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Samenvatting
Het Solvency & Financial Condition Report (SFCR) van Credendo – Short-Term Non-EU Risks
(hierna ‘Credendo STN’ of de ‘onderneming’) is opgesteld volgens de vereisten van de Solvency IIwetgeving zoals vastgelegd in de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van de Commissie en de
Belgische wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen van 13 maart 2016. Omdat dit verslag gaat over de eerste
verslagperiode sinds de toepassing van de vermelde Richtlijn 2009/138/EG, d.w.z. sinds de Solvency
II-regeling van kracht werd op 1 januari 2016, worden er geen ingrijpende veranderingen ten opzichte
van de vorige periode (indien die er zijn) vermeld in het verslag. Het SFCR volgt de structuur die in
Bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van de Commissie wordt beschreven en bevat
de beschrijvende en kwantitatieve informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 292 tot 298 van die
Verordening.
Dit verslag bevat informatie over:
> de voornamelijk mono-line kredietverzekeringsactiviteit van de onderneming, haar
verzekeringstechnische prestaties in 2016 op geaggregeerd niveau en per materiële
verzekeringsbranche, de prestaties van haar investeringen en andere materiële inkomsten en
uitgaven;
> het governancesysteem van de onderneming eind 2016, met een uitgebreide beschrijving
van:
– de structuur van de Raad van Bestuur en van het Executive Committee, met een beschrijving
van hun belangrijkste taken en verantwoordelijkheden, en een korte beschrijving van de
scheiding van verantwoordelijkheden tussen deze lichamen, hun comités en de voornaamste
taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfuncties;
– haar beloningsbeleid en -praktijken;
– materiële transacties in de loop van 2016 met aandeelhouders, personen met een grote
invloed op de onderneming en leden van de Raad van Bestuur;
– het ‘fit and proper’-beleid van de onderneming;
– het risicobeheersysteem en de manier waarop het risicobeheersysteem , met inbegrip van de
risicobeheerfunctie , toegepast en geïntegreerd wordt in de bedrijfsstructuur en
besluitvormingsprocessen, en hoe de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit
(‘Own Risk and Solvency Assessment’ of ‘ORSA’) verloopt;
– hoe het interne controlesysteem en andere essentiële controlefuncties (compliance, interne
audit, actuariële functie) in de onderneming worden toegepast.
Geen enkel onderdeel van het governancesysteem van Credendo STN wordt als ondoeltreffend
of inadequaat beoordeeld. Indien van toepassing (d.w.z. maatregelen al ingeleid tijdens de
verslagperiode of genuanceerde beoordeling), worden nu of in de toekomst maatregelen
doorgevoerd onder toezicht van de bestuurslichamen van de onderneming;
> het risicoprofiel van de onderneming, met inbegrip van informatie over de risicoblootstelling
en materiële risico's van de onderneming eind 2016, hoe deze risico's worden beoordeeld en
beperkt, en hoe activa worden geïnvesteerd conform het ‘prudent person'-principe;
> de waardering van de activa, technische voorzieningen en andere passiva van de
onderneming voor Solvency II doeleinden;
> de strategie voor kapitaalbeheer van de onderneming, de structuur en de kwaliteit van haar
eigen vermogen eind 2016, en de omvang van de solvabiliteitskapitaalvereiste en de
minimumkapitaalvereiste van de onderneming (berekend met de Solvency IIstandaardformule) op dat moment. De SII SCR kapitaalratio van Credendo STN bedroeg eind
2016 189%. De ratio van eigen vermogen tot de minimumkapitaalvereiste bedroeg 738%.
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A.

Activiteit en Prestaties

Dit hoofdstuk beschrijft de activiteit en prestaties van Credendo – Short-Term Non-EU Risks
(Credendo STN) in de loop van 2016.

A.1.

Activiteit

Dit onderdeel beschrijft de juridische en organisatorische structuur van Credendo STN en haar
activiteiten.
A.1.1. Structuur
Credendo STN (of ‘de onderneming’) is een naamloze vennootschap die gevestigd en gedomicilieerd
is in België. Het adres van het hoofdkantoor is: Montoyerstraat 3, 1000 Brussel. De onderneming
(voorheen Credimundi) werd opgericht in 2004 met een startkapitaal van 150 miljoen EUR. Het
kapitaal werd verlaagd tot 113,4 miljoen EUR na een beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 6 mei 2013 over een terugbetaling van kapitaal van 36,6 miljoen EUR. De
onderneming zet in op dekking-op-maat van kortlopende kredietrisico's in groeilanden en opkomende
markten, en dit vooral op basis van uitgestelde betaling (‘open account’).
Credendo STN is een onderdeel van Credendo, de vierde grootste Europese
kredietverzekeringsgroep die over het hele continent vestigingen heeft en actief is in alle segmenten
van de kredietverzekering. De groep biedt een reeks producten voor risicodekking wereldwijd aan.
Credendo bestaat uit Credendo – Export Credit Agency (Credendo ECA) en haar vijf commerciële
dochterondernemingen in verzekeringsactiviteiten.
Organisatorische structuur van Credendo

1

De aandeelhouders van Credendo STN zijn Credendo ECA en Immo Montoyer NV (1 aandeel).

2

Credendo STN is ook actief in het Verenigd Koninkrijk (Londen), Frankrijk (Parijs), Duitsland
(Wiesbaden) en Italië (Milaan) via bijkantoren die respectievelijk werden opgericht in 2006, 2008,
2009 en 2013.

1

2

Meer informatie over de aandeelhouders staat in hoofdstuk B.1.3.
Credendo ECA en Immo Montoyer zijn gevestigd in de Montoyerstraat 3, 1000 Brussel.
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Grafiek: Organisatie van Credendo STN
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In 2007 verwierf Credendo STN samen met SACE BT een aandeel van (elk) 33% in de Tsjechische
kredietverzekeringsmaatschappij KUPEG (nu Credendo – Short-Term EU Risks (Credendo STE)). In
2009 kocht Credendo STN het aandeel van SACE BT in Credendo STE om haar participatie te
verhogen tot 66%. In 2016 verwierf Credendo STN de overige 34% van het aandelenkapitaal van
Credendo STE van de minderheidsaandeelhouder. Na deze verwerving verkocht Credendo STN
100% van haar eigendomsrecht in Credendo STE aan moedermaatschappij Credendo ECA.
3

De Nationale Bank van België is verantwoordelijk voor het financiële toezicht op Credendo STN.
4
Gedurende de boekjaren 2015 en 2016 werd PwC aangesteld als externe auditor.
A.1.2. Verzekeringsbranches
Credendo STN is actief in kortlopende kredietverzekering en verzekert de politieke en commerciële
kredietrisico's van handelstransacties, in het bijzonder in groeilanden en opkomende markten. Het
belangrijkste product is de Globale Polis. Dankzij deze polis worden er specifieke betalingen
uitgevoerd om de verzekeringnemer te vergoeden voor zijn verlies als een bepaalde debiteur niet
betaalt, op voorwaarde dat deze betaling onder de originele of aangepaste bepalingen voor een
handelsvordering valt. Credendo STN verzekert vooral het risico van niet-betaling van courante
handelstransacties als gevolg van politieke gebeurtenissen of een probleem met de debiteur
(insolvabiliteit of wanbetaling). Het is eveneens mogelijk het resiliatierisico of het risico van
onrechtmatige opeising van bankwaarborgen te verzekeren.
De volgende activiteiten die Credendo STN vroeger uitvoerde, zijn in ‘run-off’ geplaatst:
> borgtochten (in run-off sinds 1 juli 2016): ook 'garantiecontracten' genoemd. Dit zijn
overeenkomsten die de begunstigde van de overeenkomst een vergoeding uitkeren als de
gewaarborgde klant van Credendo STN zijn contractuele of wettelijke verplichtingen
tegenover de begunstigde niet nakomt;
> aanvaarde herverzekering van risico's, vergelijkbaar met de directe activiteit: de
herverzekeringsbusiness die Credendo STN niet zelf beheert, is in run-off sinds 2013.
Zoals blijkt uit de tabel in Bijlage II is Credendo STN bijna uitsluitend actief in kredietverzekering (en
voornamelijk in directe verzekering), met nog geringe bedragen in run-off opgenomen onder nietproportionele aanvaarde (eigendoms)herverzekering en borgtochten. In de tabel in Bijlage III staan de
landen (afhankelijk van de vestiging van de verzekeringnemer waarop de overeenkomst betrekking
5
heeft) met de hoogste bedragen aan uitgegeven brutopremie. Het is duidelijk dat Credendo STN
bijna al haar activiteiten uitvoert in thuisland België en in de landen waar de onderneming een
bijkantoor heeft.

3

Prudentieel toezicht en financiële stabiliteit, Nationale Bank van België LLC, de Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel T: +32 (0)2 2213502, F: +32
(0)2 2213104.
4
PwC auditors SCRL, Burgerlijke en Commerciële Vennootschap – Financiële verzekeringsdiensten, Hoofdkantoor: Woluwe Garden, Woluwedal
18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
T: +32 (0)2 7104211, F: +32 (0)2 7104299.
5
Gegevens in Bijlage II en Bijlage III zijn afkomstig van de BGAAP-jaarrekeningen.
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A.2.

Prestaties op het gebied van verzekering

Hierna volgen de verzekeringstechnische prestaties van Credendo STN in krediet en borgtochten
(met inbegrip van een klein aandeel in run-off van niet-proportionele eigendomsherverzekering) in
2016 – de gegevens worden voorgesteld conform de IFRS-jaarrekeningen:
(‘000 EUR)
Premie-inkomsten
Verzekeringspremie overgedragen aan herverzekeraars
Nettopremie-inkomsten

2016
77.573
-35.951
41.622

Overige bedrijfsopbrengsten

17.489

Netto-inkomsten

59.111

Verzekeringsschade en schaderegelingskosten
Verzekeringsschade en schaderegelingskosten verhaald op
herverzekeraars
Netto verzekeringsschade en schaderegelingskosten

-32.490
14.793

Kosten uit hoofde van personeelsvoordelen
Diensten en andere goederen
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Overige bedrijfskosten
Bedrijfskosten (andere dan claims)

-11.039
-19.686
-15
-3.547
-34.287

Kosten

-51.984

Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten

-17.696

7.127

De lagere premie-inkomsten waren verwacht aangezien de risicobereidheid in 2016 kleiner was
als gevolg van verliezen in vorige jaren, meestal in opkomende markten en de ferrosector. De
ervaring verbeterde zodat de schadevoorzieningen sterk daalden dankzij maatregelen die werden
genomen in 2015 en 2016.
De overige bedrijfsopbrengsten in 2016 betreffen voornamelijk commissies die werden ontvangen
van herverzekeraars, onderzoekskosten die werden doorgerekend aan klanten, ontvangen
interesten op claims en andere kosten die gerecupereerd werden. De overige bedrijfskosten in
2016 omvatten voornamelijk onderzoekskosten, algemene uitgaven en acquisitiekosten.

A.3.

Prestaties op het gebied van belegging

(‘000 EUR)
Financiële opbrengsten:
Geldmiddelen en kasequivalenten – renteopbrengsten
Andere financiële opbrengsten
Fair-value-winst/(-verlies) AFS – Overgeboekt van OCI
Waardeverminderingen op AFS
Inkomsten uit financiële beleggingen – AFS
Nettowinst uit financiële beleggingen – AFS
Fair-value-winst/(-verlies) – FVTPL
Gerealiseerde nettowinst op verkoop van financiële beleggingen
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2016
18
76
113
2.161
2.274
-1.102

(‘000 EUR)
Andere winst/(verliezen) – FVTPL
Inkomsten uit financiële beleggingen – FVTPL
Nettowinst uit financiële beleggingen – FVTPL
Rente op leningen en vorderingen
Wisselkoerswinsten op financiële activa (andere dan AFS en
FVTPL)
Financiële kosten:
Wisselkoersverliezen op financiële activa (andere dan AFS en
FVTPL)
Lasten op financiële activa
Financiële lasten en rentekosten
Netto financieel resultaat

2016
36
-1.066
1.358

-726

-105
1.829

De marktwaarde van de totale portefeuille daalde in 2016 ten opzichte van 2015 door de
negatieve cashflow van Credendo STN in 2016. Dat leidde tot de verkoop van een aantal
beleggingen en het inkrimpen van de totale omvang van de portefeuille.
In 2016 bedroeg het reële rendement op de totale beleggingsportefeuille, met inbegrip van
geldmiddelen, voor Credendo STN +4%, gebaseerd op de marktwaarde en met inbegrip van nietgerealiseerde kapitaalwinsten. Investeringen in activa in opkomende markten leverden in 2016
een opmerkelijk beter resultaat op dan in 2015, net zoals het geval was voor de grondstoffen na
de vrij slechte prestatie van deze klasse in 2015.
Credendo STN heeft geen beleggingen in op herverpakte kredieten gebaseerde verhandelbare
effecten of andere financiële instrumenten (zogenaamde securitisatie).

A.4.

Prestaties op overig gebied

Credendo STN leaset bepaalde materiële vaste activa – of een overeenkomst al dan niet een
leasingovereenkomst is of een leasingelement bevat, is gebaseerd op de aard van de
overeenkomst op de begindatum. Leases waarbij de leasegever een groot deel van de risico's en
voordelen die verbonden zijn aan eigendom voor zijn rekening neemt, worden beschouwd als
operationele leases. Aangezien de onderneming niet in grote mate alle risico's en voordelen die
verbonden zijn aan eigendom voor haar rekening neemt, gaat het om operationele leases.
Betalingen in het kader van deze operationele leases (zonder eventuele incentives vanwege de
leasegever) worden gedurende de leasingperiode lineair opgenomen in de resultatenrekening.
De belastingbaten van 2015 werden in 2016 belastinglasten door gebruik te maken van de
uitgestelde belastingvorderingen na het positieve resultaat van Credendo STN (8,96 miljoen
EUR).
(‘000 EUR)
Winst/(verlies) van het jaar voor belasting
Inkomstenbelastingtegoed/(schuld)
Winst/(verlies) van het jaar

A.5.

2016
8.956
-2.563
6.393

Andere informatie

Behalve deze die al beschreven is, moet er geen andere materiële informatie over activiteit en
prestaties van Credendo STN worden meegedeeld.
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B.

Governancesysteem

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het governancesysteem van Credendo STN.

B.1.

Algemene informatie over het governancesysteem

B.1.1.

Ondernemingsorganen

a) Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur oefent niet alleen de bevoegdheden uit die hem bij wet en door de
bedrijfsstatuten zijn toegekend, maar heeft ook de verantwoordelijkheid om periodiek de
algemene strategie en de doelstellingen van de onderneming te bepalen, erover te beslissen, ze
te beoordelen en te waken over de adequate uitvoering van de strategie.
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad om periodiek de organisatorische en
operationele structuur van de onderneming te bepalen, erover te beslissen en ze te beoordelen.
Die structuur is bedoeld om de strategische doelstellingen en verrichtingen te ondersteunen.
Voorts valideert de Raad het beleid voor de governance sensu stricto en de prudentiële en
financiële rapportering aan de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.
Wat het risicobeheer betreft, bepaalt de Raad de algemene risicobereidheid en risicotolerantie
van de onderneming, en keurt het algemene beleid en de principes voor risicobeheer goed om zo
het kader op te stellen waarbinnen de onderneming bereid is risico's te nemen en te behouden
en/of risico's zou moeten vermijden en overdragen.
De Raad keurt ook eventuele periodieke herzieningen van de belangrijkste strategieën en
beleidslijnen voor risicobeheer goed en zorgt ervoor dat die strategische beslissingen en
beleidslijnen passen bij de structuur, de omvang en de specificiteit van de onderneming.
In zijn hoedanigheid van toezichthouder zorgt de Raad van Bestuur voor de oprichting van een
Executive Committee dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer en het efficiënte bestuur
van de onderneming, conform de algemene beleidslijnen en de strategie door de Raad
vastgelegd, en controleert hun prestaties. Voorts beoordeelt de Raad de financiële doelstellingen,
maar ook het operationele en financiële plan dat het Executive Committee heeft opgesteld, en
keurt hij die doelen en dat plan goed. Hij voert ook een doorlichting en beoordeling van de
prestaties van de onderneming uit in het licht van de voorgestelde financiële doelstellingen en
businessplannen.
De Raad van Bestuur mag alle noodzakelijke acties ondernemen (behalve acties die wettelijk en
statutair enkel door de algemene aandeelhoudersvergadering mogen worden genomen) om de
doelstellingen van de onderneming te realiseren, in het bijzonder in verband met de beoordeling
van de algemene bedrijfsstrategie en het toezicht van het Executive Committee, dat belast is met
het dagelijkse beheer van de onderneming.
De Raad ziet erop toe dat de doeltreffendheid van het governancesysteem en de prestaties van
de interne controlefuncties minstens een keer per jaar worden onderworpen aan een interne audit
en dat het Executive Committee adequate maatregelen neemt om eventuele vastgestelde
tekortkomingen bij te sturen.
De Raad beoordeelt de algemene principes van het remuneratiebeleid minstens een keer per jaar
zodat het beleid doeltreffend blijft bij veranderingen in de activiteiten of het zakenklimaat.
b) Executive Committee
Het Executive Committee is algemeen verantwoordelijk voor het efficiënte dagelijkse beheer van
de onderneming, met inbegrip van het implementeren en uitvoeren van de strategie die de Raad
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van Bestuur heeft opgesteld. Het houdt hierbij rekening met de risicotolerantielimieten die de
Raad heeft bepaald.
Het Executive Committee brengt de Raad van Bestuur (en de gespecialiseerde comités) op de
hoogte van alle relevante informatie en gegevens, zodat de Raad de bedrijfsactiviteiten kan
opvolgen en onderbouwde beslissingen kan nemen.
Voorts is het Executive Committee verantwoordelijk voor de implementatie van het
risicobeheersysteem. Dat omvat:
– het door de Raad van Bestuur opgestelde kader voor risicobereidheid en het algemene
beleid inzake risicobeheer omzetten in meer gedetailleerde beleidslijnen, procedures en
richtsnoeren;
– de nodige maatregelen treffen om de risico's te beheren en te beperken;
– verzekeren dat alle relevante risico's waaraan de onderneming is blootgesteld worden
geïdentificeerd, gemeten, adequaat beheerd, opgevolgd en gerapporteerd; en
– de ontwikkeling van het risicoprofiel van de onderneming en het risicobeheersysteem
controleren.
Tot slot is het Executive Committee ook nog verantwoordelijk voor de implementatie, follow-up en
beoordeling van de organisatorische en operationele structuur van de onderneming, zodat die
strookt met het kader voor risicobeheer en risicobereidheid dat de Raad van Bestuur heeft
opgesteld. Daarvoor zal het comité op elk niveau binnen de onderneming aangepaste interne
controlemechanismen invoeren en de geschiktheid van deze mechanismen beoordelen.
c) Gespecialiseerde comités
De Raad van Bestuur heeft twee gespecialiseerde comités opgericht om ondersteuning te bieden
bij bepaalde taken: het audit- en risicocomité en het remuneratiecomité.
Om het Executive Committee te helpen bij bepaalde taken werden twee gespecialiseerde comités
opgericht: een Financial Assets Management Committee en een Claims Reserves Control
Committee.
>

Audit- en risicocomité

Het audit- en risicocomité ondersteunt de Raad van Bestuur bij het toezicht op het financiële
rapporteringsproces, het auditproces, het systeem voor interne controle en compliance met de
wet- en regelgeving. Het is ook bevoegd om indien nodig speciale onderzoeksdomeinen voor te
stellen.
De missie van het audit- en risicocomité behelst:
– toezicht uitoefenen op de integriteit en nauwkeurigheid van het financiële
rapporteringsproces;
– de interne auditverrichtingen opvolgen, zoals het auditplan en de uitgetrokken middelen
bekrachtigen, kennisnemen van activiteits- en auditverslagen, ervoor zorgen dat het
Executive Committee de nodige stappen onderneemt om de tekorten bij te sturen die de
interne auditor heeft vastgesteld;
– toezicht uitoefenen op de wettelijke controle van de jaarrekeningen;
– aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur over de benoeming en herbenoeming van
de wettelijke auditor, zijn onafhankelijkheid en zijn vergoeding, vooral voor geleverde
aanvullende diensten;
– onderzoeken of de onderneming beschikt over passende interne controlemechanismen
en een passend risicobeheer;
– op de hoogte blijven van wettelijke, regulerende en statutaire rechten en verplichtingen en
onderzoeken of de onderneming en de werknemers deze naleven;
– de Raad van Bestuur meedelen wat zijn mening is over de geschiktheid van de
organisatie, over de beschikbare middelen en competenties om de materiële risico's
waaraan Credendo STN is blootgesteld te bepalen, te meten, te beheren en te
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rapporteren, en over de geschiktheid van de procedure voor risicobeheersing, rekening
houdend met de uitdagingen voor de onderneming in zijn activiteit en in het bijzonder de
scheiding tussen uitvoerende en controlerende functies;
– de Raad van Bestuur adviseren over de huidige en toekomstige risicostrategie en
risicobereidheid;
– de Raad van Bestuur bijstaan in zijn toezicht op de uitvoering van de risicostrategie door
het Executive Committee;
– toezicht uitoefenen op de strategische beslissingen van de Raad van Bestuur in verband
met het onderschrijven van verzekeringsverplichtingen, het creëren van technische
voorzieningen en het bepalen van risico-overdracht door herverzekering, het
investeringsbeleid, het afgestemde beheer van activa en passiva (‘ALM’) en
liquiditeitsbeheer, en rekening houden met de risico's waaraan de onderneming is
blootgesteld, gegeven haar businessmodel en risicostrategie, vooral het risico op
reputatieschade als gevolg van het productaanbod.
>

Remuneratiecomité

Het remuneratiecomité helpt de Raad bij zijn toezichtstaak en adviseert daarbij over het
remuneratiebeleid in de onderneming.
Het remuneratiecomité helpt de Raad meer bepaald met beloningsaangelegenheden en doet in
dat verband voorstellen voor beslissingen die de Raad zelf moet nemen (voor de beloning van de
leden van het Executive Committee en de Country Managers of het algemene remuneratiebeleid
voor het personeel van de onderneming) of voor beslissingen die op de agenda van de algemene
aandeelhoudersvergadering moeten komen (voor de beloning van de leden van de Raad).
De taak van het remuneratiecomité omvat, maar is niet beperkt tot:
– de Raad bijstaan en voorstellen doen over het ontwerp van het algemene
remuneratiebeleid van de onderneming;
– de Raad bijstaan en voorstellen doen over de beloning van personeelsleden, zoals
bepaald in het remuneratiebeleid;
– beslissingen voorbereiden in verband met vaste en variabele beloning en incentives
waarover de Raad moet beslissen;
– het remuneratiebeleid regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft als
er veranderingen optreden in de bedrijfsactiviteiten of -omgeving;
– mogelijke belangenconflicten opsporen en stappen ondernemen om ze aan te pakken;
– de Raad adequate informatie verschaffen over de prestaties inzake remuneratiebeleid.
>

Financial Assets Management Committee

Het Financial Assets Management Committee (FAMC) is een adviesorgaan voor het Executive
Committee van Credendo STN. Zijn hoofddoel is de follow-up van de directe beleggingen door de
onderneming en van de prestaties van de beleggingsportefeuille onder discretionair beheer door
een externe partij.
Het FAMC neemt zijn beslissingen binnen het strategische kader dat de Raad van Bestuur heeft
gecreëerd.
De adviesverantwoordelijkheden van het FAMC zijn:
– de prestaties van de beleggingsportefeuille van de entiteit analyseren, zowel voor eigen
investeringen als voor investeringen onder discretionair beheer;
– advies verlenen over de noodzaak om de beleggingsportefeuille aan te passen in het
kader van de ALM-strategie;
– de investeringsmogelijkheden in nieuwe producten en nieuwe productcategorieën (met
inbegrip van niet-routinematige investeringen en hun risico's) analyseren;
– de investeringsmogelijkheden analyseren op basis van de marktsituatie;
– voorstellen dat externe partijen worden vervangen als de prestaties ondermaats zijn.
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>

Claims Reserves Control Committee

Het hoofddoel van de verslagen van het Claims Reserves Control Committee is de voorzieningen
voor grote gerapporteerde verliezen en de waardevermindering van uitstaande
schadevergoedingen te onderzoeken en te valideren. De validatie betreft:
– reserves per schadegeval die het departement Claims heeft aangelegd. Deze
voorzieningen betreffen gerapporteerde maar nog niet vergoede verliezen (‘RBNS’,
‘reported but not settled’) en maken deel uit van de schadevoorzieningen;
– waardevermindering van uitgekeerde schades zoals bepaald door het departement
Claims. Om de waarde van uitbetaalde vergoedingen te bepalen wordt rekening
gehouden met de vooruitzichten op recuperatie.
B.1.2.

Remuneratie

Credendo wil de beste mensen aantrekken, motiveren en behouden die in staat zijn om de missie
van de onderneming te vervullen, met respect voor de waarden van de groep. Efficiënte
beloningsstrategieën vormen een belangrijke stimulans om de betrokkenheid van werknemers,
hun engagement en verbondenheid met de ondernemingsdoelstellingen te versterken.
De remuneratiestrategie is gericht op de competitieve beloning van duurzame
langetermijnprestaties die worden gerealiseerd, en op het aantrekken en motiveren van
personeelsleden die zich engageren om een langdurige carrière uit te bouwen bij Credendo. Dat
betekent dat de leden van het Executive Committee, de Country Managers en alle andere
personeelsleden recht hebben op een eerlijke beloning. Externe bestuurders krijgen enkel een
vaste vergoeding per vergadering die ze bijwonen.
De totale beloning biedt een evenwichtig samengesteld pakket met vaste en variabele onderdelen
die elk een specifieke impact hebben op de motivatie en de trouw van personeelsleden en dat
competitief is voor de markt in kwestie.
De totale beloningsonderdelen zijn:
– basissalaris (vast salaris);
– variabele beloning;
– andere voordelen;
– vertrekpremies, indien van toepassing.
Het toekennen van aandelenopties of andere aandelenprogramma's vormt in generlei vorm een
element of een deel van het beloningspakket.
>

Het basissalaris (vast salaris) wordt vooral bepaald op basis van de functie die de
werknemer heeft, met de daarbij horende verantwoordelijkheid en de complexiteit van het
werk. Het basissalaris dient om personeelsleden aan te trekken en te behouden met een
beloning die marktcompetitief is voor de taken, vaardigheden en ervaring in kwestie.

>

Variabele beloning slaat op de beloning die geen deel uitmaakt van het basissalaris, maar
die wordt uitgekeerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De variabele beloning kan al
dan niet contractueel vastgelegd zijn. De onderdelen van het beloningsschema zijn
evenwichtig verdeeld, zodat het vaste deel groot genoeg is in verhouding tot de totale
beloning en medewerkers niet overdreven afhangen van de variabele delen. Dat stelt de
entiteit in staat een volledig flexibel bonusbeleid te voeren en de mogelijkheid te behouden
om geen variabel onderdeel te betalen.
Daarom heeft de bonus een welomschreven maximumwaarde die niet meer dan 25% van de
vaste beloning op jaarbasis mag bedragen. Dat bedrag mag enkel bij uitzondering hoger zijn,
afhankelijk van de plaatselijke gewoonten.
Het variabele beloningssysteem stoelt op basisprincipes die een drievoudig doel beogen:
– de motivatie van de begunstigde verhogen;
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– de ‘good governance’-principes respecteren;
– consistentie en administratieve vereenvoudiging nastreven.
De berekening van de bonus gebeurt op basis van welomschreven criteria, waarin
kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen zijn opgenomen. Algemeen gaat het om
langetermijncriteria die de energie de juiste richting uitsturen en die voorkomen dat de
financiële resultaten worden vertekend door kortetermijnbelangen die nadelig kunnen zijn
voor de duurzame ontwikkeling van de onderneming.
Variabele beloning hangt af van de prestaties, maar het totale bedrag van de variabele
beloning is gebaseerd op een combinatie van de beoordeling van de prestaties van de
individuele werknemer, van de bedrijfseenheid of het bijkantoor in kwestie, en van het
algemene resultaat van de onderneming.
De beoordeling van iemands individuele prestaties is gebaseerd op een evenwichtig pakket
indicatoren, onder andere het aankleven van efficiënt risicobeheer en het naleven van de
regels. Financiële en niet-financiële criteria tellen mee bij de beoordeling van iemands
prestaties.
De variabele beloning die de leden van het Executive Committee en de Country Managers
krijgen, vloeit dan ook voort uit een combinatie van kwantitatieve criteria (groei en resultaat)
en kwalitatieve criteria (het behalen van doelstellingen en transparantie over het beheer
tegenover de Raad of het Executive Committee).
De variabele beloning van andere werknemers vloeit voort uit een combinatie van collectieve
bedrijfsdoelstellingen en individuele targets, en deze twee soorten criteria worden
samengebracht in een algemene score. Voor de collectieve bedrijfsdoelstellingen worden de
kwantitatieve criteria groei en resultaat gebruikt. De criteria voor de individuele doelstellingen
worden voor elk personeelslid afzonderlijk bepaald door het Executive Committee.
Het variabele deel in de beloning van personeel dat belast is met eventuele interne
controlefuncties wordt niet bepaald door de prestaties van de operationele entiteiten en zones
die onder hun toezicht staan. Die onafhankelijkheid wordt nog versterkt doordat Credendo
STN de interne controlefuncties uitbesteedt.
>

Andere voordelen worden toegekend op basis van individuele overeenkomsten en
plaatselijke marktpraktijken en verordeningen. Het kan gaan om maaltijdcheques,
voorzieningen voor extralegaal pensioen, hospitalisatieverzekering en ambulante
zorgverzekering, invaliditeitsverzekering, enz. Als er sociale voordelen worden toegekend,
vormen die een aanvulling op de voorzieningen voor sociale zekerheid en zijn ze bedoeld om
het welzijn van de werknemers en hun gezinsleden, zowel tijdens hun actieve carrière als
tijdens hun pensioen, terdege veilig te stellen.

