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1. Inleiding 
 
Een belangrijk onderdeel van Solvency II is de bekendmaking van Solvency II-informatie aan 

gebruikers van financiële informatie. Dat doen verzekeraars door jaarlijks een rapport te publiceren 

over de solvabiliteit en financiële positie. In dit rapport beschrijft de verzekeraar zijn werkzaamheden 

en resultaten, zijn bedrijfsvoering, zijn risicoprofiel, de uitgangspunten voor de waardering van 

activa, technische voorzieningen en andere verplichtingen en het kapitaalbeheer. Internationaal 

wordt deze rapportage aangeduid als het Solvency and Financial Condition Report (SFCR).  

Deze rapportage omvat de rapportage van Stichting OOM Verzekeringen en haar 

dochtermaatschappijen  OOM Global Care N.V. en OOM Schadeverzekering N.V. De aandelen 

worden gehouden via OOM Holding N.V. 

Na de management samenvatting in hoofdstuk 2 worden in hoofdstuk 3 de activiteiten en de 

resultaten van de organisatie in 2018 toegelicht.  Hoofdstuk 4 gaat over het governance systeem van 

OOM Verzekeringen. Hier wordt uiteengezet hoe de structuur van de organisatie is opgebouwd en 

wat voor maatregelen zijn getroffen om de continuïteit te waarborgen. Hierbij wordt met name 

ingezoomd op het interne controle systeem. Als aansluiting op het hoofdstuk governance wordt in 

hoofdstuk 5 het risicoprofiel van OOM besproken.  In hoofdstuk 6 wordt, per onderneming,  

ingegaan op de activa en passiva en dan met name op de waardering volgens Solvency II. In het 

laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de samenstelling van het vermogen en de kapitaalvereisten. 

De grondslagen van de solvabiliteitsberekening zijn vastgelegd in de Solvency II Manual van OOM 

Verzekeringen. De huidige berekeningen zijn uitgevoerd conform deze manual. Voor de manual geldt 

dat deze aansluit bij de per 31 december 2018 geldende Solvency II regelgeving. Dit betreft Richtlijn 

2009/138/EG, de Gedelegeerde Verordening 2015/35, ITS, Guidelines en relevante Q&A’s en Opinies 

van De Nederlandsche Bank (‘DNB’).  

De vaststelling van de solvabiliteit op Solvency II grondslagen heeft plaatsgevonden middels de 

gevalideerde Solvency Capital Requirement (‘SCR’) Tool van Triple A. Deze berekeningen zijn tevens 

uitgevoerd door Triple A. Op deze berekeningen heeft een review plaatsgevonden binnen de eerste 

lijn en daarna een review door de onafhankelijke tweede lijn (Actuariële Functie).  Tevens zijn de 

cijfers goedgekeurd door de directie.  

Alle bedragen in het rapport zijn weergeven in € 1.000 tenzij anders is vermeld. 

In de hoofdstuk en paragraaf titels is met letters en cijfers verwezen naar Bijlage XX van de 

Gedelegeerde Verordening (EU 2015/35) waarin de hoofdstukindeling is voorgeschreven. 
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2. Samenvatting 
 
De OOM Verzekeringen groep bestaat uit Stichting OOM Verzekeringen, OOM Holding N.V., OOM 

Global Care N.V. en OOM Schadeverzekering N.V.  Omdat OOM Holding N.V. in feite slechts een 

tussenholding is tussen de Stichting en de verzekeraars, wordt over OOM Holding N.V. verder niet 

gerapporteerd. 

OOM Verzekeringen is de gespecialiseerde verzekeraar voor langdurig verblijf in het buitenland en 

verzwaarde (brand)risico’s in Nederland. Deskundigheid  en persoonlijke service staan voorop. Juist 

daarom weten we in een moeilijke markt al jaren een gezonde groei te realiseren. De activiteiten zijn 

niet gewijzigd in 2018 en zijn nader beschreven in Hoofdstuk 3. 

Solvabiliteit 

De solvabiliteitspercentages van de Stichting OOM Verzekeringen, OOM Global Care N.V. en OOM 

Schadeverzekering N.V. zijn als volgt: 

 

OOM Global Care N.V. OOM Schade-
verzekering N.V. 

Stichting OOM 
Verzekeringen 

* 1.000 euro Ult. 2018 Ult. 2017 Ult. 2018 Ult. 2017 Ult. 2018 Ult. 2017 

 
Beschikbaar Vermogen bij 
Solvency II 63.079 62.063 12.341 11.882 89.538 88.050 

Solvency Capital Requirement 12.754 14.508 3.700 3.700 15.216 17.659 

SCR ratio 495% 428% 334% 321% 588% 499% 
 

Te zien is dat het vermogen van alle entiteiten is gestegen. De stijging van het Beschikbaar Vermogen 

bij OOM Schadeverzekering is, naast het positieve resultaat, ook het gevolg van het niet uitkeren van 

dividend. Conform het dividendbeleid is de eventuele dividenduitkering afhankelijk van het 

aanwezige vermogen, de SCR en het vermogen dat nodig is om een catastrofe op te vangen. Voor 

nadere details zie Hoofdstuk 7. 

OOM Global Care N.V. en Stichting OOM Verzekeringen keren geen dividend uit. 

Daarnaast is te zien dat OOM Global Care en Stichting OOM Verzekeringen per 31 december 2018 

minder vermogen moeten aanhouden (resp. 12,8 miljoen versus 14,5 miljoen en € 15,2 miljoen 

versus € 17,7 miljoen), met name doordat minder vermogen hoeft te worden aangehouden voor de 

marktrisico’s van de beleggingen (voor nadere details wordt verwezen naar paragraaf 5.2). 
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Resultaat 

Het resultaat van Stichting OOM Verzekeringen vóór belasting daalde in 2018 naar € 0,1 miljoen 
(2017: € 8,5 miljoen). Deze daling komt met name door de negatieve beleggingsopbrengsten en een 
slechter technisch resultaat bij OOM Schadeverzekering N.V. als gevolg van een aantal grote schades. 
In 2018 bedroeg de bruto premieomzet € 27,4 miljoen (+8,6%). De omzet van de 
ziektekostenportefeuille van OOM Global Care N.V. nam toe met 9,6%. De omzet van OOM 
Schadeverzekering N.V. nam toe met 6,2%, vooral door een stijging van de premieomzet bij onze 
doelgroep; de ongewone (brand)risico’s in Nederland. 

