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Drs. Jaap van Beek RE RA, Chris Hoffman RE RA en Ad Kok AAG Hon FIA

Inmiddels is bekend dat ook de verzekeringssector in toenemende mate te 
maken heeft met verdergaande regulering. Solvency II, IFRS, MCEV en eisen van 
DNB beogen meer transparantie en een betere balans tussen risico’s en winst 
maken. Het is uiteraard zaak om op een effectieve wijze compliant te worden 
met al die eisen. In dit artikel worden de knelpunten in de huidige situatie 
geanalyseerd en wordt de gewenste situatie op hoofdlijnen beschreven. Tot slot 
wordt een oplossingsrichting besproken waarbij IT en de IT-auditor een cruciale 
rol hebben. De kern van dit artikel ligt in het rapporteren van betrouwbare 
informatie in het vereiste tempo door gebruik te maken van cashflowvectoren. 

Inleiding

Eén van de belangrijkste oorzaken van de huidige financiële crises is het beperkte inzicht 
van de markt in de wereldwijde balansrisico’s van financiële instellingen zoals banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen. Hoewel de oorsprong van de huidige financiële crises 
bij de bancaire sector ligt werden al snel de effecten bij verzekeraars en pensioenfondsen 
merkbaar. In veel gevallen bleek het niet mogelijk om in het vereiste tempo betrouwbare 
informatie over de risico’s en over de financiële positie beschikbaar te krijgen. 

Het gevolg is dat stakeholders waaronder toezichthouders eisen dat risk management wordt 
verbeterd, er meer transparantie komt en er gezocht wordt naar een betere balans tussen 
risico’s en winst maken. Een voorbeeld daarvan zijn de Solvency II-eisen zoals die voor 
verzekeraars vanaf eind oktober 2012 gaan gelden. Ook IFRS-regelgeving, Market Consis-
tent Embedded Value (MCEV) en eisen van DNB wijzen allemaal in dezelfde richting: een 
verzekeraar moet continu inzicht hebben in de risico’s (continuous monitoring).

Het is uiteraard zaak om op een effectieve wijze compliant te worden aan al deze eisen. 
De echte uitdaging is om daarnaast kostenbesparingen en toegevoegde waarde voor de 
business te realiseren. De nieuwe eisen hebben uiteraard een groot effect op de strategie 
van verzekeraars en het hart van de processen, waaronder de noodzaak om modelmatig 
het risk based capital te berekenen en om stochastische modellen te hanteren voor het 
doorrekenen van economische scenario’s. Modellering wordt een integraal deel van het 
besluitvormingsproces van de verzekeraar, echter de huidige procesgang op gebied van 
actuariële reporting is niet meer in staat die ontwikkelingen bij te houden. Daarnaast is 
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drie aspecten, ook wel pilaren genoemd (zie figuur 1). De eerste 
pilaar behandelt de wijze waarop risico’s in kaart worden 
gebracht en worden gekwantificeerd. Het interne risicomanage-
ment en de controle door de toezichthouder zijn opgenomen in 
de tweede pilaar en de derde pilaar beschrijft de wijze waarop 
de verzekeraar moet rapporteren aan de toezichthouder en het 
publiek.

Solvency II dient eind oktober 2012 volledig geïmplementeerd 
te zijn. Veel verzekeraars zijn momenteel bezig met de voorbe-
reiding hiervoor. Ook is CEIOPS, de Europese toezichthouder, 
actief om invulling te geven aan de diverse aspecten van de wet-
geving (Directive) door middel van een stroom van Advices.

In artikel 41 van de directive wordt aangegeven dat verzekeraars 
een effectief systeem van governance dienen te hebben dat ten 
minste uit vier elementen bestaat: risk management, internal 
control, internal audit en uitbesteding. Daarnaast dienen ver-
zekeraars te beschikken over een actuariële functie. Het risk-
managementsysteem (artikel 44) bestaat uit het geheel van 
strategieën, processen en rapportages die nodig zijn om de 
risico’s van verzekeraars op een continue basis te monitoren, te 
beheersen en daarover te kunnen rapporteren. 