>

Vertrekpremies worden uitbetaald conform de relevante plaatselijke wetgeving en geldende
collectieve arbeidsovereenkomsten. Een vertrekpremie vormt een billijke compensatie voor
vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, conform de geldende plaatselijke wetgeving
en de collectieve arbeidsovereenkomsten.

De leden van het Executive Committee krijgen een aanvullend pensioen volgens het ‘defined benefit’principe. De dekking omvat pensioen, lijfrente voor gehuwde of wettelijk samenwonende
medewerkers, overlijden (bij overlijden voor de pensioendatum wordt een kapitaal uitgekeerd aan de
familie), lijfrente voor wezen volgens de gezinssituatie, hospitalisatieverzekering voor de leden van
het Executive Committee en hun gezin en verzekering voor ambulante zorg en invaliditeit met een
gewaarborgd inkomen bij ziekte (zonder einddatum, tot 65 jaar).
B.1.3. Aandeelhouderschap
De huidige aandeelhouders van de onderneming zijn:
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>

Credendo ECA (voorheen Delcredere) met 149.999 aandelen (100% - 1 aandeel)
Credendo ECA is het Belgische exportkredietagentschap dat werd opgericht onder de wet
van 31 augustus 1939. De maatschappij verricht haar activiteit van exportkredietverzekering,
beperkt tot de dekking van transacties op middellange en lange termijn, met garantie van de
Belgische staat;

>

Immo Montoyer NV/SA met 1 aandeel
Immo Montoyer is een vastgoedagentschap dat het vastgoed van Credendo in Brussel
beheert, nl. het gebouw in de Montoyerstraat 3, 1000 Brussel.
Belgische staat
100%

Credendo ECA

100%

100% - 1 aandeel
Immo Montoyer NV/SA
1 aandeel
Credendo STN NV/SA
Behalve de eenmalige overdracht van de aandelen van Credendo STE naar Credendo ECA en de
jaarlijkse vergoeding aan Credendo ECA voor de uitbestede diensten, werden gedurende de
verslagperiode 2016 geen materiële transacties met aandeelhouders, personen met een grote invloed
op de onderneming of leden van de Raad van Bestuur of het Executive Committee geregistreerd.
Behalve een verzekering aansprakelijkheid van de bedrijfsleiding voor de bestuurders van de
onderneming, dat claims tegen het management en gericht aan de onderneming dekt, verleent de
onderneming geen leningen, kredieten of garanties aan leden van de Raad van Bestuur.

B.2.

‘Fit and Proper’-vereisten

a) Beleid
Het beleid inzake deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (‘Fit and Proper’) zorgt ervoor dat
alle personen die de onderneming daadwerkelijk besturen of andere sleutelfuncties vervullen, te allen
tijde voldoen aan de volgende eisen:
> ze beschikken over voldoende professionele kwalificaties, kennis en ervaring om de
onderneming degelijk en verstandig te kunnen leiden (fit); en
> ze hebben een goede reputatie en zijn integer (proper).
Het beleid van de onderneming strookt met de strategie om de geschiktheid van de uitvoerende
directeurs en externe bestuurders, de Country Managers en de personen met een interne
controlefunctie te onderzoeken en te beoordelen om zo correct toezicht te kunnen uitoefenen op de
bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de beslissingen over het nemen van risico's, en de
bedrijfswaarden en -belangen op lange termijn te respecteren.
Omdat er verschillende verantwoordelijkheden verbonden zijn aan de mandaten en functies die onder
dit beleid vallen, gelden er specifieke voorwaarden voor de vereiste professionele en persoonlijke
vaardigheden.
De gedetailleerde doelstellingen, verwachte resultaten en positionering, en ook de vereiste
vaardigheden en competenties (fit) worden beschreven in de verschillende functiebeschrijvingen die
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worden opgesteld voor elk van die mandaten en functies, waarbij rekening wordt gehouden met de
voorgenoemde principes.
Wat de professionele integriteit (proper) betreft, moeten alle medewerkers die onder het ‘Fit and
Proper’-beleid vallen, professioneel eerbaar zijn en een goede naam hebben. Een persoon wordt als
professioneel eerbaar (proper) beschouwd als er geen bewijs van het tegendeel of redelijke twijfel
over zijn goede naam bestaat.
Het rekruteringsbeleid biedt een gestructureerde methode om de vaardigheden en competenties van
de leden van het Executive Committee, de personen met een interne controlefunctie en de Country
Managers te beoordelen.
b) Implementatieproces
De personen die in aanmerking komen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur worden
voorgedragen door de aandeelhouder van de onderneming. De personen met een interne
controlefunctie en de Country Managers worden voorgedragen door het Executive Committee, in
overleg met de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Vooraleer deze personen te benoemen, beoordeelt de onderneming hun expertise en professionele
integriteit aan de hand van de principes die vermeld staan in het ‘Fit and Proper’-beleid. Het voert ook
een 'due diligence'-onderzoek uit, waarvan het specifieke niveau afhangt van de functie of het
mandaat.
Een persoon die daartoe aangesteld is door de aandeelhouder van de onderneming en/of het hoofd
van de humanresourcesafdeling voert de selectie-interviews uit volgens de procedures en principes
van het rekruteringsbeleid.
Als de onderneming het onderzoek en de selectie-interviews heeft afgerond en overweegt om een
bepaalde persoon in dienst te nemen voor een specifieke functie, wordt de interne beslissing over de
indienstneming, met vermelding van alle mogelijke overwegingen waarop ze gebaseerd is, schriftelijk
vastgelegd door de daartoe volledig gemachtigde partij van de onderneming, in overleg met de
humanresourcesafdeling.
Het onderzoek moet alle competenties behandelen die vermeld staan in het beleid. Dat gebeurt via
het interview of via een grondige beoordeling, door te focussen op specifieke voorbeelden waarin de
sollicitanten situaties beschrijven waarin ze blijk hebben gegeven van de vereiste competenties en
het gewenste gedrag, of door te focussen op concrete feiten tijdens het uitoefenen van hun huidige
functie.
Als iemand een andere functie krijgt, geldt dit als een nieuwe benoeming. Dat is eveneens het geval
wanneer de verdeling van de taken in het Executive Committee ingrijpend wijzigt. Dan is het ook
nodig om de ‘Fit and Proper’-procedure opnieuw uit te voeren.
Bij een her-evaluatie dient de geschiktheid van het lid opnieuw onderzocht te worden aan de hand
van het functiebeoordelingsprogramma van de onderneming. In elk geval moet er, behalve in
specifieke gevallen, ook een periodieke beoordeling plaatsvinden halverwege de termijn.

B.3. Risicobeheersysteem met inbegrip van de Own Risk and Solvency
Assessment
B.3.1. Risicobeheersysteem
Het efficiënte risicobeheersysteem dat Credendo STN geïmplementeerd heeft en handhaaft, voldoet
aan de eisen ter zake.
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a) Kader voor risicobereidheid en tolerantielimieten
De Raad van Bestuur van Credendo STN heeft een duidelijke risicobeheerstrategie gedefinieerd die
strookt met de algemene bedrijfsstrategie en jaarlijks wordt herzien. De risicobeheerstrategie omvat
het kader voor risicobereidheid en het algemene beleid inzake risicobeheer.
Het kader voor risicobereidheid bepaalt de risico's die de onderneming wil nemen, vermijden,
behouden en/of overdragen. Voor de belangrijkste risicocategorieën wordt de algemene
risicobereidheid vertaald in risicotoleranties (kwantitatieve verklaringen over risicobereidheid die een
richtlijn vormen voor de risicoselectie) en risicovoorkeuren (kwalitatieve verklaringen over
risicobereidheid die een richtlijn vormen voor de risicoselectie). Ze wordt verder gedetailleerd aan de
hand van risicolimieten als richtlijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.
b) Algemeen beleid voor risicobeheer
Het algemene beleid voor risicobeheer definieert hoe het risicobeheerkader is gestructureerd en hoe
het in de praktijk moet worden toegepast om een evenwicht te vinden tussen controle, risicobeheer
en transparantie. Het document wijst taken en verantwoordelijkheden toe binnen het
risicobeheerkader van de onderneming en zorgt voor efficiënte besluitvormingsprocessen. Het
overkoepelende beleidsdocument inzake risicobeheer introduceert een taxonomie van formele
specifieke documentatie die nodig is voor een efficiënt risicobeheersysteem . Het algemene beleid
voor risicobeheer schetst de doelstellingen en hoofdprincipes van het risicobeheer, categoriseert alle
materiële risico's waaraan de onderneming blootgesteld is (gebaseerd op een voor Credendo
gemeenschappelijke risicocategorisatie en -definitie) en definieert per risicotype helder en nauwkeurig
de strategie, het beleid, de procedures en de systemen die worden toegepast voor de bepaling,
beoordeling, beperking, monitoring en controle van de risico's.
c) Specifiek beleid per risico
De risicobeheerstrategie wordt verder gespecificeerd via een adequaat schriftelijk beleid per
risicotype om de implementatie in de dagelijkse activiteit te verzekeren:

Algemene bedrijfsstrategie
Risicostrategie
> Risicobereidheid
> Beleid voor risicobeheer
Beleid voor
Beleid voor
verzekeringstechnisch financiële
risico
risico's
> Waarderingsmethodologie
technische
voorzieningen
+ Beleid voor ORSA
+ Beleid voor kapitaalbeheer

Andere strategieën

Beleid voor
operationeel
risico’s
> Uitbestedingsbeleid
> BCP-beleid

Beleid voor
strategische
risico’s

Beleid voor
reputatierisico

Het beleid voor financiële risico's combineert verwante beleidslijnen voor financiële risico's omdat dit
aansluit bij de organisatorische structuur en processen van de onderneming. Het beleid omvat
bijgevolg de implementatie van het 'prudent person'-principe en de strategie ten opzichte van het
marktrisico, het concentratierisico, het ALM-risico, het liquiditeitsrisico en het kredietrisico. Het beleid
voor respectievelijk operationeel en strategisch herverzekeringsbeheer is een onderdeel van
respectievelijk het beleid voor verzekeringstechnisch risicobeheer en kapitaalbeheer.
Het specifieke beleid per risicotype, dat wordt beschouwd als een beleidsonderdeel van het hierboven
vermelde beleid voor risicobeheer, schetst het kader dat werknemers moeten respecteren bij het
uitvoeren van hun taak:
> de doelstellingen die het beleid nastreeft;
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>

>
>
>

het verband met de beoordeling van de algemene solvabiliteitsbehoefte zoals bepaald in de
prospectieve beoordeling van de eigen risico's van de onderneming (gebaseerd op de ORSAprincipes), de wettelijke kapitaalvereisten en het kader voor risicobereidheid;
de toegepaste processen en (rapporterings)procedures om het betreffende risicodomein te
identificeren, te beoordelen, te beheren, te controleren en erover te rapporteren;
aanvaardbare risiconiveaus of risicolimieten in lijn met de algemene risicobereidheid;
de uit te voeren taken en de persoon of functie die er verantwoordelijk voor is.

Er kan worden verwezen naar geschreven richtsnoeren en procedures. Richtsnoeren beschrijven het
beleidsdocument meer in detail, met vooral de nadruk op de procesfasen (met inbegrip van
activiteiten met gedetailleerde taken en verantwoordelijkheden). Procedures beschrijven in detail het
proces dat de manier van handelen of voortgaan tijdens een bepaalde reeks verrichtingen (vooral een
vastgelegde methode enz.) formaliseert. Daarom werd er een uitgebreide en coherente verzameling
documenten opgesteld volgens deze documentatiestructuur:

1.

Document
Risicobeheerstrategie (beleid
voor risicobeheer )

2.

Risicobeleid (per risicotype)

3.

Richtsnoeren

4.

Procedures

Doel
de risicobeheerstructuur (principes, bereidheid) en de
risicogovernance (taken en verantwoordelijkheden)
beschrijven
de risicobeheerstructuur per type risico vastleggen om
medewerkers te helpen bij beslissingen en acties tijdens het
uitvoeren van hun taken
het beleidsdocument meer in detail beschrijven, met vooral
de nadruk op de procesfasen
detaillering van het proces dat de manier van handelen of de
voortgang tijdens een bepaalde reeks verrichtingen
formaliseert

De Raad van Bestuur moet elk type governancebeleid, met inbegrip van elk beleid binnen het kader
voor risicobeheer, goedkeuren. Dat geldt niet enkel voor de initiële goedkeuring van het beleid, maar
ook voor alle eventuele latere wijzigingen, tenzij deze miniem zijn. Elk beleid moet minstens eens per
jaar worden herzien en die herziening moet degelijk gedocumenteerd zijn.
d) Systeem voor risico-identificatie en -meting
Het risicobeheersysteem identificeert en meet alle materiële risico's waaraan de onderneming is
blootgesteld, ook risico's die niet of moeilijk kwantificeerbaar zijn en/of risico's die niet volledig
afgedekt zijn door de door Solvency II vereiste kapitaalberekening. Die laatste hebben betrekking op
het ALM-risico, het liquiditeitsrisico, het concentratierisico, het strategisch risico en het risico op
reputatieschade, die allemaal worden beschouwd als materiële risico's die worden geïdentificeerd en
gedekt door het risicobeheersysteem van de onderneming.
Voor alle geïdentificeerde risico's gebeurt er een kwantitatieve of kwalitatieve meting:
> de meest materiële risicotypes worden gekwantificeerd met risicogebaseerde
kapitaalmodellen. De Solvency II-standaardformule meet het verzekeringstechnische risico,
het marktrisico, het tegenpartijrisico en het operationele risico met een value-at-riskmethode
die het risico op individueel en geaggregeerd niveau bepaalt en rekening houdt met
risicocorrelatie. Alternatieve kwantificeringen met vergelijkbare risicogebaseerde
kapitaalmodellen kunnen de risicobeoordeling versterken. Alternatieve risicogebaseerde
kapitaalmodellen die de onderneming gebruikt betreffen ratinggebaseerde kapitaalmodellen,
die doorgaans verzekeringstechnische risico’s, marktrisico’s en tegenpartijrisico’s
kwantificeren aan de hand van vergelijkbare meetmethoden;
> minder kwantificeerbare risico's (zoals strategisch risico en risico op reputatieschade) worden
beoordeeld met kwalitatieve ranglabels (hoog, matig, enz) voor de waarschijnlijkheid en de
impact van de (inherente en) residuele risico's. Waarschijnlijkheid (of probabiliteit) slaat op de
mogelijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zal voorvallen; impact of ernst betreft het effect
ervan. Inherent risico is het risico als er niets wordt ondernomen om de waarschijnlijkheid of
de impact van het risico te wijzigen. Residueel risico is het risico dat overblijft nadat het risico
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werd aangepakt. Deze beoordeling gebeurt tijdens een uitgebreide, jaarlijkse risicobevraging
waaraan alle departementen, controlefuncties en uitbestede functies deelnemen, wat het
mogelijk maakt het governance- en controlesysteem in te passen in het volledige risicobeeld.
Relevante risico's worden onderworpen aan een voldoende grote reeks stresstests en/of
scenarioanalyses. Wegens het risicoprofiel van de onderneming – een nietlevensverzekeringsonderneming – hebben de meest relevante stresstests betrekking op schokken in
de onderschreven kredietrisico's. Het stresstestprogramma maakt deel uit van de periodieke ORSA
en omvat minimaal:
>

>
>

>

gevoeligheidsanalyses door onder druk gezette aannames over de in model gebrachte loss
ratio’s in het businessplan. De volatiliteit van loss ratio’s illustreert het vermogen van de
verzekeraar om die volatiliteit te minimaliseren door de exposure te beperken (zoals potentiële
en reële exposure plafonneren en verminderen, aftrek verhogen, enz.), een nieuwe prijs te
bepalen voor risico's, de herverzekeringsbescherming te wijzigen, enz.;
gevoeligheidsanalyse op onder druk gezette aannames over premiebedragen;
kwalitatieve stresstests op operationeel risico vanuit twee uitgangspunten:
– falen van een intern proces, systeem of personeel (bv. fouten van werknemers, fraude,
verwerkingsfouten, enz.);
– externe oorzaken (bv. directe en indirecte gevolgen van rampen zoals een terroristische
aanslag, een brand of een pandemie… die worden beschouwd als de ‘hoge impact, lage
frequentie’-operationele risico's waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen
van scenario-analyses en stresstests);
'reverse stresstests', met inbegrip van de beoordeling van de waarschijnlijkheid van deze
scenario's die de levensvatbaarheid van de onderneming kunnen bedreigen.

Het bovenvermelde stresstestprogramma, dat deel uitmaakt van elke periodieke ORSA, past bij het
bedrijfsprofiel omdat de risico's zich vooral aan de passiefzijde bevinden (d.w.z.
verzekeringstechnisch risico met inbegrip van CAT en reserverisico).
e) Risicorapporteringssysteem
De onderneming heeft rapporteringsprocedures en -processen geïmplementeerd die een actieve
controle en rapportering van de informatie over haar materiële risico's verzekert, zodat het
management en andere sleutelfuncties bij hun besluitvormingsproces rekening kunnen houden met
die informatie. De risicobeheerfunctie van de onderneming rapporteert elk kwartaal aan de Raad van
Bestuur en het audit- en risicocomité, het Executive Committee en de Group Risk Managementfunctie van Credendo over solvabiliteitskwesties en blootstelling aan materiële risico's op basis van de
indeling in risicocategorieën van Credendo. Deze rapportering over solvabiliteit en risicoblootstelling
bevat belangrijke risico-indicatoren (en controle op het naleven van het kader voor risicobereidheid)
voor:
> reële en potentiële blootstelling wegens het aanvaarden van verzekeringstechnisch risico,
voor en na quota-share-herverzekering;
> volatiliteit van premie- en schadequotes;
> concentratie van blootstelling aan landenrisico;
> concentratie van blootstelling aan debiteurenrisico;
> blootstelling aan concentratierisico als gevolg van financiële beleggingen (na doorkijk) en
herverzekering;
> liquiditeitsrisico;
> tegenpartijkredietrisico op herverzekeraars;
> structuur en kwaliteit van eigen vermogen dat in aanmerking komt voor Solvency II;
> wettelijke kapitaalvereiste en kapitaaltoereikendheid onder Solvency II;
> andere risicomaatstaven die opgenomen zijn in het kader voor risicobereidheid van de
onderneming.
Rapportering over de prospectieve beoordeling van de risico- en solvabiliteitsvereisten vormt een
onderdeel van het jaarlijkse ORSA-verslag dat samen met het businessplan wordt voorgelegd aan de
Raad. De resultaten van de uitgebreide jaarlijkse risicobevraging, die in het bijzonder risico's die niet
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kunnen worden gekwantificeerd aan het licht brengt, worden jaarlijks voorgelegd aan het audit- en
risicocomité.
De onderneming heeft ook rapporteringsprocedures en -processen geïmplementeerd om ervoor te
zorgen dat de doeltreffendheid van het risicobeheersysteem regelmatig wordt geanalyseerd en dat er
indien nodig aanpassingen gebeuren. Artikel 80(2) van de controlewet eist dat het Executive
Committee minstens een keer per jaar verslag uitbrengt aan de Raad, de externe auditor en de
toezichthouder over de beoordeling van de doeltreffendheid van het governancesysteem en over de
maatregelen die werden genomen om eventuele tekortkomingen bij te sturen. Dat verslag omvat de
beoordeling van de doeltreffendheid van het risicobeheersysteem, dat een onderdeel van het
governancesysteem is.
f) Implementatieproces
Het risicobeheersysteem van de onderneming is goed geïntegreerd in de organisatiestructuur en de
besluitvormingsprocessen.
De Raad van Bestuur van de onderneming moet erop toezien dat het toegepaste
risicobeheersysteem geschikt en efficiënt is en aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van
de risico's die inherent zijn aan de activiteit. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opstellen
van de bedrijfsstrategie en moet jaarlijks de gerelateerde risicostrategie herzien die het kader voor
risicobereidheid en het beleid voor risicobeheer omvat. Om die strategie in de praktijk te kunnen
toepassen, gaat de Raad van Bestuur jaarlijks over tot het goedkeuren en herzien van het beleid per
risicotype en het beleid voor ORSA en voor kapitaalbeheer. Hij gaat na of de nodige maatregelen
voor de implementatie van het risicobeheersysteem werden genomen volgens de te volgen strategie.
Tot slot analyseert de Raad van Bestuur de resultaten van de beoordeling van het eigen risico en de
solvabiliteit (ORSA, own risk and solvency assessment), onderzoekt hij het systeem voor
risicometing, zijn doeltreffendheid, hypotheses en parameters, en keurt hij deze goed.
De Raad van Bestuur van Credendo STN wordt bijgestaan door een risicocomité dat met het
auditcomité werd samengevoegd tot het audit- en risicocomité. Dat comité adviseert de Raad van
Bestuur in verband met de huidige en toekomstige strategie en risicobereidheid, en helpt de Raad bij
het toezicht op de uitvoering van die strategie door het Executive Committee.
Het Executive Committee is immers verantwoordelijk voor de implementatie van het
risicobeheersysteem volgens de richtlijnen van de Raad van Bestuur, en neemt de nodige
maatregelen voor de beschikking over een permanente risicobeheerfunctie. Het bepaalt en verplicht
risicolimieten, processen en procedures om de risico's binnen het risicotolerantieniveau te houden dat
door de Raad van Bestuur werd vastgelegd. Het zorgt ook dat het rapporteringskader passend is.
Het Executive Committee wordt bijgestaan door de risicobeheerfunctie (cf. infra). De Raad van
Bestuur ziet erop toe dat de risicobeheerfunctie haar taak op permanente en onafhankelijke basis kan
uitvoeren.
B.3.2. ORSA-proces
Het proces van de prospectieve Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) maakt het volgende
mogelijk:
> de geïntegreerde en proactieve beoordeling en het beheer van risico’s die inherent zijn aan
de bedrijfsactiviteit; en
> de bepaling van de daarbij horende kapitaalvereisten
om de levensvatbaarheid van de onderneming op langere termijn te verzekeren. De ORSA maakt
integraal deel uit van de bedrijfsstrategie en er wordt systematisch rekening mee gehouden bij de
strategische besluitvorming.
a) Beleid voor ORSA
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Het ORSA -beleid, dat de Raad van Bestuur heeft goedgekeurd, is een onderdeel van het beleid voor
risicobeheer en bepaalt:
> de doelstellingen van het ORSA-proces;
> de processen en methodologie die worden toegepast bij de ORSA;
> de frequentie en timing voor het uitvoeren van de (periodieke) ORSA en de omstandigheden
waarin een ORSA nodig zou zijn buiten de periodieke intervallen;
> de toe te passen rapporteringsprocedures;
> het beheer van het proces.
Credendo STN beschikt over adequate, betrouwbare processen om
> haar eigen risico’s te bepalen, te beoordelen, te controleren en te meten, met input uit het
hele bedrijf;
> haar algemene solvabiliteitsvereisten te berekenen, met inachtneming van het specifieke
risicoprofiel, de goedgekeurde risicotolerantielimieten en de bedrijfsstrategie.
De processen passen binnen de organisatiestructuur en het risicobeheersysteem van de
onderneming, en houden rekening met de aard, omvang en complexiteit van de risico’s. De
processen en (rapporterings)procedures zijn betrouwbaar en adequaat om een compleet en holistisch
inzicht in de risico’s voor de onderneming te verschaffen, degelijke resultaten voor de beoordeling te
bieden en de kerndoelstellingen van het ORSA-proces te realiseren.
Het ORSA-proces is ingebed in de besluitvormings- en business(plan)processen en vereist
> de betrokkenheid van de Raad van Bestuur, het uitvoerende en topmanagement;
> de betrokkenheid van de financiële en operationele departementen en van de interne
controlefuncties.
b) Implementatieproces
Het periodieke ORSA-proces voorziet in
> een jaarlijkse prospectieve ORSA, die samen met het prospectieve businessplan op drie jaar ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en het audit- en risicocomité. Ze
beoordeelt
– de algemene solvabiliteitsvereisten, rekening houdend met gekwantificeerde en nietgekwantificeerde Solvency II-risico’s, goedgekeurde risicotolerantielimieten en de
bedrijfsstrategie voor de door het businessplan gedekte periode;
– het voortdurend naleven van de Solvency II-kapitaalvereisten, die worden gecontroleerd door
de risicobeheerfunctie, en van de regels voor technische voorzieningen en gegevenskwaliteit,
die wordt verzekerd door de actuariële functie, en die ook potentiële risico’s beoordeelt als
gevolg van onzekerheden die verband houden met de berekening van de technische
voorzieningen;
– de mate waarin het risicoprofiel afwijkt van de onderliggende aannames voor de
solvabiliteitskapitaalvereiste;
> driemaandelijkse rapportering over risico en solvabiliteit aan de Raad van Bestuur en zijn auditen risicocomité (cf. B.3.1.e) risicorapporteringssysteem).
Er wordt een niet-periodieke of ad-hoc-ORSA uitgevoerd buiten de periodieke intervallen indien het
risicoprofiel ingrijpend is veranderd. Omstandigheden die aanleiding zouden geven tot een nietperiodieke (gedeeltelijke) ORSA blijven beperkt tot verzekeringstechnische risico’s, aangezien die het
meest materieel van aard zijn en bijgevolg het risico- en solvabiliteitsprofiel ingrijpend kunnen
wijzigen.
De risicobeheerfunctie coördineert de prospectieve beoordeling van de solvabiliteitsvereisten, die
rekening houdt met eventuele veranderingen in het risicoprofiel als gevolg van de bedrijfsstrategie
voor de door het businessplan gedekte periode. De solvabiliteitsvereisten worden beoordeeld aan de
hand van verschillende risicogebaseerde kapitaalmodellen, onder andere de Solvency IIstandaardformule, en houden rekening met de gepaste inperking van risico’s die optreden tijdens het
uitvoeren van de bedrijfsstrategie en bij stressscenario’s. Het proces omvat ook de projectie van de
omvang, aard en kwaliteit van het eigen vermogen voor de planningsperiode. Mogelijke
beheeractiviteiten betreffen de vergelijking tussen het huidige niveau van kapitaaltoereikendheid, dat
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werd vastgesteld met het ORSA-proces, en het doel binnen het kader van de risicobereidheid van de
Raad. De Raad van Bestuur beslist over deze beheeractiviteiten, die de risicoblootstelling en/of de
middelen voor dekking van de risico’s betreffen.
B.3.3. Risicobeheerfunctie
De risicobeheerfunctie is een permanente, onafhankelijke functie met een structuur die de
implementatie van het risicobeheersysteem in de onderneming vergemakkelijkt. De verankering van
de risicobeheerfunctie in de organisatiestructuur van de onderneming en de daarmee gepaard
gaande rapportagelijnen garanderen dat de functie objectief is en niet wordt beïnvloed door andere
functies, het management of de Raad van Bestuur.
De onderneming heeft de risicobeheerfunctie in het kader van een servicelevel-agreement (SLA)
tussen de onderneming en Credendo ECA uitbesteed aan het departement Risk Management van
Credendo ECA. Credendo ECA staat aan het hoofd van Credendo, waarvan de onderneming deel
uitmaakt. Het departement wordt geleid door de Group Chief Risk Officer (CRO) van Credendo, die
wegens zijn kennis, ervaring en integriteit de operationele verantwoordelijkheid voor de
risicobeheerfunctie bij Credendo STN draagt. Hij is correct gemachtigd en rapporteert rechtstreeks
aan de General Manager van de onderneming, die de uiteindelijke hiërarchische verantwoordelijkheid
draagt. Als de CRO een of meerdere assistenten heeft aangeduid die hem bijstaan/ondersteunen bij
zijn taken, blijft hij verantwoordelijk voor al hun verrichtingen.
De belangrijkste taken van de risicobeheerfunctie zijn:
> het Executive Committee bijstaan in de efficiënte uitvoering en controle van het
risicobeheersysteem en de coördinatie van risicobeheeractiviteiten in de hele onderneming;
> regelmatig de correctheid en de operationele doeltreffendheid van het risicobeheersysteem
beoordelen om risico's waaraan de onderneming is blootgesteld te bepalen, te meten, te
controleren en te beheren en erover te rapporteren;
> steeds een integraal en geaggregeerd overzicht van het risicoprofiel hebben en nakende
risico's identificeren en beoordelen;
> materiële risico's meten en algemene solvabiliteitsvereisten en wettelijke kapitaalvereisten
berekenen;
> regelmatig rapporteren aan de Raad van Bestuur, het Executive Committee en de Group Risk
Management-functie van Credendo over solvabiliteitskwesties en materiële
risicoblootstellingen, gebaseerd op de indeling in risicocategorieën van Credendo;
> het ORSA-proces beheren;
> toezien op de rapportering aan toezichthoudende autoriteiten en andere belanghebbenden.