Risicobeheersing 

Het beheersen van risico’s is een van de fundamenten van een verzekeringsmaatschappij. Het 
systeem van beheersing van de risico’s is vastgelegd in het Risicobereidheid- en 
Risicobeheersingsbeleid. Dit beleid wordt jaarlijks tegen het licht gehouden en aangepast waar nodig 
en besproken met de Raad van Commissarissen (‘RvC’). Door de beperkte omvang van de organisatie 
en de beperkte complexiteit van de producten heeft het management duidelijk inzicht in de risico’s 
en de ontwikkelingen daarin. 
 
Voor beide verzekeringsmaatschappijen geldt dat het grootste risico in financieel opzicht in een 
waardedaling van de beleggingen ligt. Dit risico is ingecalculeerd bij periodieke Asset Liability 
Management (‘ALM’)-studies, die de grondslag vormen van de beleggingsstrategie. Voor de 
beleggingen van OOM Global Care N.V. is bepaald dat het verlies op de beleggingen in een jaar 
maximaal 20% van de belegde waarde mag zijn en bovendien dat een dergelijk verlies niet meer dan 
eens in de vijf jaar mag optreden. Voor de beleggingen van OOM Schadeverzekering N.V. is bepaald 
dat het verlies op de beleggingen in een jaar maximaal 10% van de belegde waarde mag zijn en 
bovendien dat een dergelijk verlies niet meer dan eens in de tien jaar mag optreden. 

In 2016 werd duidelijk dat een waardedaling van de euro meer invloed heeft op de schadelast dan 
vooraf gedacht. Ongeveer 60% van de schadelast van OOM Global Care N.V. doet zich voor in landen 
waar de Amerikaanse dollar van grote invloed is. Dit betekent dat wanneer de euro 10% in waarde 
daalt ten opzichte van de dollar, de schadelast met circa 6% toeneemt. De impact op het resultaat is 
aanzienlijk. Om die reden is OOM Verzekeringen in 2018 gestart met risicobeperkende maatregelen 
voor het afdekken van het valutarisico. Uiteraard worden de schadeontwikkeling en valutakoersen 
nauwlettend gevolgd en geanalyseerd. 

Verzekeraars geven een proportionele invulling aan het Own Risk and Solvency Assesment (ORSA) 
proces, een analyse van de strategie en de daarmee samenhangende materiële risico’s en mogelijke 
gevolgen voor de financiële positie.  Niet alle verzekeraars hoeven elk jaar een volledig 
geactualiseerde ORSA uit te voeren. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij volstaan met een 
schriftelijke analyse, waaruit blijkt dat het risicoprofiel niet materieel is gewijzigd en er ook geen 
andere redenen zijn om een volledig geactualiseerde ORSA uit te voeren. OOM Verzekeringen 
voldoet aan de gestelde voorwaarden en heeft daarom over 2018 geen volledig geactualiseerde 
ORSA uitgevoerd, maar wel de bedoelde schriftelijke analyse opgesteld. Uit deze analyse blijkt dat 
het risicoprofiel niet materieel is gewijzigd en er ook geen andere redenen waren om een volledige 
ORSA uit te voeren. Naast deze analyse zijn de berekeningen die aan de ORSA 2017 ten grondslag 
lagen geactualiseerd om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken. Daaruit bleek dat het 
beschikbare kapitaal voldoende is om de doelstellingen te realiseren, rekening houdend met het 
risicoprofiel en het vereiste kapitaal. 

Zoals in de SFCR van 2017 is aangegeven, is begin 2018 besloten de actuariële functie neer te leggen 

bij actuarieel adviesbureau Triple A Risk Finance Certification B.V. Nadien zijn er geen wijzigingen 
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doorgevoerd in de positionering van de sleutelfuncties. Wel is in 2018 in het kader van de verplichte 

roulatie, de externe accountant gewijzigd. Wij hebben de overstap gemaakt van EY naar BDO voor 

deze rol. 

In 2018 is besloten het herverzekeringsbeleid per 1 januari 2019 te wijzigen. Het eigen behoud bij 

individuele schades is vanaf die datum verhoogd van € 200.000 naar € 300.000. Het eigen behoud 

stond al vele jaren op € 200.000 en is in al die jaren niet gecorrigeerd voor inflatie. Daarnaast heeft 

de aanpassing naar € 300.000 ook een gunstige invloed op de herverzekeringspremie.  

De verhoging van het eigen behoud bij individuele schades past binnen het bestaande 

Risicobereidheidsbeleid van OOM Schadeverzekering N.V. Deze wijziging komt voort uit het boekjaar 

2018 en is tijdens het schrijven van dit rapport al definitief. Wij hebben daarom besloten deze 

wijziging alvast te benoemen in deze rapportage. 

Na een ALM studie van Willis Towers Watson in 2018 hebben wij de beleggingsstrategie van OOM 

Global Care N.V. in 2019 aangepast. Uit de studie is gebleken dat met een gelijk blijvend risico, meer 

kans op rendement mogelijk is wanneer OOM Global Care N.V. een deel van de wereldwijde 

aandelen belegging zou omzetten in een Emerging Markets fonds. Deze wijziging heeft per 1 februari 

2019 plaatsgevonden. 
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3. Activiteiten en prestaties (A) 

3.1. Stichting OOM Verzekeringen 

3.1.1. Activiteiten Stichting OOM Verzekeringen & OOM Holding N.V.  

De activiteiten van Stichting OOM Verzekeringen en OOM Holding N.V. beperken zich tot het 

organiseren van de activiteiten van de dochtermaatschappijen en het houden van de aandelen. 

In de juridische structuur is Stichting OOM Verzekeringen de enige aandeelhouder van OOM Holding 

N.V. De juridische structuur is:  

 

 

Juridische structuur 

De juridische structuur van OOM Verzekeringen is als volgt: 

 OOM Global Care N.V., verzekeraar, is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen 
voor 100% gehouden worden door OOM Holding N.V., 

 OOM Schadeverzekering N.V., verzekeraar, is een naamloze vennootschap waarvan de 
aandelen voor 100% gehouden worden door OOM Holding N.V., 

 OOM Holding N.V., verzekeringsholding, is een naamloze vennootschap waarvan de 
aandelen voor 100% gehouden worden door Stichting OOM Verzekeringen, 

 Stichting OOM Verzekeringen, hoofd van de OOM-groep, is een stichting en kent derhalve 
geen aandeelhouders. 