De eisen vanuit Solvency II worden kernachtig samengevat in 
het artikel 45 ‘Own Risk and Solvency Assessment’ (ORSA), dat 
door het Europese Parlement wordt gezien als het hart van de 
regelgeving. Als wij dit vertalen naar de ‘in control’-eisen bete-
kent dit eigenlijk dat informatie betrouwbaar en dagelijks 
beschikbaar moet zijn voor besluitvorming. In de praktijk zijn 
verzekeraars hier weken, zo niet maanden mee bezig. Ook van-
uit het management is één van de belangrijkste zorgen rond de 
implementatie van de nieuwe eisen rond risk en capital manage-

de integratie tussen Finance- en Risk-processen onvoldoende 
gerealiseerd en zijn actuariële reportingprocessen nog niet aan-
gepast aan de nieuwe eisen waaronder Solvency II. 

Leeswijzer

In de eerste paragraaf worden de ‘in control’-eisen vanuit Sol-
vency II toegelicht. In de volgende paragraaf wordt het proces 
van actuariële rapportage beschreven zoals dat momenteel 
veelal is ingericht. In de paragraaf daarna wordt het principe 
van rapportage op basis van cashflow toegelicht. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de IT-architectuur en de voordelen 
van het rapporteren op basis van cashflows. Daarna worden de 
rol van de EDP-auditor in de transitie, de mogelijke vervolgfasen 
en consequenties voor de organisatie beschreven. 

‘In control’-eisen vanuit Solvency II

Het primaire doel van Solvency II is om de polishouder beter 
te beschermen tegen insolvabiliteit van de verzekeraars door 
eisen te stellen aan de omvang van het kapitaal dat de verzeke-
raar moet aanhouden. De omvang van het kapitaal is mede 
afhankelijk van de actuele financiële positie en de waardering 
van de belangrijkste risico’s van de verzekeraar. Voor Solvency II 
worden twee kernbegrippen gehanteerd voor de kapitaalvereis-
ten: de Minimum Capital Requirement (MCR) en de Solvency 
Capital Requirement (SCR). De MCR staat voor de minimale 
kapitaalvereiste. De SCR levert de feitelijke kapitaalseis.

Voor Solvency II wordt hetzelfde conceptuele kader gehanteerd 
als eerder voor de Basel II-regelgeving (ter bescherming tegen 
insolvabiliteit van banken) is ontwikkeld. Het kader bestaat uit 

Figuur 1. Solvency II-pilaren.
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minder belangrijke doelen, waaronder kostenbesparingen en 
toegevoegde waarde voor het management. 

Het huidige proces van actuariële 
rapportages en het IT-landschap

Vanuit het gezichtspunt van de IT-auditor (maar ook van de 
andere stakeholders) valt veel aan het huidige proces van de 
totstandkoming van de actuariële rapportage op te merken. In 
hoofdlijn is er geen sprake van een transparant en controleer-
baar proces (zie figuur 2). 

Vanuit de IT-architectuur is het belangrijkste probleem dat bij 
veel verzekeraars systemen en processen ingericht zijn op basis 
van individuele verzekeringsproducten. Vaak hebben systemen 
een lange historie waarbij heel veel data soms decennialang 
(vooral bij levensverzekeringen) worden vastgehouden. Veran-
deringen en conversies zijn bij een dergelijk IT-landschap moei-
lijk, complex en risicovol. Actuarissen onttrekken de data aan 
deze systemen maar vanwege de vele opgetreden veranderingen 
zijn de data vaak niet compleet, betrouwbaar en consistent als 
gevolg van onderling verschillende conventies. Dit heeft tot 
gevolg dat de data moeten worden geschoond en verrijkt voor-
dat modelberekeningen überhaupt kunnen plaatsvinden. 

Voor de berekening van de modellen en de scenario’s gebruiken 
actuarissen vaak standaard-projectiesystemen. Deze systemen 
zijn krachtig maar maken deels gebruik van verouderde IT-
technologie en passen vaak moeilijk in het aanwezige IT-land-
schap qua standaarden en architectuur. De projectiesystemen 
werken op basis van een model van de werkelijke portefeuille, 
genereren vervolgens verwachte cashflows en komen dan pas 
aan de feitelijke projecties toe. Per saldo vindt dit in een IT-
omgeving plaats waarbij de basis general IT controls niet zijn 
ingericht en ook applicatiecontroles ontbreken (zogenaamde 
‘spreadsheet city’). Buiten de tooling is er sprake van een hand-
matig proces, zowel aan de input- als aan de outputkant, en 

opvallend is dat voor elke rap-
portage het proces van begin tot 
eind wordt doorlopen, zonder 
dat bijvoorbeeld de initiële cash-
flows worden opgeslagen voor 
hergebruik. Als gevolg van de 
vele handmatige bewerkingen 
kan de aansluiting met de finan-
ciële administratie en het resul-
taat naar bronnen alleen met 
veel moeite worden gemaakt. 

