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Vraagstelling en opzet onderzoek 

Vraagstelling:  

 Is er sprake van een level playing field tussen verzekeraars en banken? 

 Wat zijn de verschillen en hoe kunnen deze verklaard worden? 

 

Opzet onderzoek: 

 Focus op producten die in dezelfde klantbehoefte voorzien 

 Wat zijn verschillen in wet- en regelgeving (Solvency II vs Basel III) en 

tot welke verschillen in kapitaals vereisten leidt dit? 

 Analyses op basis van zoveel mogelijk vergelijkbaar producten 
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Verzekeraar versus bank 

Belangrijkste verschillen 

 Toezicht: 

 Verzekeraar valt onder Solvency II 

 Bank valt onder Basel III 

 

 Balansmanagement:  

 Klantvraag stuurt actiefkant bij bank  

 Bij een verzekeraar stuurt de klantvraag juist de passiefkant 

 

 Producten:  

 Een verzekeraar mag geen bancaire producten aanbieden en vice versa 

 Echter, bancaire- en verzekeringsproducten overlappen deels bij invulling 

klantbehoeftes 
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Verzekeraar versus bank 

Concurrentie waar producten voorzien in dezelfde klantbehoefte 

 

 Levensverzekeringen, lijfrentes en bankspaarproducten voorzien alle in 

klantbehoefte tot vermogensopbouw en periodieke uitkeringsproducten 
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Een gestyleerd voorbeeld om inzicht te krijgen 

Vermogensopbouw / spaarproduct: 

 

 Storting € 1000; toekomstige inleg wordt buiten beschouwing gelaten 

 Uitkering na 20 jaar 

 Vergoeding voor klant is 3,8% per jaar (120bps boven swap 31/12/2013) 

 Verzekeringsproduct moet gedurende eerste helft van de duur minimaal 10% 

overlijdensrisico bevatten -> uitkering bij overlijden wordt in dit voorbeeld 

genegeerd (uitkering is 2.108 ipv 2.072 bij leven en 90% bij overlijden) 

 Er wordt met name belegd in hypotheken: 

1/3 NHG; 1/3 LTV 75-100%; 1/3 LTV 100+%  

met spreads van respectievelijk 150, 170 en 190 bps 
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Balans van de bank 

Balans 

Assets   Liabilities   

Staatspapier en cash 30 Eigen Vermogen 70 

Vrij 3 

Beklemd 67 

Hypotheken 1.040 Banksparen 1.000 

  1.070   1.070 
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 Uitzetting hypotheken -> Leidt tot kapitaalsvraag 

 Invulling / funding met bankspaar productie 

 De balans wordt zodanig gekapitaliseerd dat aan de minimale kapitaal- en 

liquiditeitseisen wordt voldaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitaal- en liquiditeitseisen onder Basel III 

Kapitaal Minimum eisen  Balans 

  Common Equity Ratio (core Tier 1 ratio) 9,5% 9,5% 

  Total Capital Ratio (BIS ratio) 13,0% 13,5% 

  Leverage ratio 3,0% 5,6% 

Liquiditeit     

  Nett Stable Funding Ratio (NSFR) 100% 100% 

  Liquidity Coverage Ratio (LCR) 100% 111% 
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Balans van de verzekeraar 
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 De premie storting van 1.000 geeft op basis van de rendementsgarantie van 3,8% na 20 jaar recht op een 

uitkering van 2.108 

 Onder Solvency II vindt waardering plaats op basis van verdiscontering op swap (2,6% per 31/12/2013))  

 De marktwaarde van de verplichtingen komt hiermee op 1.231  

 Zelfde asset mix als bij de bank 

 Waardering hypotheken is verondersteld op marktwaarde 

 Het eigen vermogen is het saldo van de waarde van de assets en marktwaarde verplichtingen 

 De SCR bedraagt 42. Hierbij is uitgegaan van perfecte cashflow matching; renterisico = 0 