 “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A. verzekert molest risico’s op 
onderlinge basis. Deze maatschappij is geen eigendom van de Stichting of een andere 
entiteit. Als gevolg van een uitzondering in de Wft staat “O.O.M.” Onderlinge 
Molestverzekering-Maatschappij U.A. niet onder toezicht en de gegevens van deze 
maatschappij zijn  daarom niet in deze rapportage opgenomen.  

 
De genoemde entiteiten kennen een bestuur (directie) die gezamenlijk een personele unie vormen. 

Daarnaast kennen ze alle vier een RvC die eveneens een personele unie vormen. 

  

Stichting OOM Verzekeringen

OOM Holding N.V.

OOM Global Care N.V.
OOM Schade-

verzekering N.V.

"O.O.M."  Onderlinge 

Molestverzekering-

Maatschappij U.A.

100%

100% 100%
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Alle entiteiten zijn statutair gevestigd te ’s-Gravenhage. Zij houden kantoor aan de Jan Thijssenweg 2, 

2289 AA Rijswijk. 

Het postadres is: OOM Verzekeringen 
 Postbus 3036 
 2280 GA Rijswijk 
 

Het bestuur (de directie) 

De besturen (de directies) van de vier genoemde entiteiten bestaan uit: 
1) mevrouw M.L. Purvis-Wagemaker, algemeen directeur en directievoorzitter 
2) de heer A.G.P. Korteweg, financieel directeur 

De Raad van Commissarissen (‘RvC’) 

De raden van commissarissen van  de vier genoemde entiteiten bestaan uit: 
1) de heer S.P. Harinck, commissaris en RvC-voorzitter 
2) mevrouw I. van Hoek, commissaris Finance, Risk en Audit 
3) de heer P.C.M. Leermakers, commissaris 

De sleutelfuncties 

De sleutelfuncties worden door de directie zelf uitgevoerd, dan wel (deels) uitbesteed onder de 

rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie. 

 Risk management functie: wordt uitgeoefend door de financieel directeur, de heer A.G.P. 
Korteweg met ondersteuning van de assistent risk manager; 

 Actuariële functie: uitbesteed aan Triple A Risk Finance Certification B.V.; namens Triple A 
wordt deze functie primair uitgeoefend door de heer J. Hoogenstraaten; 

 Compliance functie: is uitbesteed aan het Nederlands Compliance Instituut (NCI); namens het 
NCI wordt deze functie primair uitgeoefend door mevrouw E. Abbing; 

 Interne audit functie: is uitbesteed aan 4Partners; namens 4Partners wordt deze functie 
primair uitgeoefend door de heer F. Bouman; 

 
De uitbestedingen van de actuariële functie, de compliance functie en de interne audit functie zijn 

tot stand gekomen conform het uitbestedingenbeleid. 

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen staan beschreven in de actuariële 

functie charter, de risk management charter, de compliance charter en de internal audit charter. 

De internal audit functie heeft de algemeen directeur als primair aanspreekpunt; de actuariële 

functie en de compliance functie hebben de financieel directeur als primair aanspreekpunt. Als 

escalatie nodig is, dan kan dat in eerste instantie bij de andere directeur en indien de sleutelfunctie 

dat wenselijk vindt, bij de commissaris die Finance, Risk en Audit in de portefeuille heeft. 

Jaarlijks wordt voor de compliance functie, de risk management functie en voor de internal audit 

functie een plan voor het komende kalenderjaar vastgesteld. Het plan voor internal audit bevat ook 

een doorkijk naar de activiteiten voor meerdere jaren. Na afloop van het kalenderjaar wordt door 

compliance, de actuariële functie en internal audit een jaarrapportage met daarin een samenvatting 
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van de werkzaamheden, conclusies en aanbevelingen aan de RvC verstrekt, die tijdens een RvC-

vergadering worden besproken. 

Toezicht 

In 2018 is de externe accountant voor de vier genoemde entiteiten, in het kader van de verplichte 

roulatie van accountantskantoren, gewisseld naar de heer W. Hoeve van accountantskantoor BDO. 

Toezicht op de OOM-groep door DNB  wordt gehouden door de heer A. Groothedde en de heer B. 

Sluijter (de divisie Toezicht Kleine Verzekeraars van DNB). 

Interne en externe gebeurtenissen 

In navolging van de in 2017 geïntroduceerde verzekering voor eigenaren van strandhuisjes, is begin 
2019 een vergelijkbaar product voor een andere doelgroep in de markt gezet (de ‘OOM Horeca 
Verzekering’). 

Voor de klanten in het buitenland zijn in 2018 de reisverzekering en annuleringsverzekering 
vernieuwd. De dekking is aangepast aan de huidige tijd en de premie(structuur) is daarmee in lijn 
gebracht. 

In 2017 is geïnvesteerd in een online portaal voor tussenpersonen. Dit is in 2018 door enkele 
tussenpersonen getest waardoor we begin 2019 deze functionaliteit aan alle tussenpersonen ter 
beschikking hebben kunnen stellen. 

Eind 2018 is een concurrerende partij, De Europeesche, gestopt met de verkoop van vergelijkbare 
producten voor grensoverschrijdende ziektekosten- en SOS-verzekeringen. We volgen de 
ontwikkelingen in de markt op de voet. 

3.1.2. Resultaten uit verzekeringsactiviteiten 

Resultaat 

De opbouw van het resultaat over 2018 kan als volgt worden geschetst:

 

Het resultaat vóór belasting van Stichting OOM Verzekeringen daalde in 2018 naar € 0,1 miljoen 

(2017: € 8,5 miljoen). Deze daling is veroorzaakt door een negatief rendement op de beleggingen in 

* 1.000 euro

2018    2017    2018    2017    2018    2017    2018     2017     

Bruto premieomzet 8.076 7.601 19.296 17.605 0 0 27.372 25.206

Resultaat techn. rekening 610 1.906 2.555 1.187 0 0 3.165 3.093

Beleggingsopbrengsten -156 498 -2.668 4.293 -154 722 -2.978 5.513

Overige resultaten 0 0 0 0 -87 -96 -87 -96

Resultaat voor belasting 454 2.404 -113 5.480 -241 626 100 8.510

Belasting -97 -596 0 0 2 -1 -95 -597

Resultaat na belasting 357 1.808 -113 5.480 -239 625 5 7.913

Stichting OOM 

Verzekeringen 

geconsolideerd

OOM Schade-

verzekering N.V.