Om minder afhankelijk te wor-
den van spreadsheets zijn bij 
veel verzekeraars projecten 

ment het verkrijgen van data en daarover op een snelle en con-
troleerbare wijze rapporteren.

Informatietechnologie wordt niet veel genoemd in de Solvency II-
regelgeving maar is wel één van de belangrijkste aspecten. Het 
verzamelen van gegevens vanuit de diverse organisatieonder-
delen en het grote aantal legacy systemen bij verzekeraars 
brengt problemen met zich mee voor de datakwaliteit (integri-
teit en continuïteit van gegevens). In dit artikel zullen niet de 
formele eisen vanuit de directive ten aanzien van de IT worden 
behandeld, maar meer de gevolgen voor de IT en IT als middel 
om aan de eisen te kunnen voldoen. 

Net als bij Basel II kan voor het berekenen van de kapitaalver-
eisten gebruik worden gemaakt van het standaardmodel, maar 
kunnen ook interne risicomodellen worden gehanteerd. Bij het 
gebruik van interne risicomodellen gelden dezelfde voorwaar-
den op gebied van modelvalidatie als voor Basel II, waarbij 
onder meer de internal-auditafdeling betrokken moet zijn. Met 
behulp van risicomodellen kunnen diverse scenario’s worden 
doorgerekend, risico’s van portefeuilles en producten worden 
bepaald en kan het benodigde kapitaalbeslag worden berekend 
om deze risico’s te absorberen. De gegevens zijn afkomstig uit 
zowel interne als externe bronnen. Verder dienen stresstests te 
worden uitgevoerd om inzicht te krijgen waar de grenzen van 
de risico’s liggen.

In dit artikel hebben we ervoor gekozen om verder niet in te 
gaan op de eisen rond het gebruiken van standaard- dan wel 
interne-risicomodellen. Deze problematiek krijgt in andere 
publicaties al de nodige aandacht. Wij gaan vooral in op een 
innovatief idee om de data beschikbaar te krijgen en de nood-
zakelijke verbeteringen in het proces van het rapporteren van 
risico’s te realiseren. Allereerst zullen we het huidige proces 
van actuariële rapportering verkennen en de wijzigingen die 
naar ons idee zouden moeten worden gerealiseerd om te kun-
nen voldoen aan het ‘in control’ zijn voor Solvency II. Daarna 
besteden we nog aandacht aan de secundaire, maar daarom niet 

Figuur 2. Huidig proces van actuariële rapportages.
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Het voordeel van het hanteren van de kleinste bouw-
stenen is de generieke toepassing voor allerhande rap-
portageprocessen. De definitie van een cashflow is 
universeel waardoor geen verschillen ontstaan tussen 
de datamodellen van de verschillende legacy syste-
men, wat de extractie en de bewerking van de data 
makkelijker maakt. Werken op basis van deze cash-
flows creëert dus direct harmonisatie. Bovendien 
wordt op prospectieve wijze de contractwaardering 
bepaald waardoor het beschikbaar hebben van histo-
rische contractgegevens tot een minimum wordt 
beperkt. 

Over het algemeen wordt deze aanpak door actuaris-
sen beaamd. Het idee om cashflows de basis te laten zijn van 
alle rapportageprocessen wordt echter nauwelijks toegepast. 
Met het op deze manier opzetten van rapportageprocessen 
ontstaat tevens een effectiviteit in het complianceproces en 
wordt voorkomen dat voor elke ontwikkeling weer een spread-
sheetoplossing aan het bestaande landschap wordt toegevoegd. 
Door de actuele cashflows op een continue basis beschikbaar 
te maken wordt het fundament gelegd voor continuous moni-
toring. In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan 
de hiervoor benodigde IT-architectuur. 

Hoe ziet de IT-architectuur hiervan 
eruit? 

De belangrijkste stap is om de cashflows op een efficiënte 
manier te verwerken en op te slaan in een IT-architectuur. Deze 
IT-architectuur bevat de volgende elementen:

datawarehouse; •
extractie- en calculatietools; •
actuariële analyse- en rapportagetools. •

De totale IT-architectuur en stromen tussen de verschillende 
componenten zijn geïllustreerd in figuur 4.