B.4.

Intern controlesysteem

Credendo STN heeft een bedrijfscultuur die een positieve houding ten opzichte van interne controles
stimuleert.
B.4.1. Intern controlesysteem
Het interne controlesysteem omvat alle maatregelen die de onderneming, onder de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en het Executive Committee van de onderneming,
heeft genomen en die zo goed als volledig garanderen dat:
> de financiële en bestuurlijke informatie betrouwbaar en correct is;
> het management goed georganiseerd en voorzichtig te werk gaat wat de vastgelegde
doelstellingen betreft;
> de risico's waaraan de onderneming is blootgesteld, gekend zijn en goed worden beheerd; en
> de beleidslijnen, procedures, plannen en interne codes en richtsnoeren worden nageleefd.
Doelstellingen en principes
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De Raad van Bestuur stimuleert een positieve omgeving voor aangepaste en efficiënte
controlemechanismen in de onderneming. Een aangepast intern controlesysteem betekent dat het
interne controlesysteem vastgestelde risico's zo kan beheren en inperken dat de onderneming in
staat is haar doelstellingen te realiseren.
In het kader van zijn toezichthoudende functie gaat de Raad van Bestuur regelmatig na of de
onderneming over een adequaat intern controlesysteem beschikt. Daartoe beoordeelt hij via het
audit- en risicocomité of de onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten en moet hij op de
hoogte worden gebracht van alle maatregelen die worden genomen om te garanderen dat aan alle
vereisten wordt voldaan.
Onder toezicht van de Raad van Bestuur moet het Executive Committee een adequaat intern
controlesysteem ontwikkelen dat voorziet in alle middelen voor een correcte financiële rapportering,
operationele werking en regels in verband met compliance en integriteit in de onderneming.
Conform de Solvency II-wet gaat de bedrijfsleiding jaarlijks over tot een zelfbeoordeling van de
geschiktheid/doeltreffendheid van het governancesysteem en de getroffen maatregelen om
(eventuele) vastgestelde gebreken in de onderneming bij te sturen en de resultaten daarvan mee te
delen aan het audit- en risicocomité, de Raad van Bestuur, de wettelijke auditor en de Nationale Bank
van België.
Dat verslag bevat alle geïdentificeerde risico's gebaseerd op een degelijke methodische aanpak om
te garanderen dat alle belangrijke activiteiten in de onderneming en alle risico's die voortvloeien uit
deze activiteiten gedefinieerd zijn.
Er werd een methodische aanpak op basis van zelfbeoordeling ingevoerd om de geschiktheid en
doeltreffendheid van het governancesysteem zoals de Solvency II-wet voorschrijft, te beoordelen.
Systematische risico-identificatie omvat vroege vaststelling en regelmatige, gestructureerde
vermelding van eventuele storende factoren die het algemene risicoprofiel van een
verzekeringsonderneming kunnen beïnvloeden. In een jaarlijkse risicobevraging moeten
'procesbeoordelers' of 'risicohouders' per departement van de onderneming, met inbegrip van de
uitbestede diensten en de interne controlefuncties, hun kennis en ervaring toepassen om een lijst met
risico's en templates voor de risico's die ze hebben vastgesteld voor hun departement of functie in te
vullen.
De onderneming koos voor deze in-house aanpak, die goed gecommuniceerde, consistente en
gecoördineerde processen omvat, efficiënt is en aangepast aan de grootte, de restricties en de
organisatie van de onderneming.
Het zelfbeoordelingsproces vormt een onderdeel van het jaarlijkse verslag door het management over
de beoordeling van het governancesysteem en wordt bijgevolg elk jaar geüpdatet.
B.4.2. Compliancefunctie
De compliancefunctie werd ingevoerd om de reputatie en integriteit van de onderneming veilig te
stellen door compliance met de relevante wet- en regelgeving, de interne codes en de ethiek actief te
stimuleren. Dat gebeurt door de integriteitsbeginselen die worden beschreven in het Integriteitsbeleid
en de Gedragscode toe te passen, en door de praktische uitvoering van die principes te verzekeren
en te controleren.
Credendo wil de beste principes toepassen met respect voor integriteit en ethisch gedrag, en
reputatierisico vermijden, beheren of herstellen. Daarom heeft de onderneming ook een
compliancebeleid opgesteld waarin de doelstellingen, de belangrijkste principes en de
verantwoordelijkheden in verband met beheersing van het compliancerisico staan.
De compliancefunctie is verantwoordelijk voor de identificatie, documentatie, beoordeling en evaluatie
van het compliancerisico en helpt de bedrijfsafdelingen om de relevante wet- en regelgeving en de
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interne procedures na te leven. De compliancefunctie superviseert en test de compliancerisico's,
formuleert aanbevelingen en rapporteert aan de Raad en het Executive Committee.
De compliancefunctie van de onderneming is een onafhankelijke functie die verantwoordelijk is voor
de bepaling en evaluatie van het compliancerisico, en moet zorgen voor het naleven van de relevante
wet- en regelgeving en van het integriteitsbeleid in de onderneming.
Compliance dient om het Executive Committee bij te staan in zijn taken. Daartoe deelt compliance
zijn aanbevelingen, evaluaties, meningen en informatie over de beoordeelde activiteiten mee aan het
Executive Committee.
In het kader van de uitbestedingsovereenkomst tussen de onderneming en Credendo ECA besteedt
de onderneming de compliancefunctie sinds 1 december 2016 uit aan de Compliance Officer van
moedermaatschappij Credendo ECA.

B.5.

Interne auditfunctie

a) Implementatie
De interne auditfunctie is een onafhankelijke en objectieve verzekerings- en consultingactiviteit. Deze
functie helpt de onderneming haar doelstellingen te realiseren door een systematische en
gedisciplineerde methode aan te reiken om de doeltreffendheid van de governance, het risicobeheer
en de interne controle van de onderneming te evalueren en te verbeteren.
De interne audit moet ervoor zorgen dat de lopende processen voor de controle van de verrichtingen
in alle entiteiten van de onderneming degelijk ontworpen zijn en efficiënt werken. Bij de uitvoering van
deze taak bezorgt het departement Interne Audit het audit- en risicocomité, het Executive Committee
en de Raad van Bestuur regelmatig verslagen over de geschiktheid en doeltreffendheid van de
interne controlesystemen. Voorts reikt het ideeën aan, geeft het advies en doet aanbevelingen om de
systemen, procedures en processen te verbeteren.
Zoals gedetailleerd uitgelegd staat in het charter voor interne audit, strekt het domein van de interne
audit zich uit, maar is het niet beperkt, tot het onderzoek en de evaluatie van de geschiktheid en
doeltreffendheid van de governance, het risicobeheer en de interne controles van de onderneming en
ook nog de kwaliteit van de prestaties bij het uitvoeren van de opgelegde verantwoordelijkheden om
de vastgelegde doelstellingen van de onderneming te realiseren. Dat behelst:
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

de evaluatie van de risicoblootstelling die gepaard gaat met het realiseren van de
strategische doelstellingen van de onderneming;
de complete en nauwkeurige analyse van de financiële en operationele gegevens en de
middelen waarover de onderneming beschikt om die gegevens te meten, te organiseren en te
verspreiden;
de analyse van de bestaande systemen om de compliance met de wet- en regelgeving, de
algemene beleidslijnen, de plannen en de interne procedures te garanderen;
de analyse van de middelen die dienen om de activa veilig te stellen en, indien van
toepassing, het verifiëren of er dergelijke middelen bestaan;
de evaluatie van het efficiënte en zuinige gebruik van de instrumenten waarover de
onderneming beschikt;
de analyse van de verrichtingen en van de programma's om na te gaan of de resultaten
overeenkomen met de vastgelegde doelstellingen;
de uitvoering van specifieke auditopdrachten op vraag van de Raad of van de directie, op
voorwaarde dat dit de onafhankelijkheid of objectiviteit van de IA niet in het gedrang brengt;
de controle en de evaluatie van governanceprocessen;
de controle en evaluatie van de doeltreffendheid van de processen voor risicobeheer van de
onderneming;
de rapportering over belangrijke risicoblootstellingen en controleaangelegenheden, met
inbegrip van frauderisico's, governance en andere zaken die de Raad of de directie nodig
heeft of vraagt;
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>

>

>
>

het leveren van consulting- en adviesdiensten in verband met governance, risicobeheer en
controle zoals passend is voor de onderneming, op voorwaarde dat de uitvoering van de IA
verzekerd blijft;
de coördinatie van bepaalde activiteiten van de wettelijke auditor en andere externe
regelgevende organen, consultants of dienstverleners, zodat deze zo efficiënt mogelijk
verlopen;
de periodieke rapportering over het doel, de autoriteit, de verantwoordelijkheid en de
prestaties van de interne auditactiviteit die verband houden met het plan;
tot het doel van de interne auditactiviteiten behoort het ontwikkelen van efficiënte controles
tegen een redelijke prijs.

De interne auditfunctie wordt uitgevoerd door het departement Interne Audit van Credendo ECA in het
kader van de uitbestedingsovereenkomst.
b) Onafhankelijkheid en objectiviteit
De Circulaire NBB_2015_21 betreffende de interne controle en de interne auditfunctie (Art. 7) stelt dat
de interne auditfunctie onafhankelijk dient te zijn van de geauditeerde activiteiten. Dit houdt in dat de
functie beschikt over een aangepast statuut en directe en onbeperkte toegang heeft tot het senior
management en het wettelijke bestuursorgaan, zodanig dat de interne auditors hun opdrachten
objectief kunnen uitvoeren.
Onafhankelijkheid betekent: niet onderworpen zijn aan omstandigheden die de interne auditactiviteit
kunnen beletten om de interne auditactiviteiten onpartijdig uit te voeren.
Objectiviteit is een onpartijdige geesteshouding die interne auditors in staat stelt om hun taken zo uit
te voeren dat ze achter het resultaat van hun werk kunnen staan en ze geen compromissen op het
vlak van kwaliteit hoeven te maken.
Op basis van de bestaande interne mechanismen wordt bedreiging van de onafhankelijkheid en
objectiviteit aangepakt op het niveau van de individuele auditor, de verbintenis, het functionele en het
organisatorische niveau.
De onafhankelijkheid van de interne auditors wordt hoofdzakelijk gewaarborgd door een dubbele
rapporteringsrelatie. De Chief Internal Auditor rapporteert aan het hoogst mogelijke
managementniveau voor administratieve doeleinden om te zorgen voor afstemming met de
bedrijfsdirectie, ondersteuning op managementniveau en de normale administratieve ondersteuning
die nodig is voor een kaderfunctie. De tweede relatie, met het audit- en risicocomité, heeft een
operationeel en functioneel doel, namelijk de onafhankelijkheid en objectiviteit bewaren:
> functionele rapportering van de Chief Internal Auditor aan het audit- en risicocomité, met
betrokkenheid van het audit- en risicocomité:
– goedkeuring van het charter voor interne audit;
– goedkeuring van het risicogebaseerde interne auditplan;
– goedkeuring van het budget- en middelenplan voor de interne audit;
> driemaandelijkse communicatie door de Chief Internal Auditor die elk kwartaal rapporteert over
de prestaties van de interne auditactiviteit in verband met het plan en andere onderwerpen;
> het audit- en risicocomité kan aanbevelingen doen aan de General Manager over de aanstelling
en het ontslag van de interne auditstaf en het budget van het departement Interne Audit;
> de Group Chief Internal Auditor bevestigt elk jaar de operationele onafhankelijkheid van de
interne auditfunctie aan het audit- en risicocomité.
Om het niveau van onafhankelijkheid te bereiken dat nodig is om de taken efficiënt uit te voeren,
specificeert het charter voor interne audit van de onderneming de dubbele rapporteringsstructuur, en
het recht van de interne auditors om ongehinderd en vrij het personeel en de dossiers te raadplegen.
Het charter voor interne audit wordt opgesteld door de Chief Internal Auditor en bekrachtigd door het
audit- en risicocomité/de Raad van Bestuur en het Executive Committee en stelt ook dat:
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de interne audit het recht heeft om op elk moment en op eigen initiatief rechtstreeks te
communiceren met de Raad van Bestuur, het audit- en risicocomité, het Executive Committee
en de General Manager;
interne auditors geen directe operationele verantwoordelijkheid of zeggenschap hebben over
de geauditeerde activiteiten. Ze implementeren dus geen interne controles, ontwikkelen geen
procedures, installeren geen systemen, bereiden geen dossiers voor of nemen niet deel aan
andere activiteiten die het oordeel van de interne auditor zouden kunnen beïnvloeden;
de interne auditactiviteit zich niet inlaat met welk element in de onderneming dan ook, met
inbegrip van aangelegenheden in verband met selectie, toepassingsgebied, procedures,
frequentie, timing en rapportinhoud in verband met de audit, zodat ze een voldoende
onafhankelijke en objectieve houding kunnen bewaren;
belangenconflicten niet aanvaardbaar zijn voor het departement Interne Audit. Dat soort
situaties brengt de onafhankelijkheid in het gedrang en moet onmiddellijk worden gemeld aan
het audit- en risicocomité en de Raad van Bestuur.

Bovendien staat in de ethische code die deel uitmaakt van het charter voor interne audit, dat interne
auditors blijk moeten geven van de hoogste graad van professionele objectiviteit bij het verzamelen,
beoordelen en meedelen van informatie over activiteiten of processen die worden onderzocht.
Deze code stelt dat interne auditors:
> niet betrokken mogen zijn bij een activiteit of relatie die hun onpartijdige oordeel beïnvloedt of
zou kunnen beïnvloeden. Dat geldt ook voor activiteiten of relaties die mogelijk indruisen
tegen de belangen van de onderneming;
> niets mogen aanvaarden wat hun professionele oordeel beïnvloedt of zou kunnen
beïnvloeden;
> alle concrete feiten waarvan ze op de hoogte zijn, moeten bekendmaken als die de
rapportering over de doorgelichte activiteiten kunnen vertekenen indien ze niet worden
bekendgemaakt.

B.6.

Actuariële functie

De actuariële functie is een permanente en onafhankelijke functie in de onderneming die:
> de berekening van technische voorzieningen coördineert en de berekening van de geval-pergeval voorzieningen voor te betalen claims controleert. Ze omvat de volgende taken:
– methoden en procedures toepassen om te beoordelen of de technische voorzieningen
volstaan en ervoor te zorgen dat de berekening gebeurt volgens de Solvency II-vereisten;
– de onzekerheid die gepaard gaat met de schattingen in de berekening van de technische
voorzieningen beoordelen;
– ervoor zorgen dat er terdege rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen van
gegevens die dienen voor de berekening van technische voorzieningen;
– ervoor zorgen dat de meest geschikte benaderingen voor de berekening van de beste
schatting worden gebruikt voor de gevalsmatige voorzieningen voor te betalen claims;
– ervoor zorgen dat er homogene risicogroepen van (her)verzekeringsverplichtingen worden
geïdentificeerd voor een correcte beoordeling van de onderliggende risico's;
– rekening houden met relevante informatie van de financiële markten en uit algemeen
beschikbare gegevens over verzekeringstechnische risico's, en ervoor zorgen dat die worden
geïntegreerd in de beoordeling van de technische voorzieningen;
– eventuele grote verschillen tussen verschillende jaren in de berekening van technische
voorzieningen vergelijken en rechtvaardigen;
> de correctheid garandeert van de methoden, onderliggende modellen en aannames die worden
gebruikt voor de berekening van technische voorzieningen, voor de specifieke
verzekeringsbranches en voor de manier waarop de activiteit wordt beheerd, met betrekking tot
de beschikbare gegevens;
> de toereikendheid en kwaliteit van de gegevens die dienen voor de berekening van technische
voorzieningen beoordeelt en nagaat of de gebruikte IT-systemen de actuariële functie en
statistische procedures voldoende ondersteunen;
> de waarderingsmethode voor technische voorzieningen documenteert en onderhoudt;
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regelmatig de beste schatting toetst aan de ervaring. Bij het toetsen van de beste schatting aan
de ervaring bekijkt de actuariële functie de kwaliteit van de beste schattingen uit het verleden en
gebruikt ze de inzichten die deze beoordeling verschaft om de kwaliteit van de huidige
berekeningen te verbeteren. Het toetsen van de beste schatting aan de ervaring omvat
vergelijkingen tussen de vastgestelde waarden en de schattingen die de basis vormden voor de
berekening van de beste schatting, om zo conclusies te trekken over de correctheid,
nauwkeurigheid en volledigheid van de gebruikte gegevens en aannames en over de methoden
die werden toegepast voor de berekening ervan;
de risicobeheerfunctie helpt bij de efficiënte implementatie van het risicobeheersysteem, in het
bijzonder voor de ORSA.

De onderneming heeft de actuariële functie uitbesteed in het kader van een servicelevel-agreement
met moedermaatschappij Credendo ECA. De actuariële functie wordt uitgevoerd door een teamlid
van het departement Risk Management van Credendo ECA wegens zijn kennis, ervaring en
integriteit. Hij is gemachtigd om rechtstreeks te rapporteren aan de General Manager van de
onderneming, die de uiteindelijke hiërarchische verantwoordelijkheid draagt.

B.7.

Uitbesteding

a) Beleid
De onderneming kan beslissen om bepaalde activiteiten of functies uit te besteden volgens de
principes van het uitbestedingsbeleid dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur, als de
onderneming van mening is dat dit het beheer van de onderneming zal verbeteren wegens de
expertise van de dienstverlener en/of het schaalvoordeel dat de uitbesteding van de activiteiten zou
opleveren.
Rekening houdend met de principes van dit uitbestedingsbeleid beslist het Executive Committee van
de onderneming of een functie of activiteit al dan niet kritisch of belangrijk is, keurt het alle
beslissingen voor de uitbesteding van die kritische of belangrijke activiteiten of functies goed en
brengt het comité de Raad van Bestuur op de hoogte van deze beslissing.
Bij uitbesteding moet de onderneming een risico- en effectbeoordeling uitvoeren volgens de principes
die worden uitgelegd in het beleid. Voor kritische of belangrijke activiteiten of functies gelden extra
6
vereisten. Alle interne controlefuncties worden als kritisch of belangrijk beschouwd.
Als de onderneming beslist om een activiteit of functie uit te besteden, blijft ze volledig
verantwoordelijk voor die activiteit of functie, zelfs als het om een uitbesteding binnen de groep gaat.
De onderneming past de ‘fit and proper’-procedures toe voor de evaluatie van personen die de
dienstverlener inschakelt om uitbestede belangrijke of kritische functies uit te voeren.
Als een kritische of belangrijke functie of activiteit wordt uitbesteed, garandeert de onderneming dat
ze beschikt over de nodige ervaring, kennis en middelen om het overzicht en toezicht over de
uitbestede activiteiten te bewaren en dat ze genoeg aandacht besteedt aan het beheer van
additionele risico's, vooral wat het operationele risico betreft.
Bij uitbesteding van een interne controlefunctie stelt de onderneming een persoon binnen de
organisatie aan die belast is met de algemene verantwoordelijkheid voor deze functie. Die persoon
moet ‘fit and proper’ zijn en beschikken over voldoende kennis en ervaring m.b.t. de uitbestede
functie om de prestaties en resultaten van de dienstverlener te kunnen beoordelen.
b) Kader en controle

6

Risk Management, Interne audit, actuariële functie en Compliance.
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Elke uitbestedingsactiviteit wordt schriftelijk vastgelegd in een uitbestedingsovereenkomst of
servicelevel-agreement (SLA) die een gedetailleerde beschrijving bevat van de rechten en
verantwoordelijkheden van de partijen en de gedragsregels die van toepassing zijn bij het uitvoeren
van de uitbestede activiteiten.
Bij uitbesteding van een kritische of belangrijke functie of activiteit vermeldt de
uitbestedingsovereenkomst in het bijzonder al de volgende verplichtingen en verantwoordelijkheden:
>

>

>
>

>

>

>

>
>
>
>

de verbintenis van de dienstverlener om alle toepasselijke wet- en regelgeving, richtsnoeren
alsook de beleidslijnen die zijn goedgekeurd door de uitbestedende partij, na te leven en
samen te werken met de toezichthoudende autoriteit van de onderneming voor de uitbestede
functie of activiteit;
de verplichting van de dienstverlener om elke ontwikkeling mee te delen die een ingrijpende
impact kan hebben op zijn vermogen om de uitbestede functies en activiteiten efficiënt en
conform de toepasselijke wet- en regelgeving uit te voeren;
een opzeggingstermijn voor de beëindiging van de overeenkomst door de dienstverlener die
lang genoeg is om de uitbestedende partij de kans te geven een andere oplossing te vinden;
dat de uitbestedende partij de uitbestedingsovereenkomst mag beëindigen indien nodig,
zonder schadelijke gevolgen voor de continuïteit of kwaliteit van haar dienstverlening aan de
verzekeringsnemers;
dat de uitbestedende partij zich het recht voorbehoudt om van de dienstverlener informatie te
krijgen over de uitbestede functies en activiteiten, en over hun prestaties, en het recht heeft
om algemene richtsnoeren en individuele instructies voor de dienstverlener uit te vaardigen
over aangelegenheden waar hij rekening mee moet houden bij het uitvoeren van de
uitbestede functies of activiteiten;
dat de dienstverlener vertrouwelijke informatie over de uitbestedende partij en haar
verzekeringsnemers, begunstigden, werknemers, contractpartners en alle andere betrokken
personen zal beschermen;
dat de uitbestedende partij, haar externe auditor en de toezichthoudende autoriteit effectieve
toegang hebben tot alle informatie over de uitbestede functies en activiteiten, met inbegrip
van het uitvoeren van controles op de bedrijfsterreinen van de dienstverlener;
dat, waar dit gepast en vereist is in verband met het toezicht, de toezichthoudende autoriteit
rechtstreeks vragen mag stellen aan de dienstverlener en deze hierop moet antwoorden;
dat de uitbestedende partij informatie over de uitbestede activiteiten mag opvragen en
instructies voor de uitbestede activiteiten en functies mag geven;
indien van toepassing, de voorwaarden waaronder de dienstverlener uitbestede functies en
activiteiten mag onderuitbesteden;
dat de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de dienstverlener uit hoofde van zijn
overeenkomst met de uitbestedende partij niet mogen wijzigen door een eventuele
onderuitbesteding.

De onderneming vraagt dat haar dienstverleners adequaat en periodiek rapporteren naargelang de
aard van de uitbestede activiteiten en de inherente risico's. Het is mogelijk om een specifieke
stuurgroep samen te stellen met vertegenwoordigers van zowel de uitbestedende partij als de
dienstverlener om de communicatie tussen de verschillende partijen te ondersteunen.
c) Uitbestede kritische of belangrijke functies of activiteiten
Aangezien de onderneming een dochteronderneming is van Credendo ECA en actief is in dezelfde
sector van kredietverzekering, zijn de structuur en de administratieve verrichtingen grotendeels
gebaseerd op die van de moedermaatschappij.
Met het oog op een coherente en eensluidende aanpak van de activiteiten op groepsniveau heeft de
onderneming beslist om bepaalde diensten en activiteiten in verband met haar activiteit uit te
besteden aan de moedermaatschappij.
Uitbesteding heeft tot doel het algemene beheer van Credendo te versterken en bepaalde taken te
concentreren in de entiteit die beschikt over de beste expertise, structuur, werknemers en vereiste
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middelen om een specifieke dienst volgens de vereiste kwaliteit uit te voeren. Bovendien kan
Credendo zo gebruikmaken van schaalvoordelen voor de groep.
De onderneming besteedt de volgende kritische of belangrijke functies of activiteiten uit aan de
Belgische moedermaatschappij Credendo ECA:
> de interne controlefuncties: Risk management, interne audit, de actuariële functie en
compliance;
> de ondersteunende of niet-operationele functies: Finance (met inbegrip van boekhouding en
beheer van activa), IT (incl. provisie van gegevensopslag en dagelijks systeemonderhoud of
dagelijkse ondersteuning), Human Resources, Reinsurance, Communication en Translation,
Procurement en Facility Management.
De kernkredietverzekeringsactiviteiten van de onderneming vallen buiten het kader van de
uitbestedingsovereenkomst met de moedermaatschappij. De onderneming staat exclusief in voor het
onderschrijven van risico's, de commerciële contacten, de polisadministratie en de follow-up van
schadedossiers.
Voor het onderschrijven van specifieke risico's in de Tsjechische Republiek, Slowakije, Polen en
Rusland doet de onderneming een beroep op Credendo STE (in de Tsjechische Republiek) en
Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (in Rusland) als expertisecentrum (wegens hun lokale
aanwezigheid). Het beheer van de borgtochtportefeuille die wordt afgebouwd sinds 1 juli 2016, heeft
de onderneming toevertrouwd aan zustermaatschappij Credendo XS in België. Ook met deze
bedrijven werd een uitbestedingsovereenkomst afgesloten.

B.8.

Andere informatie

Jaarlijks beoordeelt Credendo STN de geschiktheid en doeltreffendheid van haar
governancesysteem, rekening houdend met de aard, omvang en complexiteit van de risico's die
inherent zijn aan haar activiteit. Dit ‘Verslag over de beoordeling van de doeltreffendheid van het
governancesysteem’ is beschikbaar voor de toezichthouder.
Op basis van een gedefinieerde methode wordt elk governance-onderdeel van Credendo STN’s
governancesysteem beoordeeld volgens dit beoordelingsschema:
Positieve beoordeling

"Het governancesysteem voor dit onderdeel is adequaat en
doeltreffend."

Positieve beoordeling
dankzij het nemen van de
nodige maatregelen tijdens
de doorgelichte periode

"Het governancesysteem voor dit onderdeel is adequaat en
doeltreffend dankzij de maatregelen die werden genomen
tijdens de doorgelichte periode."

Genuanceerde beoordeling

"Het governancesysteem voor dit onderdeel is doeltreffend
onder voorbehoud van het nemen van kleine maatregelen."

Negatieve beoordeling

"Het governancesysteem voor dit onderdeel is niet
adequaat/doeltreffend en er zijn ingrijpende maatregelen
nodig."

Geen enkel onderdeel van het governancesysteem van Credendo STN werd als ondoeltreffend of
inadequaat beoordeeld. Indien van toepassing (d.w.z. maatregelen al ingevoerd tijdens de
verslagperiode of genuanceerde beoordeling), worden nu of in de toekomst maatregelen doorgevoerd
onder toezicht van de bestuursorganen van de onderneming.

Page 25 of 73

C.