OOM Global              

Care N.V.

Stichting OOM 

Verzekering en 

OOM Holding N.V. 

excl. deelnemingen
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2018.  Het technische resultaat bleef ongeveer gelijk, € 3,2 miljoen in 2018 en € 3,1 miljoen in 2017, 

echter de onderverdeling is wel significant anders. 

In 2018 bedroeg de bruto premieomzet € 27,4 miljoen (+8,6%). De omzet van de 

ziektekostenportefeuille van OOM Global Care N.V. nam toe met 9,6%. De omzet van OOM 

Schadeverzekering N.V. nam toe met 6,2%, vooral door een stijging van de premieomzet bij onze 

doelgroep; de ongewone (brand)risico’s in Nederland. 

In 2018 daalde de schadelast bij OOM Global Care N.V., vooral door een positief uitloopresultaat 
over 2017. Bij OOM Schadeverzekering N.V. steeg de schadelast na herverzekering door meerdere 
branden met een schade boven € 100.000. De premie-inkomsten bij beide verzekeraars en hogere 
schadelast bij OOM Schadeverzekering N.V. resulteren in een technisch resultaat van Stichting OOM 
Verzekeringen  dat vergelijkbaar is met vorig jaar. 
 

Groepsvermogen 

Verloopoverzicht 2018 Stichtings- Wettelijke Statutaire Overige Onverdeelde  
* 1.000 euro kapitaal reserve reserves reserves winst Totaal 

       

Saldo 1 januari 2018   14.119  1.595     56.328 10.505 7.913 90.460 

Resultaatverdeling 2017 -    -    5.414  2.499 -7.913 - 

Mutatie Wett. reserve -   -241  - 241 - - 

Resultaat 2018 -    -    -    -    5 5 

Saldo 31 december 2018   14.119    1.353  61.742  13.246 5 90.465 

 

3.1.3. Resultaten uit beleggingsactiviteiten  

 
De risk appetite van OOM Global Care N.V. is ‘matig’ en van OOM Schadeverzekering N.V. ‘laag’. 

Beide maatschappijen hanteren een defensieve beleggingsstrategie. OOM Global Care N.V. kan 

vanwege de ruime vermogenspositie meer risico nemen dan OOM Schadeverzekering N.V. De in 

2018 gehanteerde beleggingsstrategie dateert van 1 juni 2015. In 2018 is op basis van een nieuwe 

ALM-studie beoordeeld of de beleggingsstrategie moest worden aangepast. Dit heeft geresulteerd in 

een aanpassing van de mix van OOM Global Care N.V. die per 1 februari 2019 is doorgevoerd. 

Het mandaat voor OOM Global Care N.V. is per 31 december 2018: 

 65% in vastrentende waarden; circa 44 procentpunt wordt belegd in Europese 

staatsobligaties 

 35% in zakelijke waarden 

De aanpassing per 1 februari 2019 betreft een andere mix binnen de zakelijke waarden. 

In 2018 realiseerden de beleggingen een rendement van -3,63% (2017: +6,85%). 
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De mandaten voor OOM Schadeverzekering N.V. en Stichting OOM Verzekeringen zijn per 31 
december 2018: 

 80% in vastrentende waarden; circa 77 procentpunt wordt belegd in Europese 

staatsobligaties 

 20% in zakelijke waarden 

In 2018 realiseerden deze beleggingen een rendement van -1,24% (2017: +3,51%) bij OOM 

Schadeverzekering en -0,94% (2017: +1,75%) bij Stichting OOM Verzekeringen. Het betere 

rendement in vergelijking met OOM Schadeverzekering N.V. komt doordat Stichting OOM 

Verzekeringen in een aandelenfonds belegt dat het valutarisico niet heeft afgedekt. 

De geconsolideerde beleggingen van de Stichting OOM Verzekeringen laten in 2017 en 2018 het 

volgende verloop zien: 

Aandelen in aandelenfondsen  2018 2017  
Boekwaarde 1 januari   31.001    27.635   
Aankopen   4.143     2.262   
Verkopen   -6.260 -2.886  
Waardeveranderingen verwerkt in het resultaat -2.886        3.990  
Boekwaarde 31 december   25.997   31.001   
 
De kostprijs van deze aandelen per 31-12-2018 bedraagt € 23.334 (2017: € 24.643).  

 

Aandelen in obligatiefondsen   2018 2017  
Boekwaarde 1 januari    63.559   58.233   
Aankopen    6.638     5.471   
Verkopen    -2.355   -906  
Waardeveranderingen verwerkt in het resultaat 15           760   

Boekwaarde 31 december    67.856   63.559   

De kostprijs van deze aandelen per 31-12-2018 bedraagt€ 62.029 (2017: € 57.533). 
 

De beleggingen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 

De boekwaarde van het overgrote gedeelte van de beleggingen is ‘Afgeleid uit marktprijzen’. Voor de 

beleggingsfondsen op zichzelf zijn geen marktprijzen beschikbaar, maar de aandelen in deze fondsen 

zijn voor het overgrote gedeelte wel gewaardeerd met genoteerde marktprijzen in een actieve 

markt. Dit is zowel van toepassing op de Aandelen in aandelenfondsen als de Aandelen in 

obligatiefondsen, per 31 december 2018 en per 31 december 2017. 

In 2018 heeft geen aanpassing van de waarde van de investering in het eigen pand plaatsgevonden. 

In 2017 is opgenomen dat deze waarde was gestegen met € 479.000, wat ook was toegevoegd aan 

de opbrengsten uit beleggingen van OOM Holding N.V. 
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3.1.4. Resultaten op overig gebied  

Stichting OOM Verzekeringen heeft geen overige activiteiten uitgevoerd waaruit vergoedingen en/of 

kosten zijn ontstaan. 

 

3.1.5. Overige informatie 

Beheers- en personeelskosten en investeringen 

In 2018 vielen de beheers- en personeelskosten € 771.000 hoger uit dan in het jaar ervoor. Dit kwam 
vooral door inzet van meer (deels ingehuurde) medewerkers om de toegenomen behoeften van 
klanten en toezichthouders te kunnen opvangen en door een toename van IT-gerelateerde kosten. 
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3.2. OOM Global Care N.V. 