Datawarehouse
Voor de vastlegging van de cashflowvectoren dient een data-
warehouse ‘nieuwe stijl’ te worden ingericht. Nieuw is de 
gedachte om deze cashflowberekeningen niet aan het eind van 
de periode te doen maar meteen bij de creatie van een nieuwe 
polis of bij wijziging ervan. Dat voorkomt een opeenstapeling 
van rekenexercities aan het eind van een rapportageperiode. De 
berekende cashflows worden opgeslagen in een datawarehouse. 
Op deze wijze ontstaat een ‘single source of truth’ en wordt het 
datawarehouse de basis van een betrouwbare en controleer-
bare informatievoorziening. 

Merk op dat dit datawarehouse zich onderscheidt doordat 
slechts de cashflowvectoren per dekking worden vastgelegd en 

gestart rond datawarehousing. Dit is een duidelijke stap vooruit 
maar in de praktijk bleek het vaak moeilijk om dit concept suc-
cesvol te implementeren. Doel was om dezelfde data als in de 
legacy systemen vast te houden (waardoor eigenlijk een herbouw 
plaatsvond van deze systemen met alle problematiek van dien), 
maar de interfacing met de primaire systemen bleek complex.

Buiten de IT-problemen is ook zichtbaar dat de huidige proces-
gang steeds meer onder druk komt in het licht van de nieuwe 
eisen. Het proces is zeer bewerkelijk en drukt een belangrijke 
tijdstempel op het rapportageproces. Hierdoor blijft er maar 
weinig tijd over voor de analyse- en de adviestaak van de actu-
ariële afdeling. Het is duidelijk dat veel verzekeraars niet over 
het instrumentarium beschikken om de complexe standaard- 
en ad-hocrapportages binnen Solvency II – en de regelgeving 
die ongetwijfeld nog zal komen – in een transparant en contro-
leerbaar proces te kunnen produceren. 

Cashflow als basis van het 
rapportageproces

Hoe kan er nu wel een meer repeterend, transparant en contro-
leerbaar rapportageproces worden gerealiseerd? Om tot een 
oplossing te komen van de geconstateerde problemen zijn 
experts op het gebied van actuariële problemen, risk manage-
ment en IT gezamenlijk aan de slag gegaan. 

Om een schaalbare en flexibele informatievoorzieningsfunctie 
in te richten dient deze in onze visie te zijn gebaseerd op de 
kleinste financiële bouwsteen van een verzekeringscontract. 
Deze bouwstenen, de feitelijk afzonderlijke verzekeringsdek-
kingen, kunnen worden weergegeven als cashflows (kasstro-
men) van zowel de creditzijde als de debetzijde van de balans. 
Er is een beperkt aantal variabelen (vectoren) benodigd om deze 
cashflows van een verzekeringscontract vast te stellen. Naast 
(de waarde van) de potentiële uitkering en de restantduur 
betreft dit de leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Figuur 3 
illustreert deze initiële cashflowvectoren. 

Figuur 3. Cashflowvectoren bestaande uit de potentiële uitkering, de kans en 
de contante waarde. 
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ning, MCEV en Solvency II benodigde 
calculaties. Alle uitkomsten van de calcu-
laties en rapportages kunnen worden 
opgeslagen in hetzelfde datawarehouse 
als waarin de cashflows en variabelen zijn 
opgeslagen. Meer in het bijzonder kan op 
deze manier de informatie ontleend aan 
de resultatenrekening en balans per con-
tract (inclusief de gegevens nodig voor 
een resultaat naar bronnenanalyse) wor-
den vastgelegd. Als hetzelfde principe ook 
wordt gehanteerd om veranderingen als 
gevolg van contractwijzigingen direct 
door te voeren en op te slaan, en hiermee 
niet te wachten tot het eind van de rap-
portageperiode, kan men op dagbasis 
beschikken over de resultatenrekening- 

en balansinformatie voor dat moment.

Samenvatting voordelen cashflow based 
reporting

De voordelen van deze aanpak zijn velerlei: 
Er worden vooral veel minder data opgeslagen in het data- •

warehouse.
De berekening van de cashflows gebeurt op het moment dat  •

het kan (bij iedere contractwijziging) en niet op het moment 
dat het niet meer anders kan (namelijk aan het eind van een 
rapportageperiode), waardoor bottlenecks op rapportagemo-
menten worden voorkomen.