Risicoprofiel

Dit hoofdstuk bevat kwalitatieve en kwantitatieve informatie over het risicoprofiel van Credendo STN.
Zoals vermeld in hoofdstuk B.3.1b categoriseert Credendo STN alle materiële risico's waaraan de
onderneming is blootgesteld volgens een voor Credendo gemeenschappelijke risicocategorisatie en
-definitie. Die risicotypologie omvat de volgende risicocategorieën:
> verzekeringstechnisch risico;
> asset-liability-managementrisico (ALM);
> marktrisico;
> krediet-/tegenpartijrisico;
> liquiditeitsrisico;
> concentratierisico;
> operationeel risico;
> strategisch risico;
> reputatierisico.
Alle geïdentificeerde risico's worden hetzij kwantitatief, hetzij kwalitatief gemeten (cf. B.3.1d).
De gevoeligheidsanalyses in dit hoofdstuk voldoen aan de vereisten van respectievelijk IFRS 4
Verzekeringsovereenkomsten §39A en IFRS 7 Financiële Instrumenten §40 en betreffen het
verzekeringstechnisch risico en het marktrisico.

C.1.

Verzekeringstechnisch risico

Het verzekeringstechnische risico of verzekeringsrisico wordt gedefinieerd als ‘het risico op verliezen
of op een ongunstige verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen door een inadequate
prijsstelling en inadequate aannames met betrekking tot de voorzieningen’. Het Solvency II-kader
maakt een onderscheid tussen premie- en voorzieningenrisico, gedefinieerd als ‘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 de schaderegelingen’, en het rampenrisico, omschreven als ‘het risico op
verliezen of op een ongunstige verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen door
significante onzekerheid over de prijsstelling en de aannames voor de voorzieningen in verband met
extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen’.
Het verzekeringstechnisch risico is het meest materiële risico voor Credendo STN. Zoals te zien is in
Bijlage VII bedraagt het vereiste kapitaal voor verzekeringstechnisch risico alleen 56,1 miljoen EUR,
op een totale wettelijke Solvency II-kapitaalvereiste van 67,9 miljoen EUR eind 2016. Credendo STN
beoordeelt het verzekeringstechnisch risico met een risicogebaseerd kapitaalmodel.
Een degelijke uitvoering van de processen voor productontwerp en prijsstelling, polis- en
risicoaanvaarding, voorzieningen, schadebeheer en herverzekeringsbeheer is een uiterst belangrijk
middel om het verzekeringstechnisch risico te identificeren, beoordelen, beperken, monitoren en
controleren. Het risico in verband met productontwerp en prijsstelling slaat op de blootstelling aan
financiële verliezen door het uitvoeren van verzekeringsactiviteiten waarbij de verwachte kosten en
lasten (voor een product) hoger zijn dan de verwachte prijs (van die productlijn). Polis- en
risicoaanvaarding kunnen leiden tot risicoconcentraties en concentratierisico. Concentratierisico slaat
op alle risico-exposures waaraan een potentieel verlies verbonden is dat groot genoeg is om de
solvabiliteit of de financiële positie van ondernemingen in gevaar te brengen – dergelijke exposures
kunnen ook het gevolg zijn van het verzekeringstechnisch risico. De waardering van technische
voorzieningen en een degelijke schaderegeling vormen ook essentiële processen voor risicobeheer.
Herverzekering als risicolimiteringstechniek maakt het mogelijk om het verzekeringstechnisch risico
verstandig te beheren en in te perken, het solvabiliteitsniveau te stabiliseren, het beschikbare kapitaal
efficiënter te gebruiken en de verzekeringstechnische capaciteit uit te breiden. Risico-overdracht
creëert echter tegenpartijrisico, of het risico op verliezen of een ongunstige verandering in de
financiële situatie als gevolg van schommelingen in de kredietwaardigheid van herverzekeraars.
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Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit kan in het gedrang komen bij tekortkomingen in de
herverzekeringsregelingen.
C.1.1. Processen voor het verzekeringstechnisch risico
a) Productontwerp en prijsstelling
De risico's in verband met het beheer van de risico-premieverhouding van elk product en het
productrisico zelf worden beheerst doordat Credendo STN maar een beperkt aantal specifieke
verzekeringstypes aanbiedt aan professionele klanten – alle verzekeringnemers zijn professioneel
actief in de industrie of de handel, en de verzekerde risico's betreffen die activiteit. Het soort
verzekeringsrisico dat Credendo STN bereid is te aanvaarden, past binnen het kader voor
risicobereidheid van de Raad. De strategische positie in termen van producten waarvoor er interesse
voor exposure is, wordt gedefinieerd door de risicovoorkeur die stelt dat Credendo STN (enkel) bereid
is tot verzekeringsrisico in kredietverzekering – de borgtochtactiviteit wordt sinds juli 2016 afgebouwd.
Specialisatie in het aanbieden van specifieke types verzekering aan specifieke klantensegmenten
wordt op zich beschouwd als een waardevol middel om risico efficiënt en effectief te beheren.
Bovendien maken de toegepaste processen, procedures en informatiesystemen een uitgebreid
beheer van het productrisico en de prijsstelling mogelijk. Er zijn richtsnoeren bij het onderschrijven
van risico’s opgesteld die bestaande en potentiële risico's van het betrokken product bepalen en
controleren, en die de risico-premieverhouding van het product beheren. Credendo STN’s
prijsstellingsmethode modelleert alle factoren die kredietrisico uitlokken en gebruikt daarvoor
aangepaste methoden die zijn afgestemd op de complexiteit van het risico en de beschikbare
gegevens. Verschillende risicocategorieën worden consistent geprijsd. Het model verschaft adequate
premieprijzen die de verwachte te betalen claims, operationele uitgaven en kapitaalremuneratie
dekken.
b) Aanleggen van voorzieningen
Het beheer van de technische voorzieningen is een voortdurend proces om erop toe te zien dat de
technische voorzieningen volstaan om de verplichtingen tegenover de verzekeringnemers na te
komen. Er is voorzien in aangepaste controles en procedures voor een hogere betrouwbaarheid,
toereikendheid en geschiktheid van zowel de technische voorzieningen als de gegevens waarmee
rekening dient te worden gehouden bij de waardering.
De meest kritische boekhoudkundige schatting van Credendo STN is die van de uiteindelijke
aansprakelijkheid als gevolg van claims onder verzekeringsovereenkomsten. De evolutie van
verzekeringsverplichtingen geeft een indruk van het vermogen van de onderneming om de
uiteindelijke waarde van claims te schatten. In de uitloopdriehoeken voor claims in Bijlage V is te zien
hoe de schatting van de brutokosten van claims (uitbetaalde claims en voorzieningen voor te betalen
claims volgens het Solvency II-waarderingsprincipe) voor elk ongevals- of voorvalsjaar evolueert in de
tijd. Het ongevalsjaar of voorvalsjaar van het risico wordt gedefinieerd als de (eerste) vervaldatum
voor het globale polis-product, en als de datum waarop de garantie wordt opgeëist in het geval van
borgtochten. Voor inkomende herverzekering die niet wordt beheerd door de onderneming wordt het
onderschrijvingsjaar gebruikt. Aangezien Credendo STN zich vooral toelegt op kortlopende
risicoverzekering, vormen het ongevalsjaar en het eerste of de twee eerste jaren het zwaartepunt van
deze voorzieningen.
De onzekerheid in verband met parameters en modellering voor technische voorzieningen wordt
verkleind door de actuariële functie verantwoordelijk te maken voor de waarderingsmethode voor de
voorzieningen en het onderhoud ervan. Driemaandelijks worden boni-mali-analyses uitgevoerd voor
back-testing van de methoden die gebruikt worden voor voorzieningen voor te betalen claims ten
opzichte van de boekhoudkundige gegevens, en om de betrouwbaarheid van de gekozen methoden
te garanderen. Schadedossiers worden regelmatig herzien (minstens als onderdeel van de
driemaandelijkse financiële afsluiting, maar soms vaker als de claims dit vereisen) volgens helder
gedocumenteerde richtsnoeren voor schadevoorzieningen.
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Een gespecialiseerd team voert alle gerapporteerde claims in de systemen in, wat de volledigheid van
de gegevens (voor schadevoorzieningen) ten goede komt. In afwachting van een verbeterde ITsysteem-omkadering voor het bepalen van de technische voorzieningen worden onjuistheden of
tekortkomingen opgevangen door Credendo STN’s governance of interne controlesysteem dat
garandeert dat controles altijd doeltreffend en betrouwbaar zijn. Credendo STN voorziet in strenge
interne controles:
> FIN Management Control controleert bij elke driemaandelijkse afsluiting de
premievoorzieningen en andere voorzieningen waarbij algoritmes worden gebruikt om de
gegevens in de computersystemen te verwerken;
> voor reserves voor gerapporteerde schade bestaan er richtsnoeren over de bepaling van
geval-per-geval RBNS-reserves: bij belangrijkere verliezen wordt het vierogenprincipe
toegepast; grote schades worden besproken in het Claims Reserves Control Committee,
voorgezeten door de risicobeheerfunctie;
> de actuariële functie onderwerpt de voorzieningen om de drie maanden aan een ‘liability
adequacy test’ (toereikendheidstest van de verplichtingen) en verschaft de beste schatting
van de technische voorzieningen die conform is met Solvency II en waarbij een back-testing
boni-mali-analyse hoort;
> de actuariële functie zorgt er enerzijds voor dat de gebruikte methoden, met inbegrip van de
aannames in de berekening van de technische voorzieningen, correct zijn en beoordeelt
anderzijds de toereikendheid en kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt voor de
berekening ervan.
c) Claimsbeheer
Credendo STN beschikt over adequate schaderegelingsprocedures die alle fasen van de claims
dekken:
> Credendo STN beschikt over heldere processen voor het aangeven van claims door de
verzekeringnemers. Een claim moet worden gerapporteerd bij de verzekeraar volgens de
polisvoorwaarden. Daartoe aangestelde werknemers voeren tijdig relevante informatie in de
informatiesystemen in;
> claims worden behandeld en afgewikkeld
– volgens de polisvoorwaarden, zonder nodeloze vertraging;
– volgens de subdelegatie van de bevoegdheid voor de behandeling en betaling van claims die
de directie heeft goedgekeurd;
> behandeling van klachten en geschillen
– werknemers moeten het Integriteitsbeleid en de Gedragscode volgen en alle eisende partijen
fair en zonder belangenconflict behandelen;
– volgens het laatste jaarlijkse verslag van Credendo STN’s compliancefunctie kreeg deze in
2016 slechts één klacht over de afhandeling van een schadegeval.
d) Afsluiten van een polis en risico-onderschrijving
De globale polis van Credendo STN verzekert risico's op niet-betaling die verbonden zijn aan de
verkoop van goederen, prefinanciering en levering van diensten. Verliezen kunnen het gevolg zijn van
debiteuren die in gebreke blijven of van politieke en vergelijkbare gebeurtenissen ('force majeure'). De
onderneming biedt ook nog een ander type van risicodekking onder kredietverzekering aan, namelijk
dekking tegen verliezen als gevolg van het opzeggen van de overeenkomst en het onrechtmatig
opeisen van garanties. Een ander risico dat voortvloeit uit courante handelstransacties en waarvoor
dekking mogelijk is, betreft schending van eigendomsrechten, zoals levering van uitrusting en
goederen voor consignatie of in het kader van verwerkingscontracten en bruikleen.
Credendo STN beheert deze risico's volgens haar onderschrijvingsstrategie en ziet erop toe dat de
aanvaarde risico's goed gediversifieerd zijn qua risicotype en -omvang, sector en geografische
ligging.
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Risicogovernance
Degelijke procedures voor risico-identificatie en -selectie op het moment van het aanvaarden en
verzekeren van risico's, met inbegrip van interne verzekeringstechnische risicolimieten, worden
opgesteld en door alle werknemers en bijkantoren toegepast. Dankzij dit kader kan Credendo STN
duidelijk en snel beslissingen over risico's nemen en risico's beheren, zowel voor de complete
verzekeringsportefeuille als voor elk aangeboden product.
De risicoselectie gebeurt op basis van verzekeringstechnische richtsnoeren, een procedure voor
debiteurenrating, de landenrisicoclassificatie en Credendo’s dekkingsbeleid. Het
onderschrijvingsproces is nauwkeurig gedefinieerd door duidelijk beschreven en gedocumenteerde
subdelegatie van bevoegdheden en richtsnoeren, die goedgekeurd zijn door de directie, om risico's te
aanvaarden op polis- en risicoaanvaardingsniveau. Om een hoge graad van efficiëntie te bereiken,
heeft de directie haar beslissingsbevoegdheid verdeeld over de entiteiten, van individuele
underwriters tot speciale comités die risico's bespreken, beoordelen en onderschrijven. Voor kleine
bedragen volstaat een kleiner aantal personen met minder senioriteit, terwijl de beoordeling van
belangrijke transacties gebeurt door comités en personen met meer senioriteit.
Risicoconcentratie
Er bestaan procedures en processen voor het identificeren, meten, controleren en beheren van het
concentratierisico dat voortvloeit uit kredietrisicoblootstelling aan een enkele debiteur
(debiteurengroep), een debiteurland of -sector, om ervoor te zorgen dat dit risico strookt met de
opgestelde beleidslijnen en limieten, en om indien nodig risicobeperkende maatregelen te kunnen
nemen. Het rampenrisico (CAT, catastrophe risk) van Credendo STN komt specifiek voort uit het
systematische risico in de verzekerde risicoportefeuille en slaat op het effect van onverwachte
wijzigingen in de omstandigheden van het land of de sector die gevolgen hebben voor
betaalcapaciteit en -gedrag van debiteuren. Dit systematische risico hangt af van de gevolgen van
concentratie en correlatie.
Credendo STN’s totale potentiële exposure, d.w.z. de som van de volledige actieve
risicoaanvaarding, op de 10 belangrijkste landen was eind 2016 met bijna 10% gedaald ten opzichte
van eind 2015 en nog sterker ten opzichte van eind 2014, wat de impact van de maatregelen om de
portefeuille te zuiveren gedurende 2015-2016 duidelijk weerspiegelt:
Total Potential Exposure (mio EUR) by Top 10 debtor
countries
31/12/2016
Total Potential
Country
Exposure
%
Italy
811
4%
Germany
702
4%
Belgium
631
3%
France
587
3%
Poland
542
3%
Brazil
542
3%
Turkey
531
3%
UAE - United Arab Emirates
522
3%
Saudi Arabia
504
3%
United Kingdom
482
3%
Other countries
12,577
68%
Total Potential Exposure

18,431

100%

Voor blootstelling aan een enkele tegenpartij, namelijk een debiteur (debiteurengroep) of een land,
gelden aangepaste risicolimieten en dient rekening te worden gehouden met potentiële correlaties en
besmetting. Het risicobeheersysteem omvat beleidslijnen en procedures om deze concentratierisico's
te monitoren, te beheren en te controleren, in lijn met het kader van risicobereidheid en de
vastgelegde limieten.
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Landenrisico
Bijlage III bevat de belangrijkste landen voor de verzekeringsactiviteit van Credendo STN op basis
van de verblijfplaats van de verzekeringnemer (voor de rechtstreekse business) of de vestiging van
de cederende maatschappij (voor herverzekering): België, waar Credendo STN haar hoofdkantoor
heeft, is goed voor ongeveer 1/3 van de uitgegeven brutopremie die is toegekend aan de landen waar
de onderneming actief is, gevolgd door Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië (in de laatste twee is
een bijkantoor actief), Zwitserland en de Verenigde Staten. België en de top 5 realiseren 74% van de
premie-inkomsten in de directe verzekering.
Concentratie volgens het debiteurland, d.w.z. gebaseerd op de locatie van het verzekerde
kredietrisico, is minder sterk. De exposure van Credendo STN bevindt zich vooral in de betere
ratingniveaus voor landenrisico voor politieke en aanverwante gebeurtenissen: uit de tabel hieronder
over Credendo STN’s potentiële exposure blijkt dat 48% van de verzekerde bedragen zich in de
laagste ratingcategorie 1 bevindt en dat 85% van de verzekerde risico's in de drie laagste
ratingcategorieën voor politiek risico zit. De exposure in de hoogste risicocategorie 7 betreft meestal
exposure in run-off.
Total Potential Exposure (mio EUR) per debtor country
political and assimilated events risk
31/12/2016
Total Potential
Political risk category
Exposure
1
8,772
2
4,234
3
2,662
4
1,575
5
793
6
388
7
6
unallocated
0
Total Potential Exposure
18,431

category for

%
48%
23%
14%
9%
4%
2%
0%
0%
100%

Debiteurenrisico
Eind 2016 bedroeg het aantal actieve risicoaanvaardingen 68.269. De gemiddelde waarde van
risicoaanvaarding bedraagt ongeveer 270 K EUR.
Total Potential Exposure per Risk
Acceptance Bracket
> 10.000.000
between 10.000.000 and 5.000.000
between 2.000.000 and 5.000.000
between 1.000.000 and 2.000.000
between 500.000 and 1.000.000
between 100.000 and 500.000
between 80.000 and 100.000
between 50.000 and 80.000
between 25.000 and 50.000
between 10.000 and 25.000
between 0 and 10.000
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# risk
acceptances
152

0.2%

284
1,055
1,579
3,151
4,325
13,300
12,870
13,488
10,966
7,099

0.4%
1.5%
2.3%
4.6%
6.3%
19.5%
18.9%
19.8%
16.1%
10.4%

(%)

amount amount
(EUR m)
(%)
2,742 14.9%
1,973
3,245
2,281
2,296
4,124
650
354
524
196
48

10.7%
17.6%
12.4%
12.5%
22.4%
3.5%
1.9%
2.8%
1.1%
0.3%

C.1.2. Risicobeperking door (niet-)proportionele herverzekering
Credendo STN gebruikt herverzekering om het verzekeringstechnisch risico te beperken. Het
herverzekeringsprogramma van 2016 geldt voor de volledige activiteit van Credendo STN (behalve
de inkomende herverzekeringsactiviteit in run-off) en voorziet in:
> een quota-share-cessie;
> een excess-of-lossbescherming per risico voor de exposures in retentie;
> een excess-of-lossbescherming per land voor niet-verhandelbare risico's;
> een stop-lossbescherming voor exposure aan verhandelbare risico's.
Herverzekeringsbeheer
Herverzekering kan het verzekeringstechnisch risico beperken; er werden beleidslijnen en procedures
ontwikkeld die voorzichtig gebruik van herverzekering mogelijk maken. Dit omvat enerzijds de
overgedragen risico's (met bepaling van het maximale nettorisico dat mag overblijven volgens de
vastgelegde risicotolerantielimieten en van gepaste types van herverzekeringsovereenkomsten), en
anderzijds de risico's die voortvloeien uit herverzekering, namelijk tegenpartijrisico. Credendo STN
selecteert haar herverzekeraars zorgvuldig en hanteert de interne voorwaarde dat de rating van alle
herverzekeraars minstens ‘investment grade’ moet zijn. De keuze van de tegenpartijen verandert
weinig van jaar tot jaar, wat wijst op een algemene tevredenheid over de relatie met deze
tegenpartijen en over hun kredietwaardigheid. Voorts overstijgen deze overeenkomsten de loutere
ratingvereiste dankzij een strenge follow-up en regelmatige doorlichting van de relaties en de
prestaties van de overeenkomsten.
Omdat de gebruikte risicobeperkingstechnieken een sterke invloed hebben op het risicoprofiel van
Credendo STN, is de beoordeling van de impact en de doeltreffendheid van herverzekering
belangrijk. Bij vergelijking van de normale (d.w.z. met inbegrip van risicolimitering door
herverzekering) SCR-berekening voor het onderschrijvingsrisico met het resultaat zonder rekening te
houden met herverzekering, leverde herverzekering eind 2016 een besparing op van ongeveer 43
miljoen EUR van het wettelijk vereiste SII-kapitaal voor het verzekeringstechnisch risico.
Als er geen efficiënte risico-overdracht zou plaatsvinden, moet dit meespelen bij de beoordeling van
het risicoprofiel en de algemene solvabiliteitsvereisten. Herverzekeringsbescherming leidt echter tot
efficiënte risico-overdracht:
> De herverzekeringsovereenkomsten dekken de volledige activiteit van Credendo STN. In het
herverzekeringsprogramma werden geen hiaten vastgesteld die zouden kunnen meebrengen
dat er meer risico's blijven bestaan dan de bedoeling is.
> De voorwaarden en uitsluitingen die vermeld staan in de herverzekeringsovereenkomsten
sluiten aan bij die van de onderliggende activiteit, en de dekkingslimieten (wat betreft
concentratie en risicolooptijd) zijn adequaat.
> De overdracht is direct, expliciet, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
Andere soorten risicobeheer en interne controleprocedures die de risico's van herverzekering
verlagen, zijn:
> zakelijk onderpand van de herverzekeraars ten gunste van Credendo STN: eind 2016
bedroeg de waarde van de van herverzekeraars ontvangen deposito’s 11.176 K EUR;
> controle van de vastgelegde retentiebeperkingen: dit is een onderdeel van de
blootstellingcontrole door de risicobeheerfunctie;
> Credendo STN’s herverzekeringsfunctie neemt deel aan het Claims Reserves Control
Committee. Dat bevordert een vroege identificatie van potentiële liquiditeitsproblemen, zoals
omvangrijke te betalen claims die leiden tot direct opvraagbare tegoeden aan
herverzekeraars, en het vergemakkelijkt de snelle inning van uit hoofde van herverzekering
verhaalbare bedragen;
> controle van uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen en de kredietwaardigheid
van elke herverzekeraar: uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen worden om de
drie maanden onderworpen aan een impairmenttest.

Page 31 of 73

C.1.3. Risicogevoeligheid
Omdat het verzekeringstechnisch risico het grootste risico uitmaakt in het risicoprofiel van Credendo
STN, is de impact van de gebruikelijke gevoeligheidsanalyse hierop groter dan op andere risico's.
Deze gevoeligheidsanalyse geeft aan wat de gevolgen op de winst of verliezen zouden zijn geweest
indien er redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in relevante risicovariabelen waren opgetreden aan het
einde van de verslagperiode. Relevante verzekeringstechnische risicovariabelen hebben betrekking
op premietarieven en kosten voor claims. De impact op de winst of verliezen wordt berekend vóór
belastingen.
Een daling van 10% van de gemiddelde premie zou ceteris paribus leiden tot een daling van de
inkomsten vóór belastingen van 4.162 K EUR. Een stijging van 10% van de kosten voor claims zou
de inkomsten vóór belastingen doen dalen met 1.770 K EUR.
Wegens het risicoprofiel van Credendo STN, een kortetermijnkredietverzekeraar, hebben de meest
relevante stresstests die deel uitmaken van het ORSA-proces betrekking op schokken in de
verzekerde kredietrisico's:
> gevoeligheidsanalyses door een stresstest uit te voeren op aannames over de in model
gebrachte schadequotiënten in het businessplan (het baselinescenario). De volatiliteit van de
loss ratio’s illustreert het vermogen om die volatiliteit te minimaliseren door de exposure te
beperken (zoals potentiële en reële exposure plafonneren en verminderen, aftrek verhogen,
enz.), een nieuwe prijs te bepalen voor risico's, de herverzekeringsbescherming te wijzigen,
enz.;
> gevoeligheidsanalyse van aan een stresstest onderworpen aannames over premievoeten.
Ook 'reverse stress testing' focust op het verzekeringstechnisch risico. 'Reverse stress testing' maakt
deel uit van de ORSA en identificeert en beoordeelt de gebeurtenissen en scenario's die het
businessmodel van de onderneming onleefbaar zouden kunnen maken. Credendo STN’s
belangrijkste risico's liggen ontegensprekelijk bij het verzekeringstechnische risico en meer bepaald
bij de concentratie van de onderliggende risicoblootstellingen aan een debiteur(engroep), een
debiteurland of -sector. Dit ligt in lijn met de aannames die de submodule CAT-risico in de SCRstandaardformule onderschragen. De bovenvermelde stresstests willen een antwoord geven op de
vraag ‘Zijn we bestand tegen de schock?’; de 'reverse stresstests' willen een antwoord geven op de
vraag ‘Wanneer zijn we niet bestand tegen de stress?’. Crisisgebeurtenissen met een grote negatieve
impact zouden een dergelijk scenario kunnen uitlokken (hoewel dit hoogst onwaarschijnlijk is).

C.2.

Marktrisico

Het marktrisico wordt gedefinieerd als 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. Een gebrek aan diversificatie
van de activaportefeuille kan een extra risico met zich meebrengen. Zoals blijkt uit de tabel in Bijlage
VII vormt de kapitaalvereiste voor marktrisico na het verzekeringstechnische risico de hoogste.
>

Renterisico vloeit voort uit het risico op negatieve rentebewegingen. Credendo STN’s
exposure aan het renterisico beperkt zich voornamelijk tot obligaties en tot technische
voorzieningen bij verdiscontering zoals in Solvency II omdat Credendo STN geen leningen
heeft. Wegens de aard van de verzekeringsactiviteit zijn de verzekeringsverplichtingen zelf
niet gevoelig voor het niveau van de marktrente omdat ze contractueel niet rentedragend zijn.
Een hogere rente verlaagt de waarde van de obligaties en, als verdiscontering wordt
toegepast, de waarde van de technische voorzieningen.

>

Aandelen maken een significant percentage uit van Credendo STN’s beleggingsportefeuille
aangezien de extern beheerde target-volatiliteitsfondsen in de portefeuille ook voor een groot
deel uit aandelen bestaan. Omdat aandelen veelal meer risico inhouden en gevoeliger zijn
voor volatiliteit en eventueel voor grote schokken, geniet een veilige investeringsstrategie de
voorkeur. Dat is precies het doel van target-volatiliteitsfondsen. Een behoorlijke winst is
gewenst, maar het is even belangrijk aandelen in veilige activa te bezitten. Voorts gaat de
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voorkeur voor de aandelenportefeuille ook op geografisch vlak sterker uit naar veiligere
markten dan naar risicovolle markten.
>

Het kredietrisico dat inherent is aan de beleggingsportefeuille betreft vooral de obligaties en
monetaire fondsen en wordt gedekt door de kapitaaleis voor spreadrisico. Als er sprake is
van dergelijke instrumenten is de strategische beslissing duidelijk om de voorkeur te geven
aan tegenpartijen met een hoge rating. De meeste obligaties zijn staatsobligaties en in het
geval van bedrijfsobligaties heeft de tegenpartij over het algemeen een goede rating. De tabel
hierna illustreert de kredietkwaliteit van financiële beleggingen eind 2016 die niet achterstallig
noch afgewaardeerd zijn – aangehouden aandelen (inclusief vastgoed en grondstoffen)
worden zonder rating gecategoriseerd daar het niet om schuldinstrumenten gaat:

Credit risk exposures (mio EUR)
AAA
Financial investments & cash (equivalents) at 31/12/2016
Government bonds
4.9
Funds invested in debt/security instruments
1.3
Funds invested in equity instruments
Fixed term deposits
0.0
Cash and cash equivalents
0.0
Total
6.2

>

AA

A

BBB

<BBB

Non-rated

Total

13.9
4.9

1.8
30.1

2.3
15.4

0.0
0.8

0.0
0.0
18.8

0.0
12.7
44.5

0.0
0.0
17.7

0.0
0.0
0.8

0.2
1.0
33.6
0.0
0.4
35.2

23.1
53.5
33.6
0.0
13.1
123.3

Valutarisico is het risico op verliezen door veranderingen in het niveau of de volatiliteit van
wisselkoersen. De belangrijkste valutaposities van de onderneming in haar jaarrekeningen
onder IFRS zijn (in miljoen EUR):

Currency risk exposures (mio EUR)

31/12/2016

Assets denominated in foreign currency
Financial investments
USD
GBP
Reinsurers' share of insurance liabilities
USD
GBP

Liabilities denominated in foreign currency
19.8
3.9
30.2
0.9

Financial liabilities
USD
GBP
Liabilities arising from insurance contracts
USD
GBP

77.1
2.1

>

Concentratierisico kan worden veroorzaakt door verzekerde risico's,
tegenpartijrisico/kredietrisico, investerings- of marktrisico, andere risico's of een combinatie
van of interactie tussen al deze risico's. De module marktrisico volgens de Solvency IIstandaardformule dekt de extra risico's opgelopen door marktrisicoconcentraties die te wijten
zijn aan een gebrek aan diversificatie in de activaportefeuille of aan sterke blootstelling aan
het risico van wanbetaling van een enkele emittent van effecten of een groep van verbonden
emittenten (marktrisicoconcentraties). Blootstelling van activa aan een enkele tegenpartij (een
entiteit of een groep van entiteiten) of aan een geografische zone wordt geïdentificeerd en
beheerd conform het kader voor risicobereidheid. Eind 2016 was Credendo STN niet voor
meer dan 10% van het beschikbare eigen vermogen blootgesteld aan een enkele tegenpartij
– een benchmark voor concentratierisico die externe kredietbeoordelingsinstellingen
gebruiken – behalve blootstelling aan zustermaatschappij Credendo SR, die optreedt als
fronter.