3.2.1. Activiteiten OOM Global Care N.V. 

OOM Global Care richt zich op grensoverschrijdende ziektekosten- en SOS-verzekeringen. Veelal gaat 

het om mensen die niet in aanmerking komen voor de basisverzekering of daarop een aanvulling 

willen vanwege mogelijk hoge medische kosten in hun land van verblijf. 

Voor de juridische informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1.1 van OOM Holding. De structuur 

van OOM Global Care N.V. is hier inzichtelijk gemaakt. 

OOM Global Care N.V. biedt ziektekosten- en SOS-verzekeringen voor Nederlanders in het buitenland 

en buitenlanders die naar Nederland komen. Deze verzekeringen worden uitsluitend online verkocht, 

zowel direct aan particulieren als via het intermediair.  

OOM Verzekeringen is dé verzekeraar voor langer verblijf in het buitenland. Gemak en een 

uitstekende service zijn van groot belang voor Nederlanders in het buitenland en buitenlanders die in 

Nederland verblijven. Voortdurende verbetering van de dienstverlening aan klanten is dan ook een 

belangrijke ambitie van OOM Verzekeringen. Door de focus op verzekeringen voor langdurig verblijf 

in het buitenland heeft OOM Verzekeringen op deze markt een unieke positie verworven.  

3.2.2. Resultaten uit verzekeringsactiviteiten  

Het resultaat voor belasting van OOM Global Care N.V. daalde van winst van € 5,5 miljoen in 2017, 

naar een verlies van € 0,1 miljoen in 2018. Deze daling is veroorzaakt door een negatief rendement 

op de beleggingen in 2018. De bruto premieomzet steeg met 12,7%, door groei van de portefeuille 

en premiestijgingen. 

Het technische resultaat steeg aanzienlijk: van € 1,2 miljoen in 2017 naar € 2,6 miljoen in 2018. Deze 

stijging is het gevolg van een lagere schadelast, vooral door een positief uitloopresultaat over 2017. 

In overeenstemming met de statuten is aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
voorgesteld het resultaat van -/- € 113.427 in mindering te brengen op de statutaire reserves.  
 
Dit voorstel is ongewijzigd aangenomen. 

Het vermogen van OOM Global Care N.V. is zeer ruim door het jarenlang niet uitkeren van de 

gemaakte winsten. Hierdoor is het vermogen per jaareinde 2018 circa 5 maal het bij Solvency II 

vereiste vermogen. Daarnaast is de marge op de producten passend en kan de premie van de 

producten worden bijgesteld als de directie daar aanleiding toe ziet. 
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Resultaat 

De opbouw van het resultaat over 2018 kan als volgt worden geschetst: 

* 1.000 euro   
OOM Global Care 

N.V. 

            2018          2017  

        

Bruto premieomzet   19.296 17.605 

Schadelast/ overige lasten   16.741 16.418 

      
Resultaat technische rekening   2.555 1.187 

Beleggingsopbrengsten   -2.668 4.293 

      
Resultaat voor belasting   -113 5.480 

 

 

Eigen Vermogen  

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 5 miljoen waarvan 2.000 aandelen van nominaal € 500 (in 

euro’s) zijn geplaatst en volgestort. 

Verloopoverzicht 2018 Gestort en      Onverdeeld   

 opgevraagd    Statutaire  resultaat   

 * 1.000 euro kapitaal  Agio  reserves  boekjaar  Totaal 

          
Saldo 1 januari 2018    1.000        316      55.272         5.480        62.068  

Resultaatverdeling 2017                 -                    -             5.480        -5.480                     -    

Resultaat 2018                 -                    -                      -        -113          -113  

Saldo 31 december 2018    1.000       316      60.752      -113        61.954  
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3.2.3. Resultaten uit beleggingsactiviteiten  
De risk appetite van OOM Global Care N.V. is ‘matig’. De maatschappij hanteert een defensieve 
beleggingsstrategie. De in 2018 gehanteerde beleggingsstrategie dateert van 1 juni 2015. In 2018 is 
op basis van een nieuwe ALM-studie beoordeeld of de beleggingsstrategie moest worden aangepast. 
Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de mix van OOM Global Care N.V. die per 1 februari 
2019 is doorgevoerd. 

Het mandaat voor OOM Global Care N.V. is per 31 december 2018: 

• 65% in vastrentende waarden; circa 44 procentpunt wordt belegd in Europese 
staatsobligaties 

• 35% in zakelijke waarden 

Aandelen in aandelenfondsen  2018    2017  

* € 1.000    
Boekwaarde 1 januari  24.894  22.008 

Aankopen 1.152  1.685 

Verkopen -2.606  -2.295 

Waardeveranderingen verwerkt in het resultaat -2.378  1.656 

Boekwaarde 31 december  21.063   24.894 

De kostprijs van deze aandelen per 31-12-2018 bedraagt € 18.510 (2017: € 19.405). 
 

Aandelen in obligatiefondsen  2018    2017  

* € 1.000    
Boekwaarde 1 januari  41.668  37.574 

Aankopen 4.362  3.959 

Verkopen -857  -568 

Waardeveranderingen verwerkt in het resultaat -177  702 

Boekwaarde 31 december  44.996   41.668 

De kostprijs van deze aandelen per 31-12-2018 bedraagt € 40.225 (2017: € 36.641). 
 
De beleggingen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 

In 2018 realiseerden deze beleggingen een rendement van -3,63% (2017: +6,85%). 

De beleggingen van OOM Global Care N.V. behaalden in 2018 een verlies (inclusief ongerealiseerde 

waardemutaties en beleggingslasten) van € 2,7 miljoen (2017 positieve opbrengst van € 4,3 miljoen).  

Het negatieve rendement is vooral het gevolg van negatief presterende aandelenmarkten. 

3.2.4. Resultaten op overig gebied 

OOM Global Care N.V. heeft geen overige activiteiten uitgevoerd waaruit vergoedingen en/of kosten 

zijn ontstaan. 
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3.2.5. Overige informatie 

Aantal polissen 

OOM Global Care N.V. biedt verschillende ziektekostenverzekeringen voor langdurig verblijf in het 

buitenland. Over het geheel genomen is er een stijgende trend van het aantal polissen.  

De meeste lopende polissen betreffen de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering en de OOM 

Wonen in het Buitenland-verzekering met een ziektekostendekking. Het aantal lopende polissen voor 

deze verzekeringen groeit al jaren en was eind 2018 weer iets hoger dan het jaar ervoor.  