De rapportages zijn gebaseerd op gegevens op contractni- •
veau zonder aannames en alle soorten rapportages hebben 
eenzelfde generieke basis waardoor de aansluiting wordt gega-
randeerd. Er wordt gewerkt met brondata in plaats van model-
len (zoals ook in het geval van ‘replicating portfolios’), waardoor 
ook het onderhoud van deze modellen niet meer nodig is.

Het hele proces kan worden verplaatst naar een professio- •
nele IT-omgeving die aan de moderne internecontrole-eisen 
voldoet waarbij de legacy systemen niet worden aangetast.

geen integrale vastlegging plaatsvindt van alle polisvariabelen 
inclusief de historische versies daarvan.

Het datawarehouse vormt de bron voor alle statutaire en 
managementinformatierapportages, waarbij de technologie en 
de datamodellering borg staan voor een continu inzicht in de 
risico’s en een schaalbare, f lexibele oplossing naar de toe-
komst. 

Extractie- en calculatietools
In de nieuwe opzet wordt voor de hele rapportageketen gebruik-
gemaakt van cashflows. Ideaal gesproken zouden de primaire 
systemen beschikken over functionaliteit om de cashflowvecto-
ren te genereren. Dat is in de praktijk vaak niet het geval zodat 
we hier gebruik moeten maken van in de markt beschikbare too-
ling om de productdata uit de primaire systemen te vertalen naar 
cashflowvectoren (zogenaamde cashflow calculation engine). 

Actuariële analyse- en rapportagetools
De feitelijke projecties kunnen vervolgens worden gemaakt op 
basis van een geaccordeerde set van economische parameters 
en van specifieke portefeuilleparameters. De uitkomsten van 
de projecties kunnen zo nodig wor-
den opgeslagen in het dataware-
house. 

Er zijn veel standaard-rapportage-
tools in de markt die kunnen wor-
den gebruikt om in de vereiste sta-
tutaire en de gewenste manage-
mentinformatierapportages te 
voorzien. Met de beschikbare gege-
vens kunnen periodiek, maar ook 
ad hoc scenarioanalyse en stochas-
tische berekeningen worden uitge-
voerd naast de voor de jaarreke- Figuur 5. Beperken van arbeidsintensieve en repeterende werkzaamheden ten gunste van advies.

Figuur 4. IT-architectuur.
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en data warehousing als adviseur kan optreden. Noodzakelijke 
Solvency II-kennis, inclusief kennis op het gebied van interne 
modellen, zal veel meer bij de actuariële discipline aanwezig 
zijn. Multidisciplinaire samenwerking is vereist zodat actuaris-
sen, IT-adviseurs en auditors nauw samenwerken op het gebied 
van Solvency II.

Wat zijn de mogelijke fasen hierna?

Zoals beschreven hebben we in het datawarehouse een polisad-
ministratie gerealiseerd die uitsluitend is gebaseerd op cash-
flowvectoren en waarbij de berekeningsuitkomsten met één 
druk op de knop beschikbaar kunnen zijn. Dit betekent dat we 
naast de al gerealiseerde voordelen met betrekking tot het snel-
ler en betrouwbaarder rapporteren nog meer toegevoegde waar-
de kunnen creëren. Wij beschrijven hier een aantal voordelen 
die op basis van de gekozen oplossing beschikbaar komen:

Bij veel verzekeraars zijn berekeningen voor afkoopwaarde  •
vaak tijdrovend, arbeidsintensief en wordt er gewerkt op basis 
van een vastgestelde set van formules op discrete basis. Binnen 
deze aanpak wordt het mogelijk afkoopwaarden (en andere 
contractwaarderingen) op basis van een marktconsistente 
waarde snel en efficiënt te bepalen. Dat zal een vereiste zijn 
indien op basis van een marktconsistente waarde wordt gerap-
porteerd.

Wanneer we uitgaan van de veronderstelling dat alle verze- •
keringsproducten voorgesteld kunnen worden als een combi-
natie van cashflows kan de time to market van productontwik-
keling teruggebracht worden van maanden naar dagen of zelfs 
uren! Ook combinaties van producten vormen dan geen belem-
mering meer en kunnen eenvoudig worden gerealiseerd. In feite 
kan elke combinatie van cashflows worden gebundeld tot een 
nieuw product. Dit betekent ongekende mogelijkheden voor de 
marketingafdeling, terwijl de gehele rapportagestructuur al 
generiek is ingericht en niet meer opnieuw behoeft te worden 
opgebouwd.