>

De kapitaalvereiste voor marktrisico onder Solvency II dekt niet alleen het risico dat voortkomt
uit het niveau of de volatiliteit van marktprijzen van financiële instrumenten, maar
weerspiegelt ook goed de structurele wanverhouding tussen activa en passiva, in het
bijzonder voor de duur ervan en de valutasamenstelling. Credendo STN’s strategie voor het
afgestemde beheer van activa en passiva (ALM, asset-liability management) houdt
rekening met de onderlinge relatie tussen verschillende soorten financiële risico's
(marktrisico, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's), vooral als ze voortkomen uit de actiefzijde, en
verzekeringstechnische risico's die betrekking hebben op de passiefzijde. Het kader is
voornamelijk kortlopend wegens de kenmerken van de schadeverzekeringsactiviteit.

Credendo STN’s ALM-strategie is afgestemd op haar behoeften, die worden verlaagd omdat:
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– nadat de inkomende herverzekeringsactiviteit vanaf 2013 werd afgebouwd er (enkel) één
kredietverzekerings- en borgtochtsegment actief is en verdere segmentatie niet nodig is.
Bovendien wordt deze gedomineerd door één product (globale polis), terwijl borgtocht ook
wordt afgebouwd;
– het productaanbod basic is (geen opties in de verzekeringsproducten, enz.);
– het verzekeringstechnische risico voornamelijk kortlopend is.
Wegens het risicoverlagende karakter van de kortlopende activiteit behoren stresstests en
7
scenarioanalyse voor het ALM-risico niet tot de ORSA-proces.
Voor de valutastructuur is Credendo STN’s ALM onderworpen aan het ‘congruentieprincipe'.
‘Congruentie’ houdt in dat opeisbare verplichtingen in een bepaalde muntsoort gedekt worden door
activa die uitgedrukt of realiseerbaar zijn in dezelfde muntsoort. Het algemene doel bestaat erin een
vergelijkbare hoeveelheid activa en passiva in vreemde valuta te bezitten. Voor deze vereiste geldt
een pragmatische aanpak:
– Een overschot van activa ten opzichte van passiva in vreemde valuta wordt meestal op de
spotmarkt verkocht.
– Een tekort aan activa ten opzichte van passiva in vreemde valuta zet aan tot de aankoop van
vreemde valuta (op de spotmarkt, via een derivaat (bv. 'zero-cost option') of een combinatie
daarvan) als de verwachte netto-instroom van kasmiddelen van die valuta tot de vervaldatum
niet volstaat om het tekort op te vangen.
Op het vlak van termijnstructuur houdt het ALM rekening met de risicokenmerken van de activiteit
(vooral de termijnstructuur van de passiva) en de volgende belangrijke risicolimitering:
– aan passiefzijde: in kredietverzekering wordt een wachttijd van zes maanden toegepast voor
8
uitbetaling van een schadegeval bij niet-betaling door langdurige wanbetaling;
– aan actiefzijde: een groot deel van de passiva is gedekt door op herverzekering verhaalbare
activa – waarop een ‘contante schade’-clausule in de herverzekeringsovereenkomsten van
toepassing is.
Wegens het korte uitbetalingspatroon van de verzekeringsverplichtingen is liquiditeit van essentieel
belang, en vooral gericht op operationele en minder op strategische overwegingen. Dat komt tot uiting
in de algemene beleggingsstrategie die garandeert dat Credendo STN over voldoende geldmiddelen
en gediversifieerde verhandelbare effecten beschikt om haar verplichtingen na te komen op de
vervaldatum.
C.2.1. 'Prudent person'-principe
De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks limieten voor de financiële beleggingen per activaklasse die
weerspiegeld zijn in de beleggingsstrategie. Die strategie bepaalt duidelijk de allocatie van de activa
over de belangrijkste investeringscategorieën, eventuele allocatielimieten per tegenpartij,
bedrijfssector, geografische ligging, soort instrument en valuta, beoogde winst en aard van eventuele
uitbesteding en vereisten voor bewaring van de activa (bewaringsregeling). Voor de complete
activaportefeuille gebeuren er investeringen in activa en financiële instrumenten volgens het 'prudent
person'-principe (d.w.z. gecontroleerd risicozoekende aanpak).
Credendo STN past voor al haar investeringen in activa het ‘prudent person’-principe toe. De
onderneming investeert dus enkel in activa en instrumenten waarvan ze de risico's behoorlijk kan
identificeren, meten, monitoren, beheren en controleren, en er ook terdege rekening kan mee houden
bij de beoordeling van zijn algemene solvabiliteitsvereisten. Alle activa, met inbegrip van activa die de
wettelijke kapitaalvereisten dekken, worden zo geïnvesteerd dat de veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en
rentabiliteit van de portefeuille in zijn geheel niet in het gedrang komen.

7

Wat de periodieke beoordeling die vereist is volgens art. 87 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen betreft:
Wegens het korte uitbetalingspatroon van verzekeringsverplichtingen zijn de technische voorzieningen van Credendo STN niet gevoelig voor de
hypothesen die ten grondslag liggen aan de extrapolatie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Credendo STN past de
matchingopslag of volatiliteitsaanpassing niet toe.
8
Er geldt geen wachttijd in geval van faillissement of curatele.
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Credendo STN bezit geen financiële activa die niet mogen worden verhandeld op een
gereglementeerde financiële markt. Voorts garandeert de locatie waar de activa zich
bevinden hun beschikbaarheid.
Beleggingsactiva krijgen een correcte waardebepaling omdat alle financiële instrumenten die
de onderneming bezit, worden beschouwd als genoteerd in een actieve markt.
Activa die dienen om de technische voorzieningen te dekken, worden geïnvesteerd op een
manier die past bij de aard en duur van de verzekeringsverplichtingen.
Activa worden goed gediversifieerd om te sterke afhankelijkheid van een bepaald actief, een
bepaalde emittent (groep van emittenten) of geografische zone te vermijden. De strategische
allocatie van activa, die deel uitmaakt van het kader voor risicobereidheid, bepaalt
kwantitatieve limieten per type activa, tegenpartij en geografische zone. Diversificatie in de
geschikte activaklassen en binnen elke activaklasse voorkomt onverantwoorde
investeringsconcentraties en de daarmee gepaard gaande risico-opstapeling in de
portefeuille. Beleggingsfondsen worden toegewezen aan de activaklassen op een
‘doorkijkbasis'.
Het gebruik van afgeleide instrumenten gebeurt enkel als ze bijdragen tot risicoverlaging of
efficiënt beheer van de portefeuille bevorderen. Eind 2016 bezat Credendo STN slechts één
financieel instrument met kenmerken die lijken op die van afgeleide producten, door activa
gedekte effecten, 'collateralised debt obligations', hedgefondsen of gelijksoortige producten.
Het gaat om een gestructureerd schuldinstrument met kapitaalgarantie dat een
nulcouponobligatie combineert met futures en forwards, risico's vermindert en zo bijdraagt tot
een efficiënter portefeuillebeheer. Een verwaarloosbare blootstelling van vergelijkbare
instrumenten (aangehouden als indirecte lijnen) is terug te vinden in twee fondsen.

C.2.2. Risicogevoeligheid
De volgende gevoeligheidsanalyses volgens de vereisten van IFRS 7 Financiële Instrumenten §40
geven voor de voornaamste soorten marktrisico’s waaraan de onderneming is blootgesteld aan wat
de gevolgen op de winst of verliezen zouden zijn geweest indien er redelijkerwijs mogelijke
wijzigingen in relevante risicovariabelen waren opgetreden aan het einde van de verslagperiode. De
impact op winst of verliezen wordt berekend vóór belastingen.
> Renterisico
Een gevoeligheidsanalyse van het kleine deel van de obligatieportefeuille met variabele rente
wijst op een verwaarloosbare daling/stijging van de winst vóór belastingen van 83 K EUR als
gevolg van wijzigingen in de financiële inkomsten, indien de rentevoeten respectievelijk 100 bps
lager/hoger waren geweest.
> Valutarisico
Aan het einde van de verslagperiode wijst een gevoeligheidsanalyse van de nettoposities in USD
en GBP op een stijging van de nettopassivapositie in USD van 2.708 K EUR en de
nettoactivapositie in GBP van 260 K EUR indien deze valuta met 10% zouden stijgen ten
opzichte van de EUR, ceteris paribus. Een depreciatie van de valuta met 10% zou een
omgekeerde beweging in de nettopositie veroorzaken. De winst vóór belastingen zou, voor de
twee valuta gecombineerd, respectievelijk dalen/stijgen met 2.448 K EUR.
> Aandelenprijsrisico
Aan het einde van de verslagperiode blijkt uit een gevoeligheidsanalyse op fondsen die belegd
waren in aandelen (die niet zijn opgenomen in de target-volatiliteitsfondsen of andere gemengde
fondsen) dat, indien de prijzen op de aandelenmarkt 10% hoger/lager waren geweest en alle
andere variabelen constant bleven, de impact vóór belastingen op het gecumuleerde nietgerealiseerde resultaat respectievelijk 1.026 K EUR hoger/lager zou geweest zijn door het
verschil in waarde tegen marktprijzen van voor verkoop beschikbare aandelen.
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C.3.

Kredietrisico

Het krediet- of tegenpartijkredietrisico wordt gedefinieerd als het risico op verliezen of op een
ongunstige verandering in de financiële situatie als gevolg van schommelingen in de
kredietwaardigheid van emittenten van effecten, tegenpartijen en debiteuren waaraan Credendo STN
is blootgesteld. De blootstelling aan het kredietrisico vloeit voort uit financiële transacties met
emittenten van effecten, debiteuren, tussenpersonen, verzekeringnemers of herverzekeraars. Er
bestaat in het bijzonder een groot kredietrisico voor de beleggingsportefeuille en voor de uit hoofde
van herverzekering verhaalbare bedragen.
Het kader voor risicobereidheid dat de Raad van Bestuur heeft opgesteld, beperkt de exposure aan
om het even welke tegenpartij, zodat de solvabiliteit nooit zou kunnen worden bedreigd door de
exposure aan een enkele tegenpartij: eind 2016 was Credendo STN niet voor meer dan 10% van de
beschikbare eigen fondsen (blootstelling voor alle aandelen, obligaties, leningen, derivaten,
bankdeposito's en uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen gecombineerd) blootgesteld
aan een enkele tegenpartij – behalve de exposure aan zustermaatschappij Credendo SR. De
strategische activa-allocatie (cf. supra) bevat limieten die blootstelling aan het kredietrisico door
financiële beleggingen voldoende diversifiëren en die een minimale kredietkwaliteit opleggen.
Bijlage VII bevat de kapitaaleis voor het tegenpartijkredietrisico gemeten met de Solvency IIstandaardformule; de kapitaalvereiste voor het kredietrisico op financiële instrumenten wordt
niettemin bepaald met het spreadrisico als onderdeel van de module marktrisico. De vorderingen uit
de verzekeringsactiviteiten betreffen meestal blootstelling aan tegenpartijen zonder rating, zoals
verzekeringnemers en makelaars, waarvoor het algemene kredietrisico wordt beperkt door de
diversificatie van de exposure. Een groot deel van de Solvency II-kapitaalvereiste is toe te schrijven
aan het tegenpartijkredietrisico op herverzekeraars (vooral in verband met uit hoofde van
herverzekering verhaalbare bedragen). De volgende tabel illustreert de verdeling van Credendo
STN’s uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen in de IFRS-jaarrekeningen per
ratingcategorie van de tegenpartij:
Rating op 31/12/2016
(%)
AA
10,6%
AA14,4%
A+
24,4%
A
41,4%
A5,1%
geen rating toegekend
4,0%
Kredietrisico wordt meestal beoordeeld aan de hand van ratings die de kredietwaardigheid van de
tegenpartij weergeven. Het tegenpartijrisico op herverzekeraars wordt beoordeeld op de valutarating
op lange termijn van de herverzekeringsonderneming. De beschikbare ratings vormen een bewijs van
Credendo STN's voorzichtige herverzekeringsbeleid. Alle beoordeelde herverzekeraars kregen op 31
december 2016 minstens de rating ‘A-‘ van een gerespecteerd kredietbeoordelaar. De tegenpartijen
van Credendo STN zonder rating zijn de Credendo-dochteronderneming in Rusland, het
Luxemburgse exportkredietagentschap ODL, een captive en een historische herverzekeraar bij wie er
een kleine blootstelling openstaat.
Credendo STN gebruikt enkel externe kredietbeoordelingen die uitgaan van of worden ondersteund
door een externe kredietbeoordelingsinstelling (ECAI, External Credit Assessment Institution) conform
Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus. De
kredietbeoordelingen die worden gebruikt voor het beoordelen van het risico en de kapitaaleisen zijn
afkomstig van Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch of AM Best en worden consistent (in de tijd)
toegepast.
> Indien er op het ogenblik van de risicobeoordeling meer dan één kredietbeoordeling van de
vermelde ECAI's beschikbaar is, wordt de prudentie die inherent is aan de regels van Artikel
4, 4(e)(f) van de Gedelegeerde Verordening 2015/35 van de Commissie toegepast en wordt
aangenomen dat dit resulteert in een correcte beoordeling.
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C.4.

Indien er maar één kredietbeoordeling van de vermelde ECAI's beschikbaar is, wordt die
beoordeling als correct beschouwd omdat de exposure of financiële instrumenten niet als
complex worden beschouwd.
Indien een exposure geen rating kreeg toegekend, neemt de onderneming andere
aanvullende relevante informatie in aanmerking als die beschikbaar is. Zo wordt het
tegenpartijrisico van ODL, waarvoor geen rating beschikbaar is, ingeperkt dankzij de
staatsgarantie van de Luxemburgse overheid. Het tegenpartijrisico op de captive wordt
getemperd dankzij een 'pay when paid'-clausule in de overeenkomst.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico wordt gedefinieerd als het risico dat er geen fondsen beschikbaar zijn om te
voldoen aan financiële verplichtingen op de vervaldatum. Credendo STN’s voornaamste
verplichtingen in verband met uitstroom van kasmiddelen hebben te maken met haar
verzekeringsverplichtingen – de onderneming heeft geen (niet-)afgeleide financiële passiva. De
vereiste liquiditeitsgraad in de beleggingsportefeuille verschilt naargelang de aard van de
verzekeringsactiviteit, vooral de mogelijkheid om het bedrag en de timing van de
verzekeringsuitkeringen te voorzien. Zoals vermeld in de ALM-strategie wordt in kredietverzekering
een wachttijd van zes maanden toegepast voor de uitbetaling van een schadegeval bij niet-betaling
door langdurige wanbetaling, wat in de verzekeringsactiviteit van de onderneming de frequentste
oorzaak van niet betalen is. Dankzij deze wachttijd vermindert de onzekerheid over de timing en het
bedrag van de uitstroom van kasmiddelen. Bovendien zijn er geen liquiditeitsproblemen (onverwachte
uitstroom van kasmiddelen) als gevolg van gedragingen van de verzekeringnemers.
Operationele liquiditeit of kasbeheer dekt de dagelijkse cashvereisten in normale of waarschijnlijke
bedrijfsomstandigheden. De operationele liquiditeitsstrategie stoelt op:
> de algemene beleggingsstrategie waardoor Credendo STN beschikt over voldoende cash en
deposito's en een extra buffer via zeer liquide financiële beleggingen (met
minimumstandaarden voor kredietrisico voor effecten) om haar verplichtingen na te komen op
de vervaldatum – naast middelen uit netto-instroom van kasmiddelen;
> geoptimaliseerd liquiditeitenbeheer door cashpooling van tegoeden op de lopende rekening
van het hoofdkantoor van Credendo STN en haar bijkantoren: de tegoeden op de rekeningen
van de bijkantoren worden dagelijks overgedragen naar de rekening van het hoofdkantoor;
een keer per week worden de rekeningen van de bijkantoren gecrediteerd om te voorzien in
de betaling van de algemene uitgaven;
> het voorspellen van relevante kasstromen, vooral die in verband met premie-inkomsten,
uitbetaling van schadegevallen en het aandeel van de herverzekeraars daarin (een cash
settlement van het aandeel van de herverzekeraars voor grotere verliezen kan worden
9
gevraagd).
Wegens de beschikbare middelen, de bestaande niet-aangeboorde financieringsbronnen en het feit
dat de onderneming geen leningen of omvangrijke financiële verplichtingen heeft, behoren stresstests
en scenarioanalyse op het liquiditeitsrisico niet tot de ORSA. Het strategische liquiditeitenbeheer
geeft aan dat het risico dat er op langere termijn niet wordt voldaan aan de liquiditeitsvereisten sterk
wordt getemperd doordat Credendo STN klant is bij verschillende grote banken, die voldoende
gediversifieerde middelenbronnen zijn - al zijn er op dit moment geen dergelijke uitstaande leningen.
Vanwege de niet-aangeboorde leningscapaciteit werd er nog geen liquiditeitsnoodplan opgesteld.
Omdat de onderneming geen (niet-)afgeleide financiële passiva bezit, is er geen looptijdanalyse zoals
vereist door IFRS 7 Financiële Instrumenten §39 bekendgemaakt.

9

Voor de berekening van het solvabiliteitskapitaal en de technische voorzieningen houdt de onderneming geen rekening met verwachte winst uit
toekomstige premie-inkomsten.
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C.5.

Operationeel risico

Het operationeel risico dekt een breed spectrum van mogelijke risico's die allerlei oorzaken kunnen
hebben. Het Solvency II-kader definieert het operationeel risico als ‘het risico op verliezen door
inadequate of falende interne procedures, personeel of systemen of door externe gebeurtenissen’.
Het kan gaan om het risico op slecht gespecificeerde IT-protocollen of -processen, tik- of
coderingsfouten, wettelijke risico's, enz.
Hoewel operationele risico's gekwantificeerd zijn in de Solvency II-standaardformule, is het volgens
Credendo STN moeilijk om deze te kwantificeren en erop te anticiperen. Moeilijk te kwantificeren
risico's worden door het governancesysteem van de onderneming en strenge interne controles
beheerd om ze te vermijden of in te dijken. Deze risico's worden kwalitatief beoordeeld met
kwalitatieve labels voor waarschijnlijkheid en impact van de (inherente en) residuele risico's.
Operationeel risico komt het vaakst voor van alle risico's die worden geïdentificeerd in de kwalitatieve
risicoanalyse van de onderneming (cf. B.3.1d). Naast het identificeren van de meest waarschijnlijke
negatieve operationele risico's, beoordeelt Credendo STN ook haar gevoeligheid voor deze risico's en
implementeert ze processen en procedures om materiële operationele risico's in het licht van de
algemene risicobereidheid te verminderen, te monitoren en te controleren. Credendo STN is niet
bereid tot residuele risico's die zijn beoordeeld als risico's die minstens elk jaar optreden en een grote
of zeer grote impact hebben (rekening houdend met het beschikbare eigen vermogen van de
onderneming). Bij vastgestelde ‘high-frequency, high-intensity’-risico's is efficiënt corrigerend
optreden nodig voor verdere tempering/controle door de interne controlefuncties.
Business Continuity/Disaster Recovery Plan
Dankzij het noodplan van Credendo STN en het plan inzake bedrijfscontinuïteit kan er worden
doorgewerkt als de activiteit ernstig verstoord raakt en blijven de verliezen beperkt. Een gedetailleerd
‘Business Continuity Management’-systeem (BCMS) definieert de taken en verantwoordelijkheden
van alle betrokkenen om de organisatorische weerstand te verhogen en de impact op de
onderneming te verminderen als er een ernstig incident plaatsvindt. Het BCMS voorziet in
crisisbeheersings- en herstelcompetenties die een aanvaardbaar, vooraf bepaald werkingsniveau van
de belangrijkste diensten moeten verzekeren, en in noodplannen voor crisissen of rampen. Alle
departementen van de onderneming beschikken over een bedrijfscontinuïteitsplan met de
essentiële/kritische personen/taken die moeten kunnen doorwerken gedurende de eerste drie dagen
na het incident. Indien het gebruikelijke gebouw werd geëvacueerd/niet toegankelijk is – bv. door
brand of een terroristische aanslag – is er een vervangkantoor beschikbaar om te betrekken in
noodgevallen en om het personeel in onder te brengen als het herstel vertraging oploopt.
Bij het bepalen van de regulerende vereisten van het BCMS, werd rekening gehouden met de
behoeften en vereisten van de belangrijkste belanghebbenden alsook met de eigen organisatorische
strategieën en doelstellingen. Om zeker te zijn dat de noodplannen werken, gebeuren er regelmatig
tests, evaluaties, reportings en audits. Kwalitatieve stresstests die helpen bij het bepalen van triggers
voor actieplannen die 'wat als'-vragen beantwoorden, zijn opgenomen in het ORSA-proces. Ze
definiëren de verschillende scenariofasen (oorzaak, falen van het proces, impact) en zijn vooral
belangrijk bij stresstests op de zogenaamde 'vitale' (sub)processen en om het BCMS in stand te
houden. Kwalitatieve stresstests voor operationeel risico in de ORSA vertrekken van twee
uitgangspunten:
> falen van een intern proces, systeem of personeel (bv. fouten door personeel, fraude, falen
van processen, enz.);
> externe oorzaken (bv. directe en indirecte gevolgen van rampen zoals terroristische
aanvallen, brand, pandemieën, enz.).
Elektronische gegevensverwerking
Diverse IT-systemen voor elektronische informatieverwerking die Credendo STN gebruikt, zijn toe
aan herstructurering en verbetering. Sinds 2012 is een reorganisatie van de IT-middelen en -tools aan
de gang. De komende jaren zal Credendo STN stapsgewijs de bestaande tools en systemen die nu
vaak te veel manuele controles of verrichtingen vergen, vervangen of verbeteren. Deze IT-
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reorganisatie moet het aantal technische platforms, applicatieplatforms en processen verlagen en de
complexiteit van processen verminderen, om de efficiëntie te verhogen en vastgestelde
tekortkomingen bij te sturen.
Falen van IT-systemen wordt opgelost via twee datacentra, die los van elkaar staan: als het ene faalt,
kan het andere overnemen.
Uitbesteding
De uitbestedingsregelingen met moedermaatschappij Credendo ECA zijn vastgelegd in een formele
en omstandige schriftelijke overeenkomst die de verantwoordelijkheden van beide partijen en een
kwalitatieve beschrijving van de diensten bevat. Er bestaan beleidslijnen en procedures voor de
controle op deze uitbestedingsregelingen.
Frauderisico
De verzekeringsactiviteiten van Credendo STN worden uitgevoerd door gekwalificeerde, ervaren en
technisch competente medewerkers die het Integriteitsbeleid en de Gedragscode naleven. Het
frauderisico wordt beperkt dankzij de regels voor bevoegdheidsoverdracht, tekenbevoegdheid en de
algemene toepassing van het vierogenprincipe. Volgens het laatste jaarlijkse verslag van Credendo
STN’s compliancefunctie werden in 2016 geen gevallen van interne fraude gemeld aan compliance.
Er waren in 2016 echter wel twee gevallen van externe fraude.
Wettelijk risico
Het wettelijk risico wordt gedefinieerd als onder andere, maar niet uitsluitend: blootstelling aan
boetes, straffen of punitieve schadevergoedingen die voortvloeien uit toezichtsmaatregelen, alsook
minnelijke schikkingen. Net als alle andere verzekeraars krijgt Credendo STN in haar normale
bedrijfsactiviteit te maken met geschillen. De onderneming is van mening dat dergelijke geschillen
geen grote impact hebben op haar winst of verliezen en haar financiële situatie. De juridische adviesen compliancefuncties houden volgens de verantwoordelijkheidsdomeinen die aan de twee functies
werden toegewezen de wettelijke risico's nauwgezet in het oog omdat deze risico's de reputatie van
de entiteiten kunnen schaden.

C.6.

Andere materiële risico's

C.6.1. Strategisch risico
Het strategisch risico wordt gedefinieerd als het risico van de huidige en toekomstige impact op
inkomsten of kapitaal door slechte zakelijke beslissingen, ondeugdelijke toepassing van beslissingen
of het niet goed reageren op veranderingen in de sector. Het strategisch risico wordt bepaald door de
compatibiliteit van de strategische doelstellingen, de bedrijfsstrategieën om die doelstellingen te
behalen, de ingezette middelen voor deze doelstellingen en de kwaliteit van de implementatie.
Middelen omvatten communicatiekanalen, besturingssystemen, leveringsnetwerken en bestuurlijke
capaciteiten en vaardigheden.
Credendo STN beschikt over een goedlopend proces voor het stellen van hoge strategische doelen
die afgestemd zijn op de strategie van Credendo. Ze worden duidelijk meegedeeld binnen de
onderneming en vertaald in gedetailleerde businessplannen op drie jaar. De Raad van Bestuur en het
Executive Committee keuren deze strategische doelstellingen goed en houden er toezicht op. Het
Executive Committee zet de strategie en de strategische doelstellingen om in meer gedetailleerde
businessplannen en operationele plannen. De follow-up van de businessplannen en operationele
plannen verzekert een zorgvuldige controle op de vooruitgang van de bedrijfsdoelstellingen en de
operationele doelstellingen om een eventueel risico dat er wordt afgeweken van de strategie te
detecteren. De interne controle- en financiële functies houden wijzigingen in de regelgeving in het
oog.
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C.6.2. Reputatierisico
Het reputatierisico wordt gedefinieerd als het risico op mogelijke schade voor een onderneming door
verslechtering van haar reputatie of standing als gevolg van een negatieve perceptie van het
bedrijfsimago bij klanten, tegenpartijen, aandeelhouders en/of regelgevende autoriteiten. Het
reputatierisico wordt hoofdzakelijk beschouwd als een risico dat resulteert uit de algemene houding
van Credendo STN. Daarom schenkt Credendo STN veel aandacht aan essentiële waarden die een
invloed kunnen hebben op haar reputatie, de verwachtingen van stakeholders en de gevoeligheden
van de markt waarin de onderneming actief is, en die haar goede reputatie en/of het vertrouwen in de
onderneming kunnen aantasten.
Het reputatierisico wordt o.a. beheerd door:
> compliance met het Integriteitsbeleid en de Gedragscode;
> specifieke richtsnoeren en procedures voor bedrijfsprocessen;
> de controles en corrigerende maatregelen in de integrale risicoanalyse.

C.7.

Andere informatie

Er is geen andere materiële informatie over Credendo STN’s risicoprofiel die moet worden vermeld.
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D.

Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden

Dit hoofdstuk beschrijft – afzonderlijk voor activa, technische voorzieningen en andere passiva – de
gebruikte bases en methoden voor de waardering met het oog op solvabiliteitsdoeleinden, en
verklaart eventuele grote verschillen in de gebruikte bases en methoden voor de waardering ervan in
de jaarrekeningen.
Credendo STN stelt de jaarrekeningen op volgens de Belgische algemeen aanvaarde
boekhoudprincipes (BGAAP) alsook volgens de internationale boekhoudstandaarden die de
Commissie heeft aanvaard conform Verordening (EG) nr. 1606/2002. De IFRS-jaarrekeningen
(International Financial Reporting Standards) worden opgesteld voor de geconsolideerde
jaarrekeningen van Credendo. De IFRS-jaarrekeningen per 31 december 2016 werden opgesteld
conform IFRS zoals aanvaard door de Europese Unie en op die datum gepubliceerd, namelijk de
door de IASB (International Accounting Standards Board) gepubliceerde standaarden en de
interpretaties door het IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).
De criteria voor het opnemen onder IFRS worden toegepast op de activa en passiva in de Solvency
II-balans. Behoudens technische voorzieningen worden activa en passiva in de Solvency II-balans
gewaardeerd volgens IFRS, op voorwaarde dat die standaarden waarderingsmethoden bevatten die
stroken met de waarderingsmethode die beschreven staat in Artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG
over het Solvency II-kader uit 2009. Als die standaarden het gebruik van meer dan één
waarderingsmethode toestaan of als de IFRS-waarderingsmethoden tijdelijk of permanent niet
stroken met de waarderingsmethode die beschreven staat in Artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG,
worden er waarderingsmethoden gebruikt die wel stroken met dat artikel. Voor activa en voor passiva
andere dan technische voorzieningen eist Artikel 75 van de Richtlijn over het Solvency II-kader uit
2009 dat "verzekerings- en herverzekeringsondernemingen activa en passiva als volgt waarderen:
(a) activa worden gewaardeerd tegen het bedrag waarvoor ze kunnen worden verhandeld tussen ter
zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn;
(b) passiva worden gewaardeerd tegen het bedrag waarvoor ze kunnen worden overgedragen of
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die
onafhankelijk zijn.
Bij de waardering van de onder (b) bedoelde passiva wordt niet gecorrigeerd voor de eigen
kredietwaardigheid van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming.”
Dit hoofdstuk beschrijft de waarderingsbases die worden gebruikt voor de Solvency II-balans en
vergelijkt de waarden met de waardering in de IFRS-jaarrekening van de onderneming. Opmerkingen
over de waardering op basis van BGAAP zijn enkel toegevoegd (cursief) als er een wezenlijk verschil
bestaat met de waardering op basis van IFRS.
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D.1.