Bij de grensoverschrijdende verzekeringen voor jongeren (studenten, au pairs en stagiairs) bleef het 

aantal verzekerden ongeveer gelijk. In 2018 daalde het aantal lopende polissen met een 

ziektekostendekking licht.  

De stijging van het aantal polissen voor tijdelijk verblijf in Nederland (OOM Schengen Visitor-

verzekering en OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering) zette in 2018 door.  

OOM Global Care N.V. biedt naast verzekeringen voor particulieren ook collectieve producten voor 

werkgevers met tijdelijke werknemers in het buitenland (Global Health) en onderwijsinstellingen met 

buitenlandse studenten of medewerkers (Global Health University). In 2018 zijn geen grote nieuwe 

collectieve contracten afgesloten. Het aantal polissen dat onder de lopende collectieve contracten 

valt steeg licht. 

Schadelast 

De schadelast viel in 2018 gunstiger uit dan het jaar ervoor. Dit kwam onder andere door de 
verhoging van de premies van enkele producten per 1 januari 2018 en een positieve uitloop over 
2017. Voor de OOM Wonen in het Buitenland-verzekering bleef de schaderatio in een aantal regio’s 
onverminderd te hoog. Om die reden is besloten de premie voor de desbetreffende regio’s per 1 
januari 2019 opnieuw te verhogen. 

De directie blijft de ontwikkeling van de schadelast nauwlettend volgen. Waar gewenst en mogelijk 
zullen we passende maatregelen nemen, waaronder mogelijk verdere differentiatie van de premie. 

Beheers- en personeelskosten 

In 2018 vielen de beheers- en personeelskosten € 530.000 hoger uit dan in het jaar ervoor. Dit kwam 
vooral door inzet van meer (deels ingehuurde) medewerkers om de toegenomen behoeften van 
klanten en toezichthouders te kunnen opvangen en een toename van IT-gerelateerde kosten. 
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3.3. OOM Schadeverzekering N.V. 

3.3.1. Activiteiten OOM Schadeverzekering N.V. 

OOM Schadeverzekering N.V.  verzekert bijzondere (brand-)risico’s waarvoor de reguliere 

verzekeraars doorgaans geen passende oplossing bieden. De maatschappij richt zich daarnaast op 

niet-ziektekostenverzekeringen, zoals inboedel-, reis- en annuleringsverzekeringen voor klanten in 

het buitenland. Deze verzekeringen kunnen zelfstandig worden afgesloten of als aanvulling op de 

ziektekostenverzekeringen van OOM Global Care N.V.  

Voor de juridische informatie kan gekeken worden naar hoofdstuk 3.1.1 van OOM Holding. De 

structuur van OOM Schade is hier gelijk aan. 

OOM Schadeverzekering N.V. is een verzekeraar voor risico’s die reguliere brandverzekeraars niet 

kunnen of willen verzekeren. Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende objecten, zoals frietkramen, 

kermisattracties, strandtenten, achtergebleven woonhuizen en clubhuizen. 

3.3.2. Resultaten uit verzekeringsactiviteiten  

Het resultaat vóór belasting van OOM Schadeverzekering N.V. daalde in 2018 naar € 0,5 miljoen 

(2017: € 2,4 miljoen). Deze daling is veroorzaakt door een hogere schadelast en een negatief 

rendement op de beleggingen in 2018. 

In 2018 bedroeg de bruto premieomzet € 8,1 miljoen (+6,2%). Deze stijging was vooral te danken aan 

een stijging van de premieomzet bij ongewone (brand)risico’s in Nederland. 

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van OOM Schadeverzekering N.V. is voorgesteld 
om geen dividend uit te keren. 
 
Dit voorstel is ongewijzigd aangenomen. 
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Resultaat 

De opbouw van het resultaat over 2018 kan als volgt worden geschetst: 

* 1.000 euro 

OOM Schadeverzekering N.V. 

  

  2018 2017   

          

Bruto premieomzet  8.076   7.601    

Herverz. Premie  -4.352   -3.591    

Netto Premie   3.724   4.010   

          

Bruto schadelast  5.558   1.985    

Herverz. Last  -3.901   -1.293    

Netto schadelast   1.658   692   

          

Overige lasten  1.456    1.412   

          

Resultaat techn. rekening   610   1.906   

 
Beleggingsopbrengsten 

 
 -156 

 
 498   

Overige resultaten   0   0   

Resultaat voor belasting   454   2.404   

Belasting   -97   -596   
       
      
Resultaat na belasting   357   1.808   

 

 

Eigen vermogen 

 
Geplaatst en volgestort zijn 4.000 aandelen van nominaal € 500 (in hele euro’s). 

Verloopoverzicht 2018 Gestort en 
opgevraagd  Algemene  

Afdelingsreserve 
Klein Molest /  

Onverdeeld 
resultaat   

* 1.000 euro kapitaal  reserve  Vandalisme  boekjaar  Totaal 

          

Saldo 1 januari 2018   2.000     8.781    1.056     1.808     13.645  

Resultaatverdeling 2017                -         1.874         -66   -1.808                  -    

Dividenduitkering 2017                -         -1.100                 -                   -        -1.100 

Resultaat 2018                -                      -                    -       357       357  

Saldo 31 december 2018   2.000   9.555         990     357     12.903  
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3.3.3. Resultaten uit beleggingsactiviteiten  

De risk appetite van OOM Schadeverzekering N.V. is ‘laag’. De maatschappij hanteert een defensieve 
beleggingsstrategie. De in 2018 gehanteerde beleggingsstrategie dateert van 1 juni 2015. In 2018 is 
op basis van een nieuwe ALM-studie beoordeeld of de beleggingsstrategie moest worden aangepast. 
Dit heeft voor OOM Schadeverzekering N.V. niet geresulteerd in een aanpassing van de mix. 
 
Het mandaat voor OOM Schadeverzekering N.V. is per 31 december 2018: 
• 80% in vastrentende waarden; circa 77 procentpunt wordt belegd in Europese 

staatsobligaties 
• 20% in zakelijke waarden 
 

Aandelen in aandelenfondsen 2018 2017 

* € 1.000   
Boekwaarde 1 januari  3.267 2.957 

Aankopen 176 232 

Verkopen -761 -378 

Waardeveranderingen ten gunste van het resultaat -263 456 

Boekwaarde 31 december 2.419 3.267 

De kostprijs van deze aandelen per 31-12-2018 bedraagt € 2.087 (2017: € 2.487). 
 