Doordat cashf lowvectoren eenvoudig kunnen worden  •
gecombineerd en de berekeningen snel beschikbaar zijn, leent 
de oplossing zich ook om contractinformatie en de waarde van 
een verzekeringscontract snel beschikbaar te krijgen voor polis-
houders, bijvoorbeeld via web-based applicaties.

Voor de waardering van verzekeringscontracten is de historie  •
eigenlijk niet van belang. Overwogen kan worden de overgang in 

Met één druk op de knop komt de informatie gelijk beschik- •
baar zodat wordt voldaan aan de ‘in control’-eisen vanuit Sol-
vency II.

Door het vastleggen en up-to-date houden van de verlies &  •
winstrekening en balans per verzekeringscontract is de aan-
sluiting tussen Finance en Risk continu gegarandeerd.

Het rapportageproces verloopt geautomatiseerd, er is geen  •
handmatige inbreng noodzakelijk en er is een volledige audit 
trail.

Het proces verloopt door de nieuwe aanpak vele malen snel- •
ler waardoor de beoogde besparingen op het gebied van het 
verzamelen, verrijken en schonen van data realistisch worden 
en er meer tijd voor analyse ontstaat. Dit wordt weergegeven in 
figuur 5.

Rol IT-auditor en relatie met de 
jaarrekeningcontrole

De afgelopen jaren is de rol van de IT-auditor bij de controle 
van verzekeraars steeds belangrijker geworden. De afhankelijk-
heid van de geautomatiseerde gegevensverwerking is alleen 
maar toegenomen en als geen ander kent de IT-auditor de pro-
blematiek van de legacy systemen bij verzekeraars. De combi-
natie van applicatiecontroles en algemene computercontroles 
is bij veel verzekeraars niet effectief en vaak moeten compen-
serende gegevensgerichte werkzaamheden plaatsvinden waar-
bij data-analyse onontbeerlijk is. 

Een specifieke eis bij de controle van verzekeraars is de con-
trole van de basisgegevens. Op grond van de basisgegevens 
bepaalt de actuaris de hoogte van de voorziening voor verze-
keringsverplichtingen. Zonder betrouwbare input geen 
betrouwbare voorziening en daarmee resultaat. De IT-auditor 
is bij uitstek bekend met dit proces. Hij is daarom ook in staat 
te adviseren hoe dit anders en beter kan. Een opvallend aspect 
van de controle op de basisgegevens is dat dit elk jaar opnieuw 
plaatsvindt. Als er sprake is van basisgege-
vens, is er maar in beperkte mate sprake van 
wijzigingen. Met de geschetste oplossings-
richting uit de voorgaande paragraaf wordt 
ook de controle van de basisgegevens zelf veel 
eenvoudiger doordat specifiek aandacht kan 
worden besteed aan de wijzigingen in de 
basisgegevens ten opzichte van de voorgaan-
de periode.

Gezien de complexiteit en de organisatorische impact van Sol-
vency II voor verzekeraars, met name ook op IT-gebied, is het 
belangrijk dat IT-auditors vanaf het begin bij de Solvency II-
implementatie worden betrokken. De IT-auditor is bij uitstek 
de onafhankelijke deskundige op het gebied van IT zodat hij bij 
problemen rond het ontsluiten van data uit de bronsystemen 

De toegevoegde waarde voor de organisatie ligt op 
het vlak van de besturing van de organisatie en het 
voldoen aan de eisen van de accountant
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om ook op rapportagegebied stappen vooruit te maken. Wij 
horen in de praktijk momenteel nog vaak het argument dat 
bestaande problemen al veel aandacht vragen en er weinig tijd is 
om meer fundamentele zaken zoals cashflow based reporting op 
te pakken. Solvency II en de effecten daarvan op de organisatie 
leven kennelijk nog te weinig waardoor kansen worden gemist 
om in één keer een aantal voordelen te realiseren. Wij verwach-
ten het komende jaar een omslag op dit gebied waarbij verzeke-
raars die wel ruimte maken om te innoveren op dit gebied een 
belangrijk concurrentievoordeel kunnen bewerkstelligen.