Activa

De waarde voor materiële activaklassen en kwantitatieve verschillen volgens respectievelijk de IFRSjaarrekening en de Solvency II-balans zijn:
31/12/2016
Credendo STN
In thousands EUR
ASSETS
Goodwill
Deferred acquisition costs
Intangible assets
Deferred tax assets
Pension benefit surplus
Property, plant & equipment held for own use
Investments
Property (other than for own use)
Participations and related undertakings
Equities
Bonds
Collective Investments Undertakings
Derivatives
Deposits other than cash equivalents
Other investments
Loans and mortgages
Reinsurance recoverables
Deposits to cedants
Insurance and intermediaries receivables
Reinsurance receivables
Receivables (trade, not insurance)
Cash and cash equivalents
Any other assets, not elsewhere shown
Total assets

Solvency II value

8,651
24
108,583
3
18,289
74,831
15,356
-20
28
96
4,300
9,709
8,597
27,265
2,914
14,971
1,740
186,753

IFRS financial
statements value
8,651
24
110,462
3
10,000
100,335
28
96
50,720
9,709
95,277
39,824
2,914
13,093
1,740
332,412

In de tabel hierboven zijn de beleggingen in instellingen voor collectieve belegging in de Solvency IIbalans geclassificeerd op ‘doorkijkbasis', wat de verschillende classificatie van waarden in Solvency
II- en IFRS-rekeningen verklaart, hoewel het totale bedrag aan financiële beleggingen en
geldmiddelen (en kasequivalenten) gelijk is. Andere grote verschillen tussen Solvency II- en IFRS10
waarden voor Credendo STN, die verklaren waarom de totale waarde van de activa beduidend
hoger is in de IFRS-jaarrekening, betreffen:
> verzekeringsvorderingen: verwachte verhaalde bedragen op verwachte en uitbetaalde claims
staan onder vorderingen in de IFRS-jaarrekening, terwijl ze meetellen voor de schatting van
de beste schatting voor technische voorzieningen in Solvency II (en bijgevolg dat laatste
bedrag verlagen als verwachte instroom van kasmiddelen). De verwachte verhaalde
bedragen in de IFRS-jaarrekening worden geschat op 99.240 K EUR als onderdeel van de
(her)verzekeringsvorderingen;
> uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: het IFRS-bedrag voor uit hoofde van
herverzekering verhaalbare bedragen wordt berekend op schadevoorzieningen inclusief
verwachte verhaalde bedragen, terwijl de beste schatting in Solvency II (en het gecedeerde
deel) wordt verminderd met de verwachte kasinstroom uit verhaalde bedragen. Het
gecedeerde deel van de verwachte verhaalde bedragen in de IFRS-jaarrekeningen wordt
geschat op 46.986 K EUR voor Credendo STN.

10

Grote verschillen in de IFRS- en BGAAP-waardering voor activa hebben te maken met uitgestelde belastingvorderingen (nul in BGAAP) en
waardering tegen marktprijzen van financiële beleggingen (106.768 K EUR in BGAAP).
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De volgende tabel beschrijft de bases, methoden en belangrijkste aannames voor waardering die
worden gebruikt voor de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden en die welke worden gebruikt voor
de waardering ervan in de IFRS-jaarrekening.
ACTIVA

Uitgestelde
belastingvorderingen

Materiële vaste activa voor
eigen gebruik

Beleggingen

Uit hoofde van
herverzekering verhaalbare
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IFRS-jaarrekening
IAS 12
Enkel opgenomen als het
waarschijnlijk is dat belastbare
winst beschikbaar zal zijn,
waartegen een verrekenbaar
tijdelijk verschil kan worden
gebruikt als er voldoende
belastbare tijdelijke verschillen
zijn voor dezelfde
belastingautoriteit en dezelfde
belastbare entiteit waarvoor
terugboeking wordt verwacht.
IAS 16
Initiële bepaling: tegen kostprijs
Latere bepaling: kostenmodel

IAS 39
Financiële beleggingen worden
initieel opgenomen tegen de fair
value plus transactiekosten voor
alle financiële beleggingen die
niet gewaardeerd zijn tegen fair
value met waardeveranderingen
in de winst- en verliesrekening.
Financiële beleggingen die
gewaardeerd zijn tegen fair value
met waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening worden
initieel opgenomen tegen fair
value, en transactiekosten worden
ten laste genomen in de
resultatenrekening.
Voor verkoop beschikbare
financiële beleggingen en
financiële beleggingen tegen fair
value met waardeveranderingen
in de winst- en verliesrekening
worden nadien gewaardeerd
tegen fair value.
BGAAP
Financiële beleggingen worden
geboekt tegen aankoopwaarde en
afgeschreven indien de
marktwaarde lager is dan hun
boekwaarde.
IFRS 4 en IAS 39
Credendo STN voert een

Solvency II-balans
Behoudens de overdracht van
ongebruikte belastingtegoeden en
de overdracht van nietgecompenseerde fiscale
verliezen, bevat dit de uitgestelde
belastingen gebaseerd op het
verschil tussen de waarden
toegeschreven aan activa en
passiva in de Solvency II-balans
en de waarden toegeschreven
aan dezelfde activa en passiva
voor belastingdoeleinden
Idem, hoewel de Solvency IIwaarderingsmethode modellen
uitsluit waarbij de activawaarde
wordt vastgesteld op de kosten
minus afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen
(cf. D.1.2. Materiële vaste activa
voor eigen gebruik)
Zelfde als IFRS-waardering

Consistent met de waardering van
technische voorzieningen en met

ACTIVA
bedragen

Deposito's ten gunste van
cederende partijen

Vorderingen

Geldmiddelen en
kasequivalenten

IFRS-jaarrekening
waardeverminderingstest uit op
haar uit hoofde van
herverzekering verhaalbare
bedragen. Als er objectief bewijs
is dat de waarde van de
herverzekeringsgerelateerde
activa moet worden verminderd,
verlaagt Credendo STN de
boekwaarde van die activa en
neemt die waardeverminderingen
op in de resultatenrekening.
De uit hoofde van herverzekering
verhaalbare bedragen voor
voorzieningen voor te betalen
claims in de IFRS/BGAAP-balans
worden weergegeven, inclusief
verwachte verhaalde bedragen.
Het gecedeerde deel van de
verwachte verhaalde bedragen op
verwachte en uitbetaalde claims
wordt opgegeven als een deel
van de schulden uit hoofde van
herverzekering.
IAS 39
IAS 39
Gewaardeerd op het bedrag dat
naar verwachting kan worden
verhaald. De verwachte verhaalde
bedragen op verwachte en
uitbetaalde claims worden
opgegeven als een deel van de
(her)verzekeringsvorderingen
IAS 7, 39
Niet minder dan het onmiddellijk
opeisbare bedrag

Solvency II-balans
aftrek voor verwachte verliezen
als gevolg van in gebreke blijven
van de tegenpartij.
In de Solvency II-balans zijn de uit
hoofde van herverzekering
verhaalbare bedragen voor
voorzieningen voor te betalen
claims exclusief de verwachte
verhaalde bedragen.

Idem
Idem, maar de verwachte
instroom van kasmiddelen uit
verhaalde bedragen op claims telt
mee om de beste schatting van
voorzieningen voor te betalen
claims onder Solvency II te
bepalen.
Idem

D.1.1. Uitgestelde belastingen
Uitgestelde belastingen worden opgenomen en gewaardeerd met betrekking tot alle activa en
passiva, met inbegrip van technische voorzieningen, die voor belasting- of solvabiliteitsdoeleinden zijn
opgenomen. De uitgestelde belastingen op de Solvency II-balans bevatten uitgestelde belastingen op
basis van het verschil tussen enerzijds de waarden die zijn toegerekend aan activa en passiva die zijn
opgenomen en gewaardeerd in de Solvency II-balans, en anderzijds de waarden die zijn toegerekend
aan activa en passiva zoals deze voor belastingdoeleinden zijn opgenomen en gewaardeerd. Eind
2016 zijn er echter geen extra uitgestelde belastingvorderingen als gevolg van waarderingsverschillen
11
onder Solvency II ten opzichte van de IFRS-jaarrekening.
Uitgestelde belastingvorderingen in de IFRS-jaarrekening worden enkel opgenomen voor
overgedragen (‘carry-forward’) verrekenbare tijdelijke verschillen en verliezen wanneer het
waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de
uitgestelde belastingvordering kunnen worden aangewend, rekening houdend met bestaande

11

Er zijn geen uitgestelde belastingen opgenomen in de BGAAP-jaarrekening van Credendo STN. Uitgestelde belastingen in de IFRSjaarrekening door waarderingsverschillen ten opzichte van de BGAAP-jaarrekening hebben te maken met de waardering van financiële
instrumenten en personeelsbeloningen.
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wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften inzake de termijnen die verband houden met de
overdracht van niet-gecompenseerde fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.
Het vermogen van Credendo STN om uitgestelde belastingvorderingen te verhalen, wordt beoordeeld
aan de hand van een analyse die voornamelijk gebaseerd is op het businessplan, de onzekerheid
over de economische situatie en onzekerheden in de markten waarin Credendo STN actief is. De
onderliggende aannames van deze analyse worden jaarlijks herzien.
Uitgestelde inkomstenbelastingen zijn opgenomen in de IFRS-jaarrekeningen volgens de
zogenaamde passivamethode, op tijdelijke verschillen die optreden tussen de belastinggrondslagen
van activa en passiva en hun boekwaarde in de jaarrekeningen. Als de uitgestelde
inkomstenbelastingen echter voortvloeien uit de initiële opname van activa of passiva in een andere
transactie dan een bedrijfscombinatie die ten tijde van de transactie geen invloed had op de
boekhouding, belastbare winst of verlies, wordt er geen rekening mee gehouden. Uitgestelde
inkomstenbelastingen worden berekend volgens belastingtarieven (en -wetten) waarvan het
wetgevingsproces is afgesloten of materieel is afgesloten tegenhet einde van de verslagperiode en
normaal gezien van kracht zullen zijn als de betreffende uitgestelde inkomstenbelastingvordering
wordt gerealiseerd of de betreffende uitgestelde inkomstenbelastingschuld wordt vereffend.
Uitgestelde belastingvorderingen in de IFRS- en Solvency II-balans komen voort uit:
> overdracht van fiscale verliezen: 8.115 K EUR – overdracht is voor onbepaalde tijd mogelijk;
> de voorzieningen voor toegezegde pensioenverplichtingen: 536 K EUR – overdracht is voor
onbepaalde tijd mogelijk.
Het grootste deel van de uitgestelde belastingvorderingen betreft de overdracht van fiscale verliezen.
Rekening houdend met het businessplan is het mogelijk deze uitgestelde belastingvorderingen te
verhalen via de geschatte toekomstige belastbare inkomsten van de onderneming tijdens de periode
die het businessplan beslaat. Voor de verliezen is er geen vervaldatum.
D.1.2. Materiële vaste activa voor eigen gebruik
Materiële vaste activa omvatten terreinen en gebouwen, kantoormeubilair, computerhardware, andere
uitrusting, inrichting, voertuigen en andere materiële vaste activa. Hoewel deze in de IFRSjaarrekening worden gewaardeerd volgens het kostenmodel, worden deze boekwaarden gebruikt in
de Solvency II-balans.
Alle materiële vaste activa worden geboekt tegen aankoopprijs verminderd met afschrijvingen en
waardeverminderingen. Kosten omvatten alle direct toeschrijfbare kosten om activa bruikbaar te
maken voor het beoogde doel. Gerelateerde kosten worden in voorkomend geval toegevoegd aan de
boekwaarde van de activa of opgenomen als aparte activa, maar enkel als het waarschijnlijk is dat
Credendo STN in de toekomst economisch voordeel zal halen uit het item en als het mogelijk is om
de kostprijs van het item correct te bepalen. De boekwaarde van het vervangen deel wordt
uitgeboekt. Alle andere kosten voor reparatie en onderhoud worden opgenomen in de
resultatenrekening gedurende het boekjaar waarin deze plaatsvonden.
Waardevermindering wordt berekend via lineaire afschrijving om de kosten van materiële vaste activa
toe te wijzen aan hun residuele waarde voor de geschatte gebruiksduur. De residuele waarde en
gebruiksduur van activa worden opnieuw beoordeeld en indien nodig aangepast aan het einde van
elke verslagperiode. De boekwaarde van activa wordt onmiddellijk afgeschreven tot de
recupereerbare waarde als de boekwaarde van de activa hoger is dan de geschatte recupereerbare
waarde. Wegens die impairment en de kleine bedragen die daaraan verbonden zijn (nl. 24 K EUR) is
de methode met het IFRS-kostenmodel goed bruikbaar voor de economische waarde die moet
worden gebruikt in de Solvency II-balans.
Credendo STN leaset bepaalde materiële vaste activa. Credendo STN neemt niet alle risico's en
voordelen die verbonden zijn aan eigendom voor haar rekening en bijgevolg worden deze leases
beschouwd als operationele leases. Voor solvabiliteitsdoeleinden en volgens IAS 17 neemt de
leasenemer bij een operationele lease geen lease-activa of -passiva op.
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D.1.3. Beleggingen
Fair value van financiële instrumenten
Voor financiële instrumenten die worden verhandeld op actieve markten is de bepaling van de fair
value van financiële beleggingen en financiële passiva gebaseerd op genoteerde marktprijzen of
prijsnoteringen van handelaren. Dit omvat genoteerde aandelen en genoteerde schuldinstrumenten
op belangrijke beurzen (bijvoorbeeld NYSE-Euronext) en noteringen van effectenmakelaars.
Een financieel instrument is genoteerd op een actieve markt als de genoteerde prijzen vlot en
regelmatig beschikbaar zijn op een beurs, via een handelaar, een effectenmakelaar, een
industriegroep, een prijsservice of een regelgevende instantie en als die prijzen overeenkomen met
echte en geregeld voorkomende onafhankelijke transacties.
Als er niet is voldaan aan die criteria, wordt de markt als niet actief beschouwd. Alle financiële
instrumenten die de onderneming bezit, worden beschouwd als genoteerd op een actieve markt.
D.1.4. Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen
De uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen onder IFRS komen overeen met het aandeel
van de bruto technische voorzieningen die werden overgedragen aan herverzekeraars. De uit hoofde
van herverzekering verhaalbare bedragen hebben een waarde van 50.720 K EUR, maar de uit
hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit voorzieningen voor te betalen claims zijn
inclusief verwachte verhaalde bedragen (die begrepen zijn in de schulden uit hoofde van
herverzekering en 46.986 K EUR bedragen).
De uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen onder SII worden gewaardeerd als het
verschil tussen de beste schatting van technische voorzieningen inclusief herverzekering en exclusief
herverzekering, gecorrigeerd voor verwachte verliezen als gevolg van in gebreke blijven van de
tegenpartij.
> Van de bruto beste schatting van schadevoorzieningen onder Solvency II worden de
verwachte kasstromen uit verwachte verhaalde bedragen afgetrokken.
> Wegens de monoline schadeverzekeringsactiviteit en het aanwezige onderscheid tussen de
beste schatting van premievoorzieningen en schadevoorzieningen, zijn er vereenvoudigingen
toegepast om betrouwbare en vrij accurate benaderingen van de beste schatting van
technische voorzieningen exclusief herverzekering te berekenen: de beste schatting van
voorzieningen exclusief herverzekering wordt afgeleid door bruto-nettotechnieken toe te
passen op de beste schatting inclusief herverzekering. De bruto-nettofactoren die worden
toegepast op de beste schatting inclusief herverzekering komen overeen met de ratio van de
bruto-nettovoorzieningen voor respectievelijk premies en schade per homogene risicogroep in
12
de IFRS/BGAAP-rekeningen.
> De verhaalbare bedragen worden berekend als het verschil tussen de geschatte beste
schatting van voorzieningen, respectievelijk inclusief en exclusief herverzekering. Er
gebeurde geen specifieke correctie op de waarde van de uit hoofde van herverzekering
verhaalbare bedragen voor tijdsverschillen tussen directe betalingen door de onderneming en
verhaalde bedragen op de herverzekeraars. Dit tijdsverschil wordt als minimaal beschouwd
wegens de korte looptijd van de verzekeringen en omdat het tijdsinterval tussen de
vereffening van grote te betalen claims en op herverzekering verhaalde bedragen dankzij de
clausules in de herverzekeringsovereenkomsten ingekort wordt.
> De waarde van de uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen werd gecorrigeerd
voor verwachte verliezen als gevolg van tegenpartijkredietrisico (slechts voor een bedrag van
5 K EUR) met de vereenvoudigde berekening in Artikel 61 van Gedelegeerde Verordening
2015/35 van de Commissie:

12

Van de schadevoorzieningen onder IFRS/BGAAP zijn de verwachte verhaalbare bedragen afgetrokken om de bruto-nettofactor te berekenen.
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waarbij:
– PD staat voor de kans op wanbetaling van die tegenpartij gedurende de eerstvolgende 12
maanden.
– Durmod staat voor de ‘modified duration’ (gewijzigde looptijd) van de bedragen die op
herverzekeringsovereenkomsten met die tegenpartij kunnen worden verhaald met betrekking
tot die homogene risicogroep.
– BErec staat voor de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten met die tegenpartij
kunnen worden verhaald met betrekking tot die homogene risicogroep.
De aanname dat de kans op wanbetaling van de tegenpartij constant blijft in de tijd wordt als
realistisch beschouwd wegens de kredietkwaliteit van de betrokken tegenpartijen en de korte looptijd
van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald.

D.2.

Technische voorzieningen

De waarde van de technische voorzieningen voor de activiteitslijnen van de onderneming – de nietproportionele herverzekering wordt afgebouwd – die wordt gebruikt voor de waardering voor
solvabiliteitsdoeleinden en die welke wordt gebruikt voor hun waardering in de IFRS-jaarrekening is
als volgt:
Non-life Technical Provisions
31/12/2016

In thousands EUR

Credit and
suretyship
insurance

Nonproportional
property
reinsurance

Solvency II
total value

IFRS financial
statements
value *

BEST ESTIMATE
Premium provisions
Gross - Total

8,192

219

8,412

10,199

Total recoverable from reinsurance (after adjustment for expected losses due to counterparty default)

3,530

-157

3,374

4,065

Net Best Estimate of Premium Provisions

4,662

376

5,038

6,134

13,501

3,158

16,659

27,304

562

365

927

-331

Net Best Estimate of Claims Provisions

12,939

2,793

15,732

27,635

Total Best estimate - gross

21,693

3,377

25,070

Total Best estimate - net

17,601

3,169

20,770

3,249

131

3,380

24,942

3,508

28,450

Claims provisions
Gross - Total
Total recoverable from reinsurance after adjustment for expected losses due to counterparty default

RISK MARGIN
TECHNICAL PROVISIONS - TOTAL

37,503

* Value for claims provisions is shown net of expected recoveries on expected and paid claims

Enkel om gemakkelijker te kunnen vergelijken, zijn de schadevoorzieningen in de IFRS-jaarrekening
in de tabel hierboven exclusief verwachte verhaalde bedragen op verwachte en vereffende te betalen
claims. De bruto technische voorzieningen onder IFRS/BGAAP bedragen dan 37.503 K EUR. Dat
bedrag (met inbegrip van een veiligheidsmarge) benadert dichter de waarde van de beste schatting
onder Solvency II.
De bruto technische voorzieningen onder SII bedragen 28.450 K EUR en zijn berekend als de som
van:
> de beste schatting van voorzieningen van 25.070 K EUR;
> een risicomarge van 3.380 K EUR.
De volgende tabel vat de gebruikte bases en methoden voor de waardering van technische
voorzieningen in de IFRS-jaarrekening en voor solvabiliteitsdoeleinden samen. Meer details over de
methoden en aannames die worden gebruikt voor de waardering van de beste schatting en de
risicomarge, met details van eventuele vereenvoudigingen en het daarmee gepaard gaande niveau
van onzekerheid, zijn te vinden in de volgende paragrafen.
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TECHNISCHE
VOORZIENINGEN

Waarderingsbasis

Premievoorzieningen
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IFRS/BGAAP-jaarrekeningen

Solvency II-balans

IFRS 4
Verzekeringsverplichtingen komen
overeen met de netto contractuele
verplichtingen van een verzekeraar onder
een verzekeringsovereenkomst. Een
overeenkomst die geldt als een
verzekeringsovereenkomst blijft dat ook tot
alle rechten en plichten nietig verklaard of
verlopen zijn.

De waarde van de technische
voorzieningen is gelijk aan de som
van een beste schatting en een
risicomarge. De beste schatting
komt overeen met het kansgewogen
gemiddelde van toekomstige
kasstromen, rekening houdend met
de tijdswaarde van geld (verwachte
huidige waarde van toekomstige
kasstromen), met gebruik van de
relevante risicovrije
rentetermijnstructuur. De
risicomarge zorgt ervoor dat de
waarde van de technische
voorzieningen equivalent is aan het
bedrag dat (her)verzekeringsondernemingen normaal gezien
zouden vragen om de
(her)verzekeringsverplichtingen over
te nemen en na te komen en wordt
berekend door de kosten te
berekenen van het verschaffen van
een bedrag aan in aanmerking
komend eigen vermogen dat gelijk is
aan de solvabiliteitskapitaalvereiste
die nodig is om te kunnen voldoen
aan deze verplichtingen gedurende
hun volledige looptijd.

BGAAP
In de BGAAP-voorzieningen zijn
voorzieningen voor egalisatie en ramp
opgenomen, wat niet aanvaardbaar is in
IFRS en Solvency II omdat ze potentiële
toekomstige claims dekken voor
verzekeringsovereenkomsten die nog niet
bestonden aan het einde van de
verslagperiode. De voorziening wordt
samengesteld conform methode nr. 1 van
Verordening nr. 8 van de NBB (Commissie
voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen – CBFA): aan de
egalisatievoorziening wordt voor elk
boekjaar waarin in de kredietverzekering
een technisch overschot werd geboekt
75% van dit technisch overschot
toegevoegd, doch niet meer dan 12% van
de premies exclusief gecedeerde
herverzekering, totdat de
egalisatievoorziening 150% van het
hoogste gedurende de laatste vijf jaren
bereikte bedrag aan premie exclusief
overgedragen herverzekering uitmaakt.
Deze egalisatievoorziening dient tot
dekking van de eventuele technische
verliezen aan het einde van het jaar.

In de IFRS/BGAAP-premievoorzieningen
zijn de bedragen van de voorziening voor
niet-verdiende premies, de voorziening
voor verslechtering van het risico en de
voorziening voor winstdeling en ristorno's
opgenomen.

De waardering stoelt niet op
aannames over:
> toekomstige discretionaire
uitkeringen aangezien Credendo
STN deze niet toepast;
> toekomstige beheersactiviteiten;
> polisgedrag (geen vervalrisico).
De onderneming maakt geen
gebruik van:
> de matchingopslag bedoeld in
Artikel 77b;
> de volatiliteitsaanpassing
bedoeld in Artikel 77d;
> de risicovrije overgangsrentetermijnstructuur bedoeld in
Artikel 308c;
> de overgangsaftrek bedoeld in
Artikel 308d van Richtlijn
2009/138/EG.
De premievoorzieningen komen
overeen met de verwachte huidige
waarde van kasstromen uit
toekomstige premies en alle
toekomstige uitbetalingen van
schadegevallen die voortvloeien uit
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>

toekomstige gebeurtenissen na de
waarderingsdatum die nog niet
verlopen zijn en binnen de
overeenkomstvoorwaarden vallen,
en met de gerelateerde
administratieve kosten.

>

>

>
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Voor kredietverzekerings-, borgtochten herverzekeringsovereenkomsten,
andere dan inkomende
herverzekeringsovereenkomsten die
niet worden beheerd door Credendo
STN, komt een voorziening voor nietverdiende premies overeen met het
pro-rata-temporisdeel van de
uitgegeven premies dat moet worden
toegewezen aan de periode die volgt
op de afsluitdatum om kosten in
verband met de claims en
bedrijfslasten van verzekerde risico's
die nog niet verlopen zijn op de
afsluitdatum te dekken.
Voor andere inkomende
herverzekeringsovereenkomsten die
niet worden beheerd door Credendo
STN (in run-off vanaf 2013) wordt er
geen voorziening voor niet-verdiende
premies aangelegd, behalve voor de
overeenkomsten die afkomstig zijn
van Credendo ECA, de
moedermaatschappij van Credendo
STN, waarvoor nog steeds een
voorziening voor niet-verdiende
premies wordt aangelegd.
Credendo STN legt een voorziening
aan voor de verslechtering van lopend
risico, zoals bepaald in de Belgische
regelgeving. Voor de
krediet(her)verzekeringsovereenkomsten die zijn afgesloten of beheerd
door Credendo STN, wordt een
dergelijke voorziening aangelegd als
de risicobeoordeling voor de
uitstaande transacties verslechterd is
in vergelijking met de oorspronkelijke
beoordeling en als daardoor de nietverdiende premies misschien niet
zullen volstaan om de geschatte
toekomstige kosten (schadelasten en
werkingskosten) te dekken. Dat kan
het gevolg zijn van een verslechtering
in het landen- of debiteurenrisico
(downgrading van de rating) of van de
verslechtering van het
ondernemingsklimaat in een land of
sector waardoor het systemische
risico toeneemt.
Tot slot legt Credendo STN een
voorziening aan voor winstdeling en
ristorno's voor lopende polissen
waarin een ristorno of no-claimbonus
opgenomen is, die zal worden
uitgekeerd na afloop van de

Voor kredietverzekerings-,
borgtocht- en
herverzekeringsovereenkomsten,
andere dan inkomende
herverzekeringsovereenkomsten die
niet worden beheerd door Credendo
STN, wordt er geen rekening
gehouden met toekomstige premies
of met verzekeringsverplichtingen
die buiten de contractgrenzen vallen.
Met eventuele toekomstige premies
wordt enkel rekening gehouden voor
de inkomende herverzekeringsovereenkomsten (in run-off).
De definities van contractgrenzen
houden rekening met de opties van
Credendo STN om de overeenkomst
te beëindigen of de premies aan te
passen:
> Credendo STN heeft het recht
om te allen tijde eenzijdig de
kredietlimieten en
borgtochtfaciliteiten aan te
passen (en in te trekken);
daarom vallen toekomstige
leveringen onder bestaande
kredietlimieten en nieuwe
verplichtingen onder bestaande
faciliteiten buiten de
contractgrenzen.
> Credendo STN heeft het recht
om de premie aan te passen
zodat deze het opnieuw
beoordeelde risico ten volle
weergeeft.
De beste schatting van Credendo
STN’s premievoorzieningen wordt
berekend met de volgende
vereenvoudiging, die gebaseerd is
op een schatting van de
gecombineerde ratio per homogene
risicogroep:
BE = CR * VM, waarbij:
> BE = beste schatting van de
premievoorziening;
> CR = schatting van de
gecombineerde ratio per
productlijn inclusief
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einddatum van de periode waarop de
polis betrekking heeft. De voorziening
is gebaseerd op een statistische
waarde van winstdeling en ristorno die
elk jaar wordt aangepast op basis van
de ervaring uit het verleden.

Credendo STN heeft drie soorten
schadevoorzieningen in IFRS/BGAAP:
> een voorziening voor gerapporteerde,
maar nog niet afgewikkelde schade
aan het einde van de verslagperiode,
de zogenaamde RBNS-voorziening
(reported but not settled).