Aandelen in obligatiefondsen 2018 2017 

* € 1.000   
Boekwaarde 1 januari  11.530 10.843 

Aankopen 894 792 

Verkopen -1.300 -139 

Waardeveranderingen ten gunste/laste van het resultaat 97 34 

Boekwaarde 31 december 11.221 11.530 

De kostprijs van deze aandelen per 31-12-2018 bedraagt € 10.024 (2017: € 10.293). 
 
De beleggingen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 

In 2018 realiseerden deze beleggingen een rendement van -1,24% (2017: +3,51%)  

De beleggingen van OOM Schadeverzekering N.V. behaalden in 2018 een verlies (inclusief 

ongerealiseerde waardemutaties en resultaat dat wordt toegerekend aan de Technische Rekening) 

van € 156.000 (2017 positieve opbrengst van € 498.000). Het negatieve rendement is vooral het 

gevolg van negatief presterende aandelenmarkten. 

 

3.3.4. Resultaten op overig gebied 

OOM Schadeverzekering N.V. heeft geen overige activiteiten uitgevoerd waaruit vergoedingen en/of 

kosten zijn ontstaan. 
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3.3.5. Overige informatie 

Aantal polissen 

OOM Schadeverzekering N.V. profiteert van de groeiende vraag naar verzekeringen voor verblijf in 

het buitenland. Ook het aantal niet-ziektekostenpolissen neemt daardoor toe. 

Het aantal lopende polissen met brand- of inbraakdekking voor bijzondere objecten in Nederland 

steeg in 2018. De premie-inkomsten van deze portefeuille steeg harder door een toename van het 

gemiddelde verzekerde bedrag per polis. 

Het aantal polissen van de OOM Grafmonumentenverzekering daalde door het aflopen van 

bestaande contracten en een afname van het aantal nieuwe contracten. De OOM Achtergebleven 

Woonhuis-verzekering telt per 31 december 2018 weer fors meer lopende polissen dan het jaar 

ervoor. 

Schadelast 

De schadelast viel in 2018 fors hoger uit dan het jaar ervoor. Door goede herverzekering bleef de 
portefeuille van OOM Schadeverzekering N.V. nog rendabel.  

Beheers- en personeelskosten 

In 2018 vielen de beheers- en personeelskosten € 200.000 hoger uit dan in het jaar ervoor. Dit kwam 
vooral door inzet van meer (deels ingehuurde) medewerkers om de toegenomen behoeften van 
klanten en toezichthouders te kunnen opvangen en een toename van IT-gerelateerde kosten. 
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4. Bestuurssysteem (B) 
De onderwerpen die in hoofdstuk 4 worden besproken zijn voor alle entiteiten gelijk. De 

dochtermaatschappijen zullen zodoende niet apart beschreven worden. 

4.1. Algemene informatie over het bestuurssysteem (B1) 

4.1.1. Juridische Structuur  

De activiteiten van OOM Holding N.V. en Stichting OOM Verzekeringen beperken zich tot het 

organiseren van de activiteiten van de dochtermaatschappijen en het houden van de aandelen. 

In de juridische structuur is Stichting OOM Verzekeringen de enige aandeelhouder van OOM Holding 

N.V. De juridische structuur is:  

 

 
De juridische structuur van OOM Verzekeringen is als volgt: 

 OOM Global Care N.V., verzekeraar, is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen 
voor 100% gehouden worden door OOM Holding N.V., 

 OOM Schadeverzekering N.V., verzekeraar, is een naamloze vennootschap waarvan de 
aandelen voor 100% gehouden worden door OOM Holding N.V., 

 OOM Holding N.V., verzekeringsholding, is een naamloze vennootschap waarvan de 
aandelen voor 100% gehouden worden door Stichting OOM Verzekeringen, 

 Stichting OOM Verzekeringen, hoofd van de OOM-groep, is een stichting en kent derhalve 
geen aandeelhouders. 

 “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A. verzekert molest risico’s op 
onderlinge basis. Deze maatschappij is geen eigendom van de Stichting of een andere 
entiteit. Als gevolg van een uitzondering in de Wft staat “O.O.M.” Onderlinge 
Molestverzekering-Maatschappij U.A. niet onder toezicht en de gegevens van deze 
maatschappij zijn  daarom niet in deze rapportage opgenomen. 
 

De genoemde entiteiten kennen een bestuur (directie) die gezamenlijk een personele unie vormen. 

Daarnaast kennen ze alle vier een Raad van Commissarissen (‘RvC’) die eveneens een personele unie 

vormen.  

Stichting OOM Verzekeringen

OOM Holding N.V.

OOM Global Care N.V.
OOM Schade-

verzekering N.V.

"O.O.M."  Onderlinge 

Molestverzekering-

Maatschappij U.A.

100%

100% 100%
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4.1.2. Bestuurlijke Structuur 

Bestuurlijk en operationeel is OOM Verzekeringen 1 organisatie. De 36 medewerkers in dienst van 

OOM Holding N.V. worden aangestuurd door een directie van 2 personen. Deze directie vormt 

samen met de manager operaties een Management Team ten behoeve van de operationele 

aansturing. Schematisch kan het als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

In 2018 zijn geen significante wijzigingen opgetreden in taken en bevoegdheden van de verschillende 

afdelingen en/of rollen. 

Door de korte lijnen tussen medewerkers en directie, is de directie goed en snel op de hoogte van 

onderwerpen die spelen in klantbediening, financiën, naleving regelgeving, etc. Door de RvC, die uit 3 

leden bestaat, wordt toezicht gehouden op het door de directie gevoerde beleid. Indien een 

deskundigheid niet binnen de groep medewerkers aanwezig is, wordt advies ingewonnen van 

specialisten. Met deze adviseurs wordt normaal gesproken een relatie opgebouwd die langer 

standhoudt dan 1 opdracht. Voorbeelden hiervan zijn juridisch advies, internal audit en IT beheer en 

ontwikkeling. 

De directie overlegt minimaal 4 maal per jaar met de RvC. Vaste onderwerpen in deze overleggen 

zijn: jaarplannen, begroting, risicobeleid, kapitaalbeleid, ORSA, kwartaalcijfers, bevindingen van 

Internal Audit en Compliance en de jaarcijfers. 