 Extra kapitaalstorting van 203 door aandeelhouder is vereist, ofwel de verzekeraar dient 203 meer aan assets aan 

te houden dan de bank: totale investering is 273 vs 70 bij de bank 

 Internal rate of return voor belasting bij de bank is circa 10 % en bij verzekeraar circa 3% 

 
Zaken die een rol spelen die dit beeld verbeteren zijn: 

 Volatility Adjustment 

 Matching Adjustment 

 

Balans 

Assets   Liabilities   

Staatspapier en cash 30 Eigen vermogen  (161) 

Hypotheken 1.040 Vrij (203) 

Beklemd (SCR) 42 

Marktwaarde verplichtingen 1.231 

  1.070   1.070 
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Balans verzekeraar na Volatility Adjustment 
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 Volatility Adjustment is berekend op 20 basispunten1  

 SCR bedraagt 44. Hierbij is uitgegaan van perfecte matching; renterisico = 0 

 De benodigde extra kapitaalsinjectie ten opzichte van de bank wordt kleiner (van 203 

naar 185) 

 

 

 

 

 
 

 

1 Op de waarderingscurve is een Credit Risk Adjustment van 10bps en een Volatility Adjustment van 20bps toegepast. 

Per saldo is dit een opslag van 10bps op swap. Dit is in lijn met de onlangs door EIOPA geüpdatete technische 

specificaties Solvency II. 

Balans verzekeraar na Volatility Adjustment 

Assets   Liabilities   

Staatspapier en cash 30 Eigen vermogen  (141) 

Hypotheken 1.040 Vrij (185) 

Beklemd (SCR) 44 

Marktwaarde verplichtingen 1.211 

  1.070   1.070 
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Balans verzekeraar na Matching Adjustment 
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Let op:  

1) Op basis van de meest recente technische specificaties kwalificeert een belegging in 

hypotheken niet voor de toepassing van een Matching Adjustment 

-> kasstromen kunnen wijzigen door optie tot vervroegde aflossing 

2) In het geval van periodieke premiebetaling is ook geen Matching Adjustment 

toegestaan 

 

 Matching Adjustment bedraagt 135bps; bruto spread 170 bps minus fundamental 

spread 35bps 

 SCR bedraagt 44. Hierbij is uitgegaan van perfecte matching; renterisico = 0 

 Er is geen extra kapitaalsinjectie nodig 
 

In het onderzoek zijn verschillende varianten betrokken, inclusief verzekeringselementen, opbouw- 

en uitkeringsfases en premiebetaling. Deze varianten laten een consistent beeld zien. 

Balans verzekeraar na Matching Adjustment 

Assets   Liabilities   

Staatspapier en cash 30 Eigen vermogen  83 

Hypotheken 1.040 Vrij 39 

Beklemd (SCR) 44 

Marktwaarde verplichtingen 987 

  1.070   1.070 
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Conclusies 

Conclusies uit het onderzoek zijn gebaseerd op analyses van verschillende 

product varianten. Hieruit komt een consistent beeld naar voren: 

 

 In het toezicht voor verzekeraars en banken bestaan significante verschillen. 

Vanwege de lange termijn waarderingsaspecten dienen verzekeraars in de 

basis meer kapitaal aan te houden dan banken. 

Dit gaat ten koste van het rendement. 

 Tevens zijn de cashflow matching regels stricter voor verzekeraars. 

 Toepassing van de Volatility Adjustment is al mogelijk binnen  

Solvency II maar heeft maar kleine impact. 

 Toepassing van de Matching Adjustment zet meer zoden aan de dijk. 

Opgemerkt dient hier te worden dat toepassing van Matching Adjustment op 

hypotheken in Solvency II vooralsnog niet aan de orde lijkt. 

 Een oplossing zou kunnen liggen in het verruimen van de criteria en 

toepassingsmogelijkheden van Matching Adjustment. 
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