Voorzieningen voor
te betalen claims

Voor de rechtstreeks door Credendo
STN afgesloten of beheerde
kredietverzekeringsovereenkomsten
en voor borgtochtovereenkomsten
wordt de RBNS-voorziening berekend
op basis van de probabiliteit van
betaling van de schade en de
probabiliteit van het verhalen van de
schade per geval. De schattingen
houden rekening met de
verschillende aard van de risicooorzaken: politieke risico's (d.w.z. als
de wanbetaling te wijten is aan
politieke risico's) en commerciële
risico's (d.w.z. als de wanbetaling te
wijten is aan de debiteur) zijn
compleet verschillend.
De RBNS-voorziening voor
inkomende herverzekering komt
overeen met een schatting van de
verwachte uiteindelijke verliezen door
de claim, gebaseerd op de informatie
van de cederende partijen.
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acquisitiekosten;
VM = volumemaat van nietverdiende premies (d.w.z.
voorziening voor niet-verdiende
premies zoals in de IFRSjaarrekening). Dit houdt verband
met zaken die op de
waarderingsdatum zijn
aangegaan en vertegenwoordigt
de premies voor deze zaken
minus de premies die reeds in
het kader van deze
overeenkomsten zijn verdiend
(berekend pro rata temporis).
Deze maat wordt inclusief
acquisitiekosten berekend.
Dit resultaat wordt verhoogd met een
voorziening voor toekomstige
kasstromen in verband met de
winstdeling en ristorno's. De
veiligheidsmarge in de IFRSvoorziening voor winstdeling en
ristorno's valt weg.
De beste schatting van de
voorziening voor uitstaande claims
slaat op schadegevallen die zich al
hebben voorgedaan, ongeacht of de
schade die voortvloeit uit die
gebeurtenissen werd gerapporteerd
of niet. Kasstroomprojecties voor de
berekening omvatten de uitbetaling
van schadegevallen, verhaalde
bedragen en uitgaven in verband
met deze gevallen.
>

De beste schatting van
schadevoorzieningen bestaat voor
de rechtstreeks door Credendo STN
afgesloten of beheerde
kredietverzekerings-overeenkomsten
uit:
> een voorziening voor geleden,
maar nog niet afgewikkelde
schade, geschat met een
actuariële techniek ('Mack chain
ladder'). De 'Mack chain ladder'methode gaat ervan uit dat de
schade-ontwikkelingspatronen
uit het verleden ook van
toepassing zijn op de toekomst.
De gegevens die worden
gebruikt bij de methode van de
ontwikkeling van het geleden
verlies worden gedefinieerd als
de som van cumulatieve
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een voorziening voor schade die is
ontstaan gedurende de periode, maar
pas aangegeven wordt na afloop van
de verslagperiode, de zogenaamde
IBNR-voorziening (incurred but not
reported). De IBNR-voorziening is
bedoeld voor het afdekken op een
statistische basis, rekening houdend
met ervaringen uit het verleden, van
de uiteindelijke verliezen door claims
die zich hebben voorgedaan, maar
nog niet zijn aangegeven op de
afsluitdatum.
Voor rechtstreeks door Credendo
STN afgesloten of beheerde
kredietverzekeringsovereenkomsten
is de methode afgeleid van een
klassieke IBNR-schatting in de
verzekering die een functie is van de
verwachte frequentie en omvang van
de geleden verliezen.
Voor borgtochtovereenkomsten wordt
er geen IBNR-voorziening berekend.

>

Voor andere inkomende
herverzekeringsovereenkomsten
(andere dan die welke uitgaan van
Credendo ECA) wordt de IBNRvoorziening berekend door een
prospectieve verliesratio toe te
passen op de uitgegeven premies, na
aftrek van de uitbetaalde claims, de
verwachte verhaalde bedragen van
uitbetaalde claims en de voorziening
voor verwachte claims. De
voorziening wordt vrijgegeven als de
risico's vervallen zijn.
een voorziening voor interne en
externe schadeafhandelingskosten.
De voorziening voor schadeafhandelingskosten bij Credendo STN
wordt geschat aan de hand van een
historisch gemiddelde van interne en
externe afhandelingskosten per
schadedossier, gecorrigeerd voor
kosteninflatie, het verwachte aantal
dossiers met geleden verliezen en de
gemiddelde verwerkingstijd van deze
dossiers.

De schadevoorzieningen in de
IFRS/BGAAP-balans zijn inclusief de
verwachte verhaalde bedragen. De
verwachte verhaalde bedragen op
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betaalde verliezen (exclusief
verhaalde bedragen) plus
RBNS-reserves voor te betalen
schade (exclusief verwachte
verhaalde bedragen);
een voorziening voor kosten
voor afwikkeling van claims,
gebaseerd op het bedrag in de
IFRS/BGAAP-jaarrekening,
maar zonder veiligheidsmarge.

De som van de hierboven vermelde
voorzieningen voor directe (of
beheerde) activiteiten wordt dan
verdeeld over verschillende valuta’s
volgens hun aandeel in de statutaire
schadevoorzieningen en
verdisconteerd met de passende
EIOPA-rentecurves.
De beste schatting van
voorzieningen voor te betalen claims
voor de activiteit in run-off, d.w.z.
borgtocht en inkomende
herverzekering (niet beheerd door
de onderneming) is gelijk aan de
IFRS/BGAAP-schadevoorzieningen.
De schadevoorzieningen in de
Solvency II-balans zijn exclusief
verwachte verhaalde bedragen op
verwachte en uitbetaalde claims.
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verwachte claims maken deel uit van de
verzekeringsvorderingen.
Risicomarge

De algemene risicomarge (RM)
wordt berekend op basis van een
volledige projectie van alle
toekomstige SCR's die nodig zijn om
te voorzien in de (her)verzekeringsverplichtingen gedurende de looptijd
van die verplichtingen:

waarbij:
> CoC staat voor het
kapitaalkostenpercentage (6%);
> SCR(t) staat voor de
solvabiliteitskapitaalvereiste na t
jaar;
> r(t + 1) staat voor de risicovrije
basisrente voor de looptijd van t
+ 1 jaar.
De risicomarge werd berekend op
basis van de projectie van alle
toekomstige SCR's die nodig zijn om
te voorzien in de (her)verzekeringsverplichtingen gedurende de looptijd
van die verplichtingen en zonder
rekening te houden met
hernieuwingen en toekomstige
business.
D.2.1. Homogene risicogroepen
Met het oog op een accurate waardering van de technische voorzieningen en om vertekeningen te
vermijden die kunnen ontstaan door ongelijke activiteiten te combineren, worden Credendo STN’s
(her)verzekeringsverplichtingen gesegmenteerd in homogene risicogroepen. De hoedanigheid van
monoline schadeverzekeringsgroep maakt segmentatie gemakkelijker omdat het niet nodig is de
verzekeringspolissen op te splitsen in levensverzekeringen en schadeverzekeringen, of in
verschillende branches. De segmentatie gebeurt zowel voor brutopremievoorzieningen als voor
brutoschadevoorzieningen.
Credendo STN’s portefeuille van verzekerde risico’s is opgesplitst in drie homogene risicogroepen:
> kredietverzekering of globale polissen, rechtstreeks afgesloten of beheerd door Credendo
STN;
> directe borgtocht (in run-off);
> inkomende herverzekering (in run-off).
D.2.2. Premievoorzieningen
De premievoorzieningen op de waarderingsdatum omvatten de waardering van alle opgenomen
verplichtingen die binnen de (her)verzekeringsovereenkomsten vallen, voor alle risicoblootstelling aan
toekomstige claims, als de dekking al liep voor de waarderingsdatum.
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>

De beste schatting BE voor de premievoorzieningen wordt berekend met de volgende
vereenvoudiging, op basis van een schatting van de gecombineerde ratio CR per homogene
risicogroep:
BE = CR * VM.
Die formule houdt geen rekening met toekomstige premies voor de onderliggende
verplichtingen aangezien die er niet zijn binnen de grenzen van de overeenkomsten van
Credendo STN. De gecombineerde ratio CR per homogene risicogroep is de som van een
langetermijngemiddelde van de kost- en schaderatio.
De toekomstige kasstromen, die zijn afgeleid van een uitbetalingspatroon dat gebaseerd is op
de chain-ladderprojectie van een betaalde-schade-driehoek, werden verdisconteerd met de
EIOPA-eurorentecurve. De impact daarvan is echter verwaarloosbaar.

>

De hierboven berekende premievoorziening wordt aangevuld met een voorziening voor
winstdeling en ristorno's voor Credendo STN’s lopende globale polissen waarin ristorno's of
no-claimbonussen voorzien zijn. De voorziening is gebaseerd op een statistisch percentage
dat werd berekend op de gemiddelde uitkeringen ten opzichte van de premies in de laatste
vijf jaar. Dit percentage wordt toegepast op het volume van de uitgegeven premies in de zes
maanden voor de afsluitdatum, uitgaande van de aanname dat de uitkeringen en ristorno's
elk jaar worden betaald en dat de polissen gemiddeld halverwege hun looptijd zijn. De
veiligheidsmarge in de IFRS/BGAAP-voorziening voor winstdeling en ristorno's (ongeveer
25% van de IFRS/BGAAP-waarde) wordt weggelaten.

>

Het gebruik van parameters die gekalibreerd zijn op een langere gegevensreeks (zoals de
CR in de formule hierboven, het statistische percentage voor de voorziening voor winstdeling
en ristorno's) vermindert significant het niveau van onzekerheid, dat gepaard gaat met de
beste schatting van premievoorzieningen voor solvabiliteitsdoeleinden.

D.2.3. Voorzieningen voor te betalen claims
Voorzieningen voor uitstaande claims betreffen de kasstromen in verband met schadegevallen die
plaatsvinden voor of op de waarderingsdatum, ongeacht of de claims als gevolg van die
gebeurtenissen zijn gerapporteerd of niet. De geprojecteerde kasstromen omvatten alle toekomstige
uitbetalingen voor schade en verhaalde bedragen, alsook alle administratieve kosten voor het
schadebeheer en de te betalen claims.
>

Rechtstreeks door Credendo STN afgesloten of beheerde kredietverzekering
De beste schatting van voorzieningen voor geleden maar nog niet afgewikkelde schade is
gebaseerd op de 'Mack chain ladder'-methode, die ervan uitgaat dat de
schadeontwikkelingspatronen uit het verleden ook van toepassing zijn op de toekomst.
De gegevens die worden gebruikt bij de 'incurred loss development'-methode worden
gedefinieerd als de som van de cumulatieve betaalde verliezen per ongeval/voorvalskwartaal
(exclusief verhaalde bedragen) plus RBNS-reserves voor te betalen claims per
ongeval/voorvalskwartaal (exclusief verwachte verhaalde bedragen). Er wordt een aparte
ontwikkelingsdriehoek gecreëerd voor respectievelijk niet-grote verliezen en grote verliezen.
'Age-to-age'-, ontwikkelings- of linkfactoren detecteren de driemaandelijkse wijzigingen in
geleden verliezen in historische claims sinds 4Q2007. Deze statistische reeks wordt als lang
genoeg beschouwd om de chain-laddermethode te kunnen gebruiken. De
ontwikkelingsfactoren worden gewinsoriseerd om atypische patronen te vermijden.
Vervolgens worden de gemiddelde factoren (gewogen met het volume van de geleden
verliezen) gebruikt om de geleden verliezen te projecteren op recentere voorvalskwartalen in
de toekomst en de uiteindelijke verliezen te schatten. Dat gebeurt door de geleden verliezen
voor elk voorvalskwartaal vanaf een bepaalde balansdatum te vermenigvuldigen met de
correcte factor.
Daarna worden de niet-verdisconteerde beste schatting van de geprojecteerde uiteindelijke
verliezen en de voorzieningen voor de kosten van de schadeafhandeling gesplitst in
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verschillende valuta’s volgens hun aandeel in de IFRS/BGAAP-voorzieningen voor te betalen
claims en verdisconteerd met de betreffende EIOPA-rentecurve.
>

De beste schatting van opgelopen voorzieningen voor te betalen claims voor de activiteit in
run-off, d.w.z. borgtocht en inkomende herverzekering (niet beheerd door de onderneming), is
gelijk aan de IFRS/BGAAP-voorzieningen voor te betalen claims.

>

De beste schatting van de voorzieningen voor schadeafhandelingskosten is gelijk aan het
bedrag in de IFRS/BGAAP-jaarrekening na aftrek van een veiligheidsmarge van 20%. Die
slaat op een schadeafhandelingsperiode die langer is dan gemiddeld.

>

Zoals vermeld in C.1.1b is de schatting van de uiteindelijke verplichting als gevolg van claims
Credendo STN’s meest kritische boekhoudkundige schatting. De ontwikkelingsdriehoeken
voor claims in Bijlage V geven een idee van het vermogen van de onderneming om de
uiteindelijke waarde van de te betalen claims te schatten. Aangezien Credendo STN zich
vooral toelegt op kortetermijnbusiness, vormen het ongevals- en het eerste of tweede
volgende jaar het zwaartepunt van deze voorzieningen, waarna de ontwikkeling nivelleert. De
onzekerheid in verband met parameters en modellering voor technische voorzieningen wordt
nog verkleind door de actuariële functie te belasten met de waarderingsmethode voor de
voorzieningen en het behoud ervan. Er worden driemaandelijks boni-mali-analyses
uitgevoerd voor back-testing van de methoden die worden gebruikt voor voorzieningen voor
te betalen claims ten opzichte van de boekhoudkundige gegevens, wat de betrouwbaarheid
van de gekozen methoden garandeert.

D.2.4. Risicomarge
Bij de berekening van de risicomarge wordt ervan uitgegaan dat een andere (her)verzekeringsmaatschappij (de referentiemaatschappij) de volledige portefeuille van (her)verzekeringsverplichtingen overneemt. De solvabiliteitskapitaalvereiste van die referentiemaatschappij dekt het
verzekeringstechnische risico van de overgedragen business, het marktrisico als dit materieel is, het
kredietrisico ten opzichte van herverzekeringsovereenkomsten, tussenpersonen, verzekeringnemers
en alle andere materiële exposures die nauw samenhangen met (her)verzekeringsverplichtingen, en
operationeel risico. Er wordt niet uitgegaan van verliescompensatievermogen van technische
voorzieningen en uitgestelde belastingen, noch van toekomstige beheersactiviteiten.
De risicomarge van Credendo STN werd berekend op basis van de projectie van alle toekomstige
SCR's die nodig zijn om de (her)verzekeringsverplichtingen gedurende de looptijd van die
verplichtingen te dragen en zonder rekening te houden met hernieuwingen en toekomstige
verzekeringen.
De algemene risicomarge wordt toebedeeld aan de branches ‘krediet- en borgtochtverzekering’ en
‘niet-proportionele eigendomsherverzekering’, volgens hun aandeel in de bruto beste schatting van
voorzieningen.
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D.3.

Andere passiva

De waarde voor materiële klassen van andere passiva en kwantitatieve verschillen volgens de IFRSjaarrekening en de Solvency II-balans zijn:
31/12/2016
In thousands EUR
LIABILITIES
Technical provisions – non-life
Best Estimate
Risk margin
Other technical provisions
Contingent liabilities
Provisions other than technical provisions
Pension benefit obligations
Deposits from reinsurers
Deferred tax liabilities
Derivatives
Debts owed to credit institutions
Financial liabilities other than debts owed to credit
Insurance & intermediaries payables
Reinsurance payables
Payables (trade, not insurance)
Subordinated liabilities
Any other liabilities, not elsewhere shown
Total liabilities

Credendo STN
Solvency II value

28,450
25,070
3,380
109
1,367
11,176
5,319
1,704
1,823
8,346
58,293

IFRS financial
statements value
136,743

109
1,367
11,176
2,049
1,704
48,809
8,346
210,302

Grote verschillen in deze tabel tussen de Solvency II- en de IFRS-waarden voor Credendo STN, die
een beduidend hogere waarde van de totale passiva in laatstgenoemde jaarrekening verklaren, zijn te
wijten aan:
> technische voorzieningen: het IFRS-bedrag voor technische voorzieningen is inclusief
verwachte verhaalde bedragen, terwijl de verwachte kas-instroom uit verhaalde bedragen
onder Solvency II wordt afgetrokken van de beste schatting. De verwachte verhaalde
bedragen op verwachte en uitbetaalde claims in de IFRS-jaarrekening hebben een waarde
van 99.240 K EUR;
> schulden uit hoofde van herverzekering: het IFRS-bedrag voor schulden uit hoofde van
herverzekering bevat het gecedeerde deel van de verwachte verhaalde bedragen op
verwachte en uitbetaalde claims, dat wordt gewaardeerd op 46.986 K EUR. Van de beste
schatting onder Solvency II en bijgevolg ook van het gecedeerde deel worden die verwachte
verhaalde bedragen afgetrokken.
De volgende tabel beschrijft de waarderingsbases, -methoden en belangrijkste aannames die worden
gebruikt voor de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden en die welke worden gebruikt voor de
waardering ervan in jaarrekeningen.
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ANDERE PASSIVA

Voorzieningen andere dan
technische voorzieningen

Pensioenverplichtingen
Deposito's van
herverzekeraars

IFRS-jaarrekening
IAS 37
Het geboekte bedrag is de beste
schatting van de uitgaven die
nodig zijn voor het nakomen van
de huidige verplichting op de
balansdatum. De beste schatting
is het bedrag dat een entiteit
redelijkerwijs zou betalen om haar
verplichtingen na te komen of
deze over te dragen aan een
derde op de balansdatum.
IAS 19
IAS 39

Solvency II-balans
Idem

IAS 12
Uitgestelde
belastingverplichtingen dienen te
worden opgenomen voor alle
belastbare tijdelijke verschillen.

Behoudens de overdracht van
ongebruikte belastingtegoeden en
de overdracht van nietgecompenseerde fiscale verliezen
bevat dit de uitgestelde
belastingen gebaseerd op het
verschil tussen de waarden
toegeschreven aan activa en
passiva in de Solvency II-balans
en de waarden toegeschreven
aan dezelfde activa en passiva
voor belastingdoeleinden.
Idem

Uitgestelde
belastingverplichtingen

Schulden

Alle andere passiva die
nergens anders vermeld
zijn

IAS 39
Gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs
IAS
Andere passiva verschillen van
schulden omdat ze voortkomen
uit niet-verzekeringsgerelateerde
activiteiten.

Zelfde als IFRS-waardering
Idem

Idem

Credendo STN heeft geen financiële passiva en bijgevolg is een verklaring voor waarderingsverschillen tussen de Solvency II-balans en de jaarrekening voor algemeen gebruik door de impact
van (wijzigingen in) het eigen kredietrisico niet van toepassing.
D.3.1. Voorzieningen andere dan technische voorzieningen
Boekhoudkundige voorzieningen andere dan technische voorzieningen (en voorwaardelijke
verplichtingen) worden gewaardeerd op de huidige waarde van de verwachte uitgaven voor het
nakomen van de verplichting met een percentage vóór belastingen dat de huidige marktbeoordeling
van de tijdswaarde van geld en de specifieke risico's verbonden aan de verplichting weergeeft.
De bedragen die zijn opgenomen in de jaarrekening (109 K EUR) hebben betrekking op de
voorzieningen voor geschillen of gerechtelijke claims van Credendo STN. Net als alle andere
verzekeraars krijgt Credendo STN in haar normale bedrijfsactiviteit te maken met geschillen. Deze
bedragen betreffen vooral schattingen door advocaten voor verwachte gerechtskosten gedurende
gerechtelijke procedures.
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D.3.2. Personeelsvoordelen en ontslagvergoedingen
De tabel hierna geeft de bedragen weer die zijn opgenomen als verplichtingen uit hoofde van
personeelsvoordelen:
31/12/2016
Verplichtingen uit hoofde van personeelsvoordelen
Vergoedingen na uitdiensttreding
Andere personeelsvoordelen op lange termijn
Totaal

Waarde in IFRS-jaarrekening (in 000 EUR)
1.291
76
1.367

Vergoedingen na uitdiensttreding: pensioenverplichtingen
Credendo STN hanteert ‘defined benefit’-pensioenplannen op basis van het salaris en het aantal
dienstjaren. De plannen zijn eindsalarisregelingen die een aanvulling vormen op het wettelijke
pensioen in België. De vergoedingen hangen af van de regels van het plan en vormen een
ouderdomspensioen met de optie om het pensioen om te zetten in een eenmalig kapitaal. Deze
pensioenuitkeringen worden extern gefinancierd via een jaarlijkse dotatie aan een verzekeringsmaatschappij. De activa voor de dekking worden geïnvesteerd in verzekeringsproducten met
gegarandeerde minimumrentes.
Als gevolg van de Belgische wetgeving die geldt voor de tweede pensioenpijler (de zogenaamde wetVandenbroucke) moeten alle Belgische ‘defined contribution’-plannen onder IFRS worden beschouwd
als ‘defined benefit’-plannen. De wet-Vandenbroucke bepaalt dat de werkgever in de context van
toezeggingen van ‘defined contribution’-plannen een minimumrendement van 3,75% op
werknemersbijdragen en 3,25% op werkgeversbijdragen moet garanderen. Na een wetswijziging in
december 2015 is het verplicht te garanderen rendement met ingang van 1 januari 2016 variabel,
gebaseerd op een mechanisme dat gelinkt is aan het rendement van de Belgische OLO-obligatie, met
een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%. Voor 2016 bedraagt het minimumrendement
1,75%.
Deze gegarandeerde minimumrente voor ‘defined contribution’-plannen in België stelt de werkgever
bloot aan een financieel risico (hij is wettelijk verplicht om verder bijdragen te betalen als het fonds
niet over voldoende activa beschikt om alle personeelsvoordelen die betrekking hebben op het
dienstverband in de lopende en vroegere periodes uit te keren). Daarom worden deze plannen onder
IAS 19 geclassificeerd en geboekt als ‘defined benefit’-plannen.
Sinds 1 oktober 2014 past Credendo STN voor alle nieuwe personeelsleden een nieuw ‘defined
benefit’-plan toe met de optie voor bestaande werknemers in het oude ‘defined benefit’-plan te blijven.
De onderneming draagt een vast percentage van het jaarsalaris bij aan dit nieuwe ‘defined benefit’plan. De pensioeninstelling belegt de bijdragen volgens de voorwaarden van het plan in verband met
de uitkering van het pensioen aan de werknemer.
De activa van het ‘defined benefit’-plan van Credendo STN zijn van de volgende aard en hebben de
volgende fair value:
Activa van het plan (in 000 EUR)
Aandeleninstrumenten
Staats- en bedrijfsobligaties
Bedrijfsleningen
Vastgoed
In aanmerking komende
verzekeringscontracten
Totaal
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31/12/2016
1.516
11.023
375
1.118
297
14.329

Actuariële winsten en verliezen (herwaardering) die voortvloeien uit correctie op ervaring en
13
wijzigingen in actuariële aannames worden opgenomen in de periode waarin ze zich voordoen.
Deze actuariële winsten en verliezen worden opgenomen buiten de resultatenrekening, in het
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.
Pensioenkosten van verstreken diensttijd, al dan niet verworven, worden onmiddellijk opgenomen in
de resultatenrekening.
Andere voordelen op lange termijn
De andere voordelen op lange termijn bestaan uit anciënniteitsbonussen. Credendo STN hanteert
anciënniteitsbonusplannen die een loyaliteitsbonus uitkeren aan werknemers als erkenning voor hun
jarenlange dienst.
D.3.3. Uitgestelde belastingverplichtingen
14

Bijkomende uitgestelde belastingverplichtingen ten opzichte van de IFRS-jaarrekeningen worden
geschat met een belastingvoet van 33,99% op de netto waardeverschillen voor Credendo STN en
komen enkel voort uit verschillen met betrekking tot technische voorzieningen (en het overgedragen
deel), zoals vermeld in de tabel in D.2:
> SII-waarderingen van bruto technische voorzieningen – berekend als de som van de beste
schatting van de voorzieningen en een risicomarge – die lager zijn dan de technische
voorzieningen onder IFRS (exclusief verwachte verhaalde bedragen uit hoofde van schade):
3.077 K EUR;
> uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen op de beste schatting van technische
voorzieningen onder SII die lichtjes hoger zijn dan de IFRS-waarden (exclusief verwachte
verhaalde bedragen uit hoofde van schade): 192 K EUR.
D.3.4. Schulden uit hoofde van herverzekering
Het IFRS-bedrag voor schulden uit hoofde van herverzekering bevat het gecedeerde deel van de
verwachte verhaalde bedragen op verwachte en uitbetaalde claims. Van de beste schatting van de
schadevoorzieningen onder Solvency II en bijgevolg ook van het gecedeerde deel worden de
verwachte verhaalde bedragen afgetrokken.

D.4.

Alternatieve waarderingsmethoden

Credendo STN’s gebruik van genoteerde marktprijzen is gebaseerd op de criteria voor actieve
markten, zoals gedefinieerd in de internationale boekhoudkundige standaarden die de Commissie
heeft aanvaard conform Verordening (EG) nr. 1606/2002. Daar aan de criteria is voldaan, is het
gebruik van alternatieve waarderingsmethoden overbodig.

D.5.

Andere informatie

Andere materiële informatie over de waardering van activa en passiva voor solvabiliteitsdoeleinden
betreft:
D.5.1. Aannames over toekomstige beheeractiviteiten en gedrag van de verzekeringnemer
Er werden geen aannames over toekomstige beheeractiviteiten of over gedrag van de
verzekeringnemer gedaan voor de waardering van activa en passiva, met inbegrip van technische
voorzieningen.

13

Er zijn bijgevolg geen waarderingsverschillen die te wijten zijn aan het verbod op uitgestelde opname van actuariële winsten en verliezen onder
Solvency II.
14
Uitgestelde belastingverplichtingen in IFRS komen voort uit de hogere waardering (ten opzichte van BGAAP) van financiële beleggingen (1.250
K EUR) en andere waarderingsverschillen (799 K EUR).
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D.5.2. Governance inzake waardering van activa en passiva
De Raad van Bestuur van de onderneming heeft het beleid voor de Solvency II-waardering van activa
en passiva goedgekeurd om ervoor te zorgen dat de waardering conform is met Artikel 75 van
Richtlijn 2009/138/EG. Dat beleid betreft het waarderingsproces, met inbegrip van:
> de beschrijving van en behoefte aan documentatie van de relevante modellen, en de te
gebruiken informatiebronnen;
> de noodzaak van een adequate documentatie van het waarderingsproces en de daarbij
horende controles;
> een beschrijving van de controleprocedures voor de kwaliteit van gegevens;
> de beschrijving en definitie van taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat
betrokken is bij de waardering;
> de onafhankelijke waardering of verificatie van de waarde van materiële activa en passiva.
De uitbesteding van de financiële en boekhoudkundige administratie aan moedermaatschappij
Credendo ECA in het kader van het servicelevel-agreement dat onderworpen is aan de interne
controleprincipes voor uitbesteding, heeft geen impact op de bekwaamheid van de administratieve en
boekhoudkundige functies en het controlesysteem om betrouwbare jaarrekeningen op te stellen.
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E.

Kapitaalbeheer

E.1.