De bevoegdheden van medewerkers zijn vastgelegd in procesbeschrijvingen en een notitie inzake 

financiële bevoegdheden. De bevoegdheden van de directie en RvC zijn vastgelegd in de statuten en 

in het Reglement voor de organen (directie – RvC – AVA – ALV) van OOM Verzekeringen. 

  

Arjen Korteweg

Algemeen directeur

Marga Purvis

Buitenland JZ

Secretaris

van de 

onderneming

Manager Operaties

Brand
Marketing & 

Communicatie
Control IT

Financieel directeur
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De directie vergadert 2 maal per maand met als vaste onderwerpen: 

 Voortgang bedrijfsplan 

 HR aangelegenheden 

 Uitkomsten overleg met RvC-leden 

 Maandcijfers en Risk management (eens per maand) 

 Evaluatie eigen functioneren (twee maal per jaar) 

 Kwartaalrapportage fraudebeheersing 

 Actuele onderwerpen 

Daarnaast vergadert het Management Team 2 maal per maand. De vaste onderwerpen daarin zijn: 

 Voortgang bedrijfsplan 

 Voortgang andere projecten en/of leads 

 HR aangelegenheden afdelingen Buitenland en Brand (inclusief verzuimrapportage per 
kwartaal) 

 Stand van zaken van de afdelingen 

 Uitkomsten Kwaliteitscontrole, Klachtenrapportage, Voortgang Regres en Controle digitale 
declaraties 

 Analyse van productaantallen (standen en verkopen) (eens per 9 weken) 

 Bespreking voorgang privacy met de privacy officer en functionaris gegevensbescherming 
(tweemaal per jaar) 

 Actuele onderwerpen 
 

4.1.3. Beleidslijnen 

In het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering heeft OOM Verzekeringen op een aantal 

thema’s haar beleidslijnen nader uitgewerkt. Dit betreft onder meer de volgende onderwerpen: 

Beleggingsbeleid In het beleggingsbeleid zijn in  detail de visie, kernwaarden, 
allocatie, organisatie en beheersmaatregelen met betrekking tot 
het beleggingsproces beschreven. 
 

Herverzekeringsbeleid In het herverzekeringsbeleid is verwoord op welke gronden welke 
risico’s worden herverzekerd. Tevens is bepaald aan welke eisen 
de herverzekeraars moeten voldoen. 
 

Kapitaal- en dividendbeleid Hierin  is vastgelegd op welke wijze OOM met haar kapitaal 
omgaat in termen van interne normsolvabiliteit, en aan te houden 
kapitaal in relatie tot de risico’s. Ook is hierin verwerkt hoe OOM 
omgaat met  het uitkeren van dividend. 
 

Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid bevat de samenvatting van de procedures en 
maatregelen die er voor zorgen dat de kwaliteit van de 
werkzaamheden van OOM Verzekeringen op een hoog niveau zijn. 
 

Product Goedkeurings- en 
Review Proces (PORP) 

Hierin wordt beschrevenen welke stappen worden doorgelopen 
voordat OOM  een product op de markt brengt en welke stappen 
OOM doorloopt om producten periodiek te reviewen. 
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Risicobereidheids- en -
beheersingsbeleid 

Het beleid ten aanzien van risicomanagement is nader uitgewerkt 
en vastgelegd in dit document. Hierin zijn de verschillende stappen 
van het riskmanagement beleid toegelicht, alsmede de 
risicohouding ten opzichte van de verschillende soorten risico’s. De 
ORSA behoort hier ook toe. 
 

 

Naast bovengenoemde documenten zijn er nog een tal van overige beleidsdocumenten opgesteld. 

Deze worden bewaakt in onze reviewkalender. De secretaris van de onderneming houdt overzicht op 

en bewaakt deze kalender. Zij zorgt er voor dat elk beleidsdocument periodiek wordt besproken en 

waar nodig wordt vernieuwd. 

 

4.1.4. Sleutelfuncties 

De sleutelfuncties worden door de directie zelf uitgevoerd, dan wel uitbesteed onder de 
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie. 
 

 Risk management functie: wordt uitgeoefend door de financieel directeur, de heer A.G.P. 
Korteweg met ondersteuning van de assistent risk manager; 

 Actuariële functie: uitbesteed aan Triple A Risk Finance Certification B.V.; namens Triple A 
wordt deze functie primair uitgeoefend door de heer J. Hoogenstraaten; 

 Compliance functie: is uitbesteed aan het Nederlands Compliance Instituut (NCI); namens het 
NCI wordt deze functie primair uitgeoefend door mevrouw E. Abbing; 

 Interne audit functie: is uitbesteed aan 4Partners; namens 4Partners wordt deze functie 
primair uitgeoefend door de heer F. Bouman; 

 
De uitbestedingen van de actuariële functie, de compliance functie en de interne audit functie zijn 

tot stand gekomen conform het uitbestedingenbeleid. Er zijn uitbestedingsovereenkomsten 

gesloten. 

De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen staan beschreven in de actuariële 

functie charter, de risk management charter, de compliance charter en de internal audit charter. 

4.1.5. Beloningsbeleid  

OOM Verzekeringen voert een beheerst beloningsbeleid dat zowel de belangen van de klant als de 

integriteit en soliditeit van de onderneming dient. De beloningsstructuur is afgestemd op de aard, 

omvang en complexiteit van de onderneming. Een evenwichtige en stimulerende beloning past 

binnen het streven van OOM Verzekeringen om gekwalificeerde medewerkers en bestuurders aan te 

trekken en te behouden. 

Het doel van het beloningsbeleid 

Het doel van het beloningsbeleid is te waarborgen dat OOM Verzekeringen beloningscomponenten 

en een beloningsstructuur hanteert: 

 waarmee gekwalificeerde werknemers, directeuren en commissarissen kunnen worden 
aangetrokken en worden behouden, 
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 die stroken met de bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de waarden en de 
langetermijnbelangen van OOM en in overeenstemming zijn met en bijdragen aan een 
degelijk en doeltreffend risicobeheer, 

 die niet aanmoedigen tot het nemen van meer risico’s dan voor OOM aanvaardbaar is, 

 die erop gericht zijn te voorkomen dat beloningen leiden tot onzorgvuldige 
klantbehandeling, 

 die gewenst gedrag van de medewerkers stimuleren en ongewenