van Univé Noord-Nederland bestaat voor het grootste deel uit het Type 1 risico (€ 2,215 
miljoen). Het tegenpartijrisico wordt met name veroorzaakt door het risicomitigerend effect uit hoofde van 
herverzekering. De toename in het tegenpartijrisico ten opzichte van ultimo 2020 wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat er meer liquide middelen bij banken wordt gestald. De toename wordt nog een beetje 
getemperd door de afname in type 2 exposures. 
 

E.2.5 Operationeel risico 
De kapitaalvereiste voor het operationeel risico bedraagt ultimo 2021 € 929 duizend. Ten opzichte van ultimo 
2020 is de kapitaalvereiste met € 36 duizend toegenomen. De voornaamste oorzaak hiervan is de toename van 
de verdiende bruto premies. 
 

E.2.6  Correctie in verband met belasting 
Bij de berekening van de SCR wordt rekening gehouden met uitgestelde belastingen (Deferred Tax Assets, DTA 
en Deferred Tax Liabilities, DTL) en het verlies absorberend vermogen van toekomstige belastingen (Loss 
Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LAC-DT)). 
Per ultimo 2021 bedraagt de omvang van de toegepaste correctie uit hoofde van LAC-DT € 902 duizend. 
De omvang van de LAC-DT is hierbij gelijkgesteld aan de op de Solvency II balans aanwezige uitgestelde 
belastingvorderingen danwel belastingverplichtingen. Bij de berekening van de uitgestelde 
belastingvorderingen en belastingverplichtingen is uitgegaan van een VPB-percentage van 25,8% (2020: 25%), 
rekening houdend met de meest actuele belastingwetgeving en de verwachte afwikkeltermijn van deze 
belastingvorderingen danwel belastingverplichtingen. 
 
Bij de vaststelling van de omvang van de LAC-DT is geen rekening gehouden met het eventuele verlies 
absorberend vermogen uit hoofde van belastingen als gevolg van achterwaartse verrekening en de verwachte 
toekomstige belastbare winst.   
 
De omvang van LAC-DT en is ten opzichte van 2020 met € 419 duizend gestegen. De voornaamste reden voor 
de toename is de toename van de voorziening voor latente belasting op de jaarrekening balans (ultimo 2020: € 
495 duizend, ultimo 2021: € 975 duizend).   
De Solvency II balans is ultimo 2021, als gevolg van het toepassen van de marktwaarde waardering (25,8% van 
het reconciliatieverschil tussen BW- en Solvency II grondslagen), € 73 duizend lager. 
 

E.2.7  Minimum Kapitaalvereiste (MCR) 
De MCR voor Univé Noord-Nederland bedraagt € 3,4 mln. en is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar (€ 3,3 
mln). De MCR is 25% van de SCR.  
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De solvabiliteitsratio MCR bedraagt 877% (2020: 809%).  
 

E.3 Gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd bij de berekening van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste 
 
Univé Noord-Nederland maakt geen gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd bij de 
berekening van haar solvabiliteitskapitaalvereiste.  
 

E.4 Verschillen tussen de standaardformule en ieder gebruikt intern model 
 
Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. maakt geen gebruik van interne modellen. De SCR wordt bepaald op 
basis van de standaardformule. 
 

E.5 Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het 
solvabiliteitskapitaalvereiste 
 
Tijdens de verslagperiode heeft Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. niet te maken gehad met niet-
naleving van het minimumkapitaalvereiste of niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Tevens 
bestaat bij de Raad van Bestuur niet de verwachting dat het risico zich voordoet dat niet aan het 
minimumkapitaalvereiste of solvabiliteitskapitaalvereiste wordt voldaan. 
 

E.6 Overige informatie 
 
Alle materiële informatie over het kapitaalbeheer is beschreven in de paragrafen E.1 tot en met E.5. Als gevolg 
hiervan zijn er geen bijzonderheden te melden. 