Eigen vermogen

E.1.1. Kader voor het beheer van eigen vermogen
Het beheer van het eigen vermogen heeft als doel de mix van beschikbare middelen te optimaliseren,
zonder te vergeten dat het eigen vermogen de kapitaalvereisten moet dekken, maar ook dat er
verschillende maatstaven van toepassing zijn volgens het standpunt van de regelgevende instanties,
ratingbureaus of aandeelhouders. Het beheer van eigen vermogen heeft als doel de beschikbare
middelen die op continue wijze zorgen voor de volledige absorptie van verliezen te maximaliseren.
De kapitaalplanningsstrategie stemt de interne kapitaalvraag (gebaseerd op projecties van
kapitaalvereisten met oog voor de risicobereidheid en de bedrijfsstrategie op lange termijn) en het
interne kapitaalaanbod (eigen vermogen) op elkaar af voor de periode die het businessplan beslaat
en identificeert een eventuele behoefte aan aanvullende middelen:
> Om wijzigingen in het risicoprofiel die een impact kunnen hebben op de toekomstige
kapitaalvereisten op te vangen, moeten het businessplan en de kapitaalplanning minimaal
drie jaar beslaan.
> De projectie van de kapitaalvereisten gebeurt volgens de risicogebaseerde kapitaalconcepten
die worden gebruikt in het kader voor risicobereidheid om de algemene risicotolerantie te
bepalen.
> Kapitaalplanning omvat de projectie van de verwachte evolutie van het eigen vermogen
tijdens de planningsperiode (met inbegrip van wijzigingen in de structuur en de kwaliteit en de
behoefte aan nieuw eigen vermogen).
> De ORSA-processen omvatten het testen van de sensitiviteit voor de aannames die worden
gebruikt in het businessplan door vastgestelde risico's te onderwerpen aan een voldoende
grote reeks stresstests, 'reverse stresstests' en scenarioanalyses. Het ORSA-verslag bevat
een noodplan als uit de stresstests blijkt dat het kapitaal ontoereikend is onder negatieve
omstandigheden die met een realistische frequentie voorkomen. Het noodplan schetst
enerzijds hoe de onderneming kan reageren op een stresssituatie – vooral welke relevante
compenserende maatregelen en neutraliserende acties de onderneming realistisch
gesproken kan nemen om de kapitaaltoereikendheid te herstellen of te verbeteren – en
anderzijds het vermogen om tijdig eigen middelen van een behoorlijke kwaliteit te vinden
zodat de onderneming kan voldoen aan de kapitaalvereisten.
Optimalisatie van het kapitaalbeheer omvat de beoordeling of risico's moeten worden aangehouden
of overgedragen, rekening houdend met de projectie van het vereiste kapitaal. De overgedragen
risico's hebben in het bijzonder betrekking op het verzekeringstechnische risico, terwijl de risicooverdracht de vorm van herverzekering aanneemt, waarbij een deel van de aanvaarde risico's wordt
gecedeerd aan andere verzekeraars. Het herverzekeringsprogramma moet afgestemd zijn op de
bedrijfsdoelstellingen en -strategieën, en het risico helpen verlagen door het niveau van de risicooverdracht te bepalen dat aansluit bij de houding ten opzichte van risico's en de gedefinieerde
risicolimieten (i.c. de vastgelegde risicotoleranties en het maximale nettorisico in retentie) en rekening
houdend met het kader voor risicobereidheid en met de beschikbaarheid en de kosten van
herverzekering.
De kapitaalbeheeraanpak wordt versterkt door een doeltreffend controleproces op kwartaalbasis
inzake de Solvency II-kapitaaltoereikendheid en andere sleutelindicatoren met betrekking tot het
kader voor risicobereidheid. Een herziening van de herverzekeringsstrategie maakt deel uit van de
jaarlijkse herziening van de bedrijfsstrategie (d.w.z. het businessplan). Die herziening wordt
onderschraagd door enerzijds te beoordelen of het bestaande herverzekeringsprogramma en de
herverzekeringstegenpartijen nog steeds een adequate, aangepaste en veilige risico-overdracht
verzekeren – zonder hiaten die ervoor kunnen zorgen dat er meer risico's behouden blijven dan de
bedoeling is – en anderzijds de impact van waarschijnlijke ongunstige situaties na te gaan aan de
hand van stresstests en scenarioanalyse om te garanderen dat de herverzekeringsdekking bij
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calamiteiten de impact zeker kan verlagen tot een omvang die de levensvatbaarheid niet in gevaar
brengt.
E.1.2. Structuur en kwaliteit van het eigen vermogen
Bijlage VI detailleert de structuur en de kwaliteit van Credendo STN’s eigen vermogen eind 2016. De
reconciliatiereserve wordt enkel bepaald door een overschot van activa ten opzichte van passiva als
gevolg van waarderingsverschillen met de BGAAP-jaarrekening.
De waarderingsverschillen die vermeld staan in Hoofdstuk D vormen sleutelelementen in de
reconciliatiereserve, in het bijzonder:
> technische voorzieningen onder Solvency II die worden berekend als de som van de beste
schattingen en risicomarge. De beste schattingen bevatten de verwachte verhaalde bedragen
van verwachte en uitbetaalde claims (terwijl die apart van de technische voorzieningen
worden vermeld in BGAAP/IFRS);
> uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen onder Solvency II die gebaseerd zijn op
de beste schatting van technische voorzieningen en gecorrigeerd voor verwachte verliezen
als gevolg van in gebreke blijven van de tegenpartij. In de Solvency II-bedragen is het
gecedeerde deel van de verwachte verhaalde bedragen van verwachte en uitbetaalde claims
opgenomen (terwijl die apart worden vermeld in BGAAP/IFRS);
> en ten opzichte van BGAAP:
– het omkeren van de BGAAP-voorziening voor egalisatie en rampen;
– de IFRS-waardering van financiële instrumenten en personeelsvoordelen.
De volgende tabel toont de waarderingsverschillen ten opzichte van de IFRS-jaarrekening:
Eigen vermogen: structuur en kwaliteit

31/12/2016

In 000 EUR
Tier 1
Gewoon gestort maatschappelijk kapitaal

113.400

Geldelijk overschot (IFRS)

8.710

Reconciliatiereserve – overschot van activa ten opzichte van passiva

3.018

Verschil in de waardering van activa ten opzichte van IFRS
Verschil in de waardering van technische voorzieningen ten opzichte van IFRS
Verschil in de waardering van andere passiva ten opzichte van IFRS
Waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen
Tier 2
Tier 3
Netto uitgestelde belastingvorderingen
Beschikbaar eigen vermogen
In aanmerking komend eigen vermogen

-145.660
108.293
43.716
-3.332

3.332
128.460
128.460

Credendo STN bezit geen kapitaalinstrumenten in de vorm van (achtergestelde) schuld en heeft geen
eigen aandelen. Behalve de netto uitgestelde belastingvorderingen (DTA's, deferred tax assets) zijn
alle elementen van het eigen vermogen geclassificeerd in ‘Tier 1’ omdat ze allemaal nietgedateerdzijn, permanent beschikbaar zijn om verliezen te absorberen, en volledig achtergesteld zijn.
Netto uitgestelde belastingvorderingen zijn opgenomen als Solvency II ‘Tier 3’ eigen vermogen en
komen in aanmerking om de kapitaalvereisten te dekken tot 15% van de solvabiliteitskapitaalvereiste.
Omdat aan die voorwaarde voldaan is en er geen restricties op de ‘Tier 1’-elementen zijn, komen alle
beschikbare fondsen in aanmerking om de wettelijke kapitaalvereisten van de onderneming te
dekken.
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E.2.

Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste

E.2.1. Wettelijke kapitaalvereisten
Bijlage VII bevat de bedragen van de solvabiliteitskapitaalvereiste, berekend met de
standaardformule en opgesplitst per risicomodule, alsook de bedragen van de
minimumkapitaalvereiste. Eind 2016 bedroegen de solvabiliteitskapitaalvereiste en de
minimumkapitaalvereiste voor Credendo STN:
Solvabiliteits- en minimumkapitaalvereiste

31/12/2016

In 000 EUR
Schadeverzekeringstechnisch risico
Marktrisico
Tegenpartijkredietrisico
Diversificatie
Basis solvabiliteitskapitaalvereiste
(1)
Vermogen om verliezen te compenseren van TP/DF
Operationeel risico
Solvabiliteitskapitaalvereiste (A)

56.087
17.700
4.669
-13.031
65.425

Minimumkapitaalvereiste
In aanmerking komend eigen vermogen (B)
Solvabiliteitsratio (B)/(A)

16.963
128.460
189%

(1)

2.427
67.852

Vermogen van technische voorzieningen (TP) om verliezen te compenseren: niet van toepassing
Vermogen van uitgestelde belastingen (DF) om verliezen te compenseren: niet toegepast

De solvabiliteitsratio, berekend als het in aanmerking komende eigen vermogen als een percentage
van de SCR, bedraagt 189%. Er zijn geen ondernemingsspecifieke parameters gebruikt voor de
parameters van de standaardformule. Er zijn geen vereenvoudigde berekeningen gebruikt voor de
risico- en sub-modules van de standaardformule.
De MCR is gelijk aan de ondergrens bepaald op 25% van het SCR-bedrag omdat dat resultaat hoger
is dan de lineaire minimumkapitaalvereiste component die werd berekend voor de
schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen:

waarbij:
> TP(nl,s) staat voor de technische voorzieningen zonder een risicomarge voor
schadeverzekerings- en schadeherverzekeringsverplichtingen in respectievelijk de
segmenten krediet- en borgtochtverzekering en niet-proportionele eigendomsherverzekering,
na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en ‘special purpose
vehicles’ kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul;
> Ps staat voor de uitgegeven premies voor verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in
respectievelijk de segmenten krediet- en borgtochtverzekering en niet-proportionele
eigendomsherverzekering gedurende de laatste twaalf maanden, na aftrek van premies voor
herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul;
> de factoren αs en βs zijn bedoeld voor respectievelijk de segmenten krediet- en
borgtochtverzekering (α 17,7%; β 11,3%) en niet-proportionele eigendomsherverzekering (α
18,6%; β 15,9%).
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E.3. Gebruik van de submodule aandelenrisico op basis van looptijd in de
berekening van de SCR
Omdat Credendo STN een schadeverzekeraar is, gebruikt de onderneming de submodule
aandelenrisico op basis van looptijd (‘duration’) niet voor de berekening van haar
solvabiliteitskapitaalvereiste.

E.4.

Verschillen tussen de standaardformule en gebruikte interne modellen

Credendo STN gebruikt geen (gedeeltelijke) interne modellen voor de berekening van de
solvabiliteitskapitaalvereiste.

E.5.

Niet-naleving van de MCR en significante niet-naleving van de SCR

Credendo STN heeft geen niet-naleving van de minimumkapitaalvereiste of van de
solvabiliteitskapitaalvereiste ervaren in de loop van 2016 of in vorige periodes (sinds dergelijke
berekeningen intern zijn gemaakt).

E.6.

Andere informatie

Er is geen andere materiële informatie die bekendgemaakt dient te worden.
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Bijlagen
Deze bijlagen bevatten de templates die bekendgemaakt moeten worden als onderdeel van het
SFCR. De volgende templates werden echter niet toegevoegd omdat ze leeg zijn of niet relevant voor
Credendo STN:
>

>
>
>
>

template S.12.01.02 met informatie over de technische voorzieningen voor het
levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op eenzelfde technische
basis als die van het levensverzekeringbedrijf (hierna ‘SLT-ziekteverzekering’ genoemd)
worden uitgeoefend;
template S.22.01.21, met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en
overgangsmaatregelen;
template S.25.02.21 met informatie over de solvabiliteitskapitaalvereiste, berekend aan de
hand van de standaardformule en een gedeeltelijk intern model;
template S.25.03.21 met informatie over de solvabiliteitskapitaalvereiste, berekend aan de
hand van een geheel intern model;
template S.28.02.01 met het minimumkapitaalvereiste voor verzekeringsondernemingen die
zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten.

Alle bedragen in de templates zijn uitgedrukt in eenheidswaarden.
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BIJLAGE I Balans op basis van de waardering in overeenstemming met Artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG (S.02.01.02)
S .02.01.02
Balance sheet

Assets
Intangible assets
Deferred tax assets
Pension benefit surplus
Property, plant & equipment held for own use
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)
Property (other than for own use)
Holdings in related undertakings, including participations
Equities
Equities - listed
Equities - unlisted
Bonds
Government Bonds
Corporate Bonds
Structured notes
Collateralised securities
Collective Investments Undertakings
Derivatives
Deposits other than cash equivalents
Other investments
Assets held for index-linked and unit-linked contracts
Loans and mortgages
Loans on policies
Loans and mortgages to individuals
Other loans and mortgages
Reinsurance recoverables from:
Non-life and health similar to non-life
Non-life excluding health
Health similar to non-life
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked
Health similar to life
Life excluding health and index-linked and unit-linked
Life index-linked and unit-linked
Deposits to cedants
Insurance and intermediaries receivables
Reinsurance receivables
Receivables (trade, not insurance)
Own shares (held directly)
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet
Cash and cash equivalents
Any other assets, not elsewhere shown
Total assets
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R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0380
R0390
R0400
R0410
R0420
R0500

S olvency II
value
C0010
Liabilities
Technical provisions – non-life
8650880
Technical provisions – non-life (excluding health)
0
TP calculated as a whole
23932
Best Estimate
110461553
Risk margin
Technical provisions - health (similar to non-life)
2736
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked)
10000000
Technical provisions - health (similar to life)
TP calculated as a whole
Best Estimate
10000000
Risk margin
Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked)
100335127
TP calculated as a whole
Best Estimate
27519
Risk margin
96171
Technical provisions – index-linked and unit-linked
TP calculated as a whole
Best Estimate
Risk margin
Contingent liabilities
Provisions other than technical provisions
4300209
Pension benefit obligations
4300209
Deposits from reinsurers
4300209
Deferred tax liabilities
Derivatives
Debts owed to credit institutions
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions
Insurance & intermediaries payables
Reinsurance payables
9708943
Payables (trade, not insurance)
8596548
Subordinated liabilities
27264647
Subordinated liabilities not in BOF
2913761
Subordinated liabilities in BOF
Any other liabilities, not elsewhere shown
Total liabilities
13092725 Excess of assets over liabilities
1739536
186752734

R0510
R0520
R0530
R0540
R0550
R0560
R0570
R0580
R0590
R0600
R0610
R0620
R0630
R0640
R0650
R0660
R0670
R0680
R0690
R0700
R0710
R0720
R0740
R0750
R0760
R0770
R0780
R0790
R0800
R0810
R0820
R0830
R0840
R0850
R0860
R0870
R0880
R0900
R1000

S olvency II
value
C0010
28450053
28450053
25070203
3379850

108763
1366833
11175870
5319003

1703539
1823164

8345806
58293031
128459703

BIJLAGE II Premies, claims en kosten (template S.05.01.02)
S .05.01.02
Premiums, claims and expenses by line of business
Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)

M edical
Income
Workers'
expense protection compensation
insurance insurance
insurance

C0010
Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Premiums earned
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Changes in other technical provisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non- proportional reinsurance accepted
Reinsurers'share
Net
Expenses incurred
Other expenses
Total expenses
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C0020

C0030

M arine,
Fire and
M otor
Other
aviation
other
General
vehicle
motor
and
damage to liability
liability
insurance transport property insurance
insurance
insurance insurance

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Credit and
suretyship
insurance

C0090

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200

68768840
9571695

R0210
R0220
R0230
R0240
R0300

67858085
8777816

R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

36485411
-4044640

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300

-354808
-26159

36923925
41416610

35460117
41175785

13789488
18651283

-432217
51249
17539763

Legal
expenses Assistance
insurance

C0100

C0110

Line of business for: accepted non-proportional reinsurance

M iscellaneous
financial loss

Health

Casualty

M arine,
aviation,
transport

Property

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

1312558
0
1312558

68768840
9571695
1312558
36923925
42729168

1806180
45518
1760663

67858085
8777816
1806180
35505634
42936448

82170
145542
-63371

36485411
-4044640
82170
13935030
18587911

813539
0
813539
238019

Total

-354808
-26159
813539
-432217
864788
17777782
1608794
19386577

BIJLAGE III Premies, claims en kosten per land (template S.05.02.01)
S .05.02.01
Premiums, claims and expenses by country

Home Country
C0010
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Total Top 5
and home
country
C0070

C0080

C0020
NL
C0090

C0030
FR
C0100

C0040
GB
C0110

C0050
CH
C0120

C0060
US
C0130

R0110
R0120
R0130
R0140
R0200

26570003
237867
68708
14705544
12171034

9311091
132546
-3922
3679135
5760581

6366144
-79
14382
2536551
3843897

6215258
0
0
2446213
3769045

3486
5836234
0
2333943
3505777

3485075
545359
0
1815456
2214978

51951058
6751927
79168
27516842
31265311

R0210
R0220
R0230
R0240
R0300

26015685
234954
68708
14078011
12241336

9239840
132546
-3922
3650766
5717698

6406053
-79
14382
2543547
3876810

6008487
0
0
2366495
3641992

3486
5731728
0
2292176
3443038

3276568
235907
0
1507350
2005125

50950119
6335057
79168
26438345
30925999

R0310
R0320
R0330
R0340
R0400

13115841
135423
-151619
5353312
7746333

1819644
-244182
0
720941
854520

4378190
86609
153721
1582078
3036441

6364377
847
55431
1385927
5034727

0
-1238473
0
-2177686
939213

9503858
-619741
214474
3462981
5635610

35181910
-1879518
272007
10327554
23246845

R0410
R0420
R0430
R0440
R0500
R0550
R1200
R1300

-83645
0
813539
-56946
786840
4507475

-244490
0
0
-97796
-146694
1654128

-94681
0
0
-37875
-56807
761464

-122118
0
0
-44869
-77249
986180

14
-39658
0
-14054
-25590
-127279

-116069
0
0
-47531
-68538
264294

-660990
-39658
813539
-299071
411961
8046263
433143
8479406

R0010
Premiums written
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Premiums earned
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Claims incurred
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non-proportional reinsurance accepted
Reinsurers' share
Net
Changes in other technical provisions
Gross - Direct Business
Gross - Proportional reinsurance accepted
Gross - Non- proportional reinsurance accepted
Reinsurers'share
Net
Expenses incurred
Other expenses
Total expenses

Top 5 countries (by amount of gross premiums written) - non-life obligations

C0140

BIJLAGE IV Technische voorzieningen voor schadeverzekering (template S.17.01.02)
S .17.01.02
Non-life Technical Provisions
Direct business and accepted proportional reinsurance
M edical
Income
Workers'
expense protection compensation
insurance insurance
insurance
C0020
Technical provisions calculated as a whole
Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re
after the adjustment for expected losses due to
counterparty default associated to TP calculated as a
whole
Technical provisions calculated as a sum of BE and
RM
Best estimate
Premium provisions
Gross
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment for expected losses due to counterparty
default
Net Best Estimate of Premium Provisions
Claims provisions
Gross
Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after
the adjustment for expected losses due to counterparty
default
Net Best Estimate of Claims Provisions
Total Best estimate - gross
Total Best estimate - net
Risk margin
Amount of the transitional on Technical Provisions
Technical Provisions calculated as a whole
Best estimate
Risk margin
Technical provisions - total
Technical provisions - total
Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re
after the adjustment for expected losses due to
counterparty default - total
Technical provisions minus recoverables from
reinsurance/SPV and Finite Re - total
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C0030

C0040

M otor
vehicle
liability
insurance

Other motor
insurance

M arine, aviation
and transport
insurance

Fire and
other
damage to
property
insurance

C0050

C0060

C0070

C0080

Accepted non-proportional reinsurance

General Credit and
Legal
liability suretyship expenses
insurance insurance insurance
C0090

C0110

Assistance

C0120

M iscellaneous Non-proportional
financial loss health reinsurance

C0130

C0140

Nonproportional
casualty
reinsurance

Non-proportional
marine, aviation
and transport
reinsurance

Nonproportional
property
reinsurance

Total NonLife
obligation

C0150

C0160

C0170
0

C0180
0

R0010

C0100
0

R0050

0

0

0

R0060

8192250

219286

8411535

R0140

3530275

-156669

3373606

R0150

4661975

375955

5037929

R0160

13500755

3157913

16658668

R0240

561930

364673

926603

R0250
R0260
R0270
R0280

12938825
21693004
17600799
3249225

2793240
3377199
3169195
130625

15732065
25070203
20769994
3379850

R0290
R0300
R0310

0
0
0

0
0
0

0
0
0

R0320

24942229

3507824

28450053

R0330

4092205

208004

4300209

R0340

20850024

3299820

24149844

BIJLAGE V Claims in schadeverzekering in de vorm van ontwikkelingsdriehoeken (template S.19.01.21)
GLOBALE POLIS & BORGTOCHTEN
S .19.01.21
Non-life insurance claims
Total Non-Life Business (comprehensive policies & suretyship)
Accident
year /

Z0010

1

Prior
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

Gross Claims Paid (non-cumulative)
(absolute amount)
Development year
Year
0
1
C0010
C0020
R0100
R0160
2139963
1869487
R0170
2156957
35058911
R0180
33132213
18375056
R0190
8103990
10778837
R0200
14716268
9317301
R0210
11196869
15076549
R0220
8928699
33859357
R0230
32685758
41040236
R0240
19187572
63995248
R0250
14498712

Prior
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions
(absolute amount)
Development year
Year
0
1
2
C0200
C0210
C0220
R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
-4905418
R0240
-2572312
R0250
12610783

2
C0030
845491
3958440
1553494
1732539
634805
3158557
9934556
29033582

3
C0040
-232766
-207791
-2955992
-255377
1166678
66187
5147600

4
C0050
650448
574478
402346
473004
-433470
-522317

5
C0060
1097737
-632328
-4634746
-120987
147937

6
C0070
-357140
-868583
-268155
-36714

7
C0080
-316582
-150150
-171681

8
C0090
-57311
-42368

9
C0100

10 & +
C0110
-535213

0

Total

S um of years

C0170
-535213
0
-42368
-171681
-36714
147937
-522317
5147600
29033582
63995248
14498712
111514786

C0180
14998698
5639326
39847566
45432535
20675292
25549519
28975845
57870213
102759575
83182821
14498712
439430101

Year end (discounted data)
3
C0230

4
C0240

5
C0250

6
C0260

7
C0270

8
C0280

9
C0290

10 & +
C0300
76238

2280
6201
349342
879612
-455878
-2076095
-3464596

Total
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R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

In Current year

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

C0360
75659
2263
6154
346946
875331
-430702
-2038452
-3394932
-4662632
-2082634
12852001
1549003

BIJLAGE V Claims in schadeverzekering in de vorm van ontwikkelingsdriehoeken (template S.19.01.21)(vervolg)
AANVAARDE HERVERZEKERING, NIET BEHEERD DOOR DE ONDERNEMING
S .19.01.21
Non-life insurance claims
Total Non-Life Business (inward reinsurance not administered by the Company )
Accident
year /

Prior
N-9
N-8
N-7
N-6
N-5
N-4
N-3
N-2
N-1
N

Z0010

2

Gross Claims Paid (non-cumulative)
(absolute amount)
Development year
Year
0
1
C0010
C0020
R0100
R0160
0
0
R0170
425297
5325222
R0180
795795
7359295
R0190
1110230
3262412
R0200
211514
5138420
R0210
425770
3559377
R0220
4343
0
R0230
0
0
R0240
0
0
R0250
0

2
C0030
0
2164858
809143
2205041
2562498
2540514
0
0

3
C0040
25105
8319
531520
1521833
712555
617934
0

4
C0050
4415
808239
132494
112280
-332191
1157715

5
C0060
269176
516742
474146
722107
292338

6
C0070
40367
355963
366423
373791

7
C0080
19062
40754
130043

8
C0090
77925
163966

9
C0100

10 & +
C0110
8442

187520

Total

R0100
R0160
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210
R0220
R0230
R0240
R0250
R0260

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions
(absolute amount)
Development year
Year

Prior

R0100

N-9

R0160

N-8

R0170

N-7

R0180

N-6

R0190

N-5

R0200

N-4

R0210

N-3

R0220

N-2

R0230

N-1

R0240

N

R0250

S um of years (cumulative)

C0170
8442
187520
163966
130043
373791
292338
1157715
0
0
0
0
2313816

C0180
202984
623571
9809359
10598858
9307693
8585134
8301310
4343
0
0
0
47433253

Year end (discounted data)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0360

66723
156364
1283634
727921
1320907
3404064
3345555
143008
5978
210645
4444865
Total
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In Current year

R0100

66723

R0160

156364

R0170

1283634

R0180

727921

R0190

1320907

R0200

3404064

R0210

3345555

R0220

143008

R0230

5978

R0240

210645

R0250

4444865

R0260

15109665

BIJLAGE VI Eigen vermogen (template S.23.01.01)
S.23.01.01
Own funds
Total
C0010

Tier 1 Tier 1 unrestricted restricted
C0020
C0030

Tier 2

Tier 3

C0040

C0050

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of
Delegated Regulation (EU) 2015/35
Ordinary share capital (gross of own shares)
Share premium account related to ordinary share capital
Iinitial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type undertakings
Subordinated mutual member accounts
Surplus funds
Preference shares
Share premium account related to preference shares
Reconciliation reserve
Subordinated liabilities
An amount equal to the value of net deferred tax assets
Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not
meet the criteria to be classified as S olvency II own funds
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the
criteria to be classified as Solvency II own funds
Deductions
Deductions for participations in financial and credit institutions
Total basic own funds after deductions
Ancillary own funds
Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand
Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual - type
undertakings, callable on demand
Unpaid and uncalled preference shares callable on demand
A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand
Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC
Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC
Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
Other ancillary own funds
Total ancillary own funds
Available and eligible own funds
Total available own funds to meet the SCR
Total available own funds to meet the M CR
Total eligible own funds to meet the SCR
Total eligible own funds to meet the M CR
S CR
MCR
Ratio of Eligible own funds to S CR
Ratio of Eligible own funds to MCR

R0010
R0030
R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160
R0180

113400000

113400000

-17771201

-17771201

29499027

29499027

3331877

R0220
R0230
R0290

128459703

125127826

0

0

3331877

128459703
125127826
128459703
125127826
67851623
16962906
189.32%
737.66%

125127826
125127826
125127826
125127826

0
0
0
0

0
0
0
0

3331877

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0390
R0400
R0500
R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

C0060
Reconciliation reserve
Excess of assets over liabilities
Own shares (held directly and indirectly)
Foreseeable dividends, distributions and charges
Other basic own fund items
Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds

Reconciliation reserve

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0760

Expected profits
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business
Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non- life business
Total Expected profits included in future premiums (EPIFP)

R0770
R0780
R0790

Page 71 of 73

3331877

128459703

98960676
29499027

3331877

BIJLAGE VII Solvabiliteitskapitaalvereiste, berekend aan de hand van de
standaardformule (template S.25.01.21)
S .25.01.21
S olvency Capital Requirement - for undertakings on S tandard Formula

M arket risk
Counterparty default risk
Life underwriting risk
Health underwriting risk
Non-life underwriting risk
Diversification
Intangible asset risk
Basic S olvency Capital Requirement

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0100

Gross solvency capital
requirement
C0110
17699712
4669370
0
0
56087142
-13031242
0
65424983

Calculation of S olvency Capital Requirement
Operational risk
Loss-absorbing capacity of technical provisions
Loss-absorbing capacity of deferred taxes
Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC
S olvency capital requirement excluding capital add-on
Capital add-on already set
S olvency capital requirement

R0130
R0140
R0150
R0160
R0200
R0210
R0220

C0100
2426640
0
0
0
67851623
0
67851623

Other information on S CR
Capital requirement for duration-based equity risk sub-module
Total amount of Notional Solvency Capital Requirement for remaining part
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds
Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios
Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304

R0400
R0410
R0420
R0430
R0440

0
0
0
0
0
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US P

S implifications

C0090

C0100

BIJLAGE VIII Minimumkapitaalvereiste voor verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen die uitsluitend levens- of uitsluitend
schade(her)verzekeringsactiviteiten verrichten (template S.28.01.01)
S .28.01.01
Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity
Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

M CRNL Result

C0010
8533208

R0010

Net (of
Net (of
reinsurance/SPV)
reinsurance)
best estimate and written premiums
TP calculated as a
in the last 12
whole
months
C0020
C0030
M edical expense insurance and proportional reinsurance
Income protection insurance and proportional reinsurance
Workers' compensation insurance and proportional reinsurance
M otor vehicle liability insurance and proportional reinsurance
Other motor insurance and proportional reinsurance
M arine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance
Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance
General liability insurance and proportional reinsurance
Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance
Legal expenses insurance and proportional reinsurance
Assistance and proportional reinsurance
M iscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance
Non-proportional health reinsurance
Non-proportional casualty reinsurance
Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance
Non-proportional property reinsurance

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0080
R0090
R0100
R0110
R0120
R0130
R0140
R0150
R0160
R0170

17600801

42729168

3169195

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations
C0040
M CRL Result
R0200
Net (of
reinsurance/SPV)
best estimate and
TP calculated as a
whole
C0050
Obligations with profit participation - guaranteed benefits
Obligations with profit participation - future discretionary benefits
Index-linked and unit-linked insurance obligations
Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations
Total capital at risk for all life (re)insurance obligations
Overall MCR calculation
Linear M CR
SCR
M CR cap
M CR floor
Combined M CR
Absolute floor of the M CR

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350

Minimum Capital Requirement

R0400
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C0070
8533208
67851623
30533230
16962906
16962906
3700000
C0070
16962906

R0210
R0220
R0230
R0240
R0250

Net (of
reinsurance/SPV)
total capital at
risk
C0060