Samenvatting en conclusie

Door verzekeraars worden op dit moment gap-analyses gestart 
op gebied van Solvency II. Hierbij is er vooral aandacht voor de 
gevolgen van de berekeningswijze van de kapitaalvereisten en 
het inrichten van de modellen. In dit artikel werd ingegaan op 
de gevolgen voor de actuariële reporting en is een oplossing 
aangereikt om te komen tot continuous monitoring op basis 
van cashflows als fundament voor het voldoen aan de ‘in con-
trol’-eisen die de kern van Solvency II vormen. De IT-auditor 
vervult tussen de actuarissen en specialisten vanuit risk 
management een belangrijke rol in de realisatie van Solvency 
II-compliance. 

Als beter kan worden voldaan aan de nieuwe ‘in control’-eisen 
betekent dit ook dat de controle van de jaarrekening kan worden 
vereenvoudigd, met name voor wat betreft de controle van de 
basisgegevens en de verzekeringstechnische voorziening. Op 
basis van zijn ervaring kan de IT-auditor adviseren over verbe-
teringen en samen met actuarissen en specialisten vanuit risk 
management een belangrijke rol spelen bij het traject van de 
realisatie van Solvency-compliance.
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de contractadministratie te maken van productgericht naar cash-
flow als basis. Het moge duidelijk zijn dat de inspanning noodza-
kelijk om een traditionele backoffice-administratie bij te houden 
vele malen groter is dan die voor een cashflowadministratie. De 
laatste maakt een veel efficiëntere procesgang mogelijk.

Gevolgen voor de organisatie

Het ontsluiten van cashflows als basis voor de rapportages voor 
verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie is 
niet alleen een IT-project. Het heeft ook zeker gevolgen voor de 
betrokken afdelingen zoals Finance, Risk en het Actuariaat. 

Zoals eerder genoemd is cashflow de kleinste bouwsteen van  •
de rapportage-elementen van onder andere de financiële, risk 
en actuariële rapportages. De aansluiting tussen deze rappor-
tages benodigd voor Solvency II, die hiermee kan worden gere-
aliseerd, is dan ook een groot voordeel van deze aanpak. De 
afdelingen Finance, Risk en het Actuariaat zijn echter verre van 
geïntegreerd. De afdelingen opereren los van elkaar met eigen 
processen, systemen en rapportages. De grenzen tussen de ver-
schillende afdelingen zullen voor een succesvolle implementa-
tie van Solvency II in ieder geval moeten worden geslecht. Het 
voordeel van het gebruik van cashflows is juist de gemeenschap-
pelijkheid ervan als basis voor de harmonisatie. 

Transparantie en controleerbaarheid kan als een bedreiging  •
worden gezien door de betrokken afdelingen die daarmee een 
deel van de onafhankelijkheid verliezen. Echter, hun taken zul-
len worden verrijkt doordat nu (meer) tijd beschikbaar is voor 
analyses en voor het voorbereiden van beleidsbeslissingen. 

Afdelingen als Finance, Risk en Actuariaat worden bemenst  •
met vakmensen met hun eigen specialisme, methoden en too-
ling. Samenwerking tussen specialisten brengt doorgaans pro-
blemen met zich mee. Zo zal het rapportageproces in het kader 
van bijvoorbeeld de maandafsluiting eveneens sterk veranderen, 
wat ook gevolgen heeft voor de eigen planning en werkwijze. 

Als cashflow de basis wordt voor meerdere rapportages voor  •
verschillende afdelingen komt de vraag over eigenaarschap al snel 
op. Wie is nu eigenaar van het datawarehouse, de tooling, maar 
vooral van de data zelf? Het beleggen van het eigenaarschap zal 
geen makkelijke opdracht zijn maar het is wel een essentiële stap 
in de realisatie van een afdelingsoverstijgende verandering. 

Wij hebben hierboven een aantal organisatorische aspecten 
beschreven die in het kader van change management van groot 
belang zijn voor een succesvolle implementatie van Solvency II 
en rapportering op basis van cashflows. Uiteindelijk is Solvency 
II eigenlijk niet een compliancevraagstuk of een vraagstuk van 
rapportagesystemen, maar zal ook de strategie van de verzeke-
raars moeten worden bijgesteld om de nieuwe noodzakelijke 
balans tussen risico’s en rendement inzichtelijk te krijgen. Als 
deze veranderingen niet door het hoogste managementniveau 
worden onderschreven en uitgedragen, zal het moeilijk blijven 

Het beleggen van het eigenaarschap 
is essentieel in de realisatie van een 
afdelingsoverstijgende verandering
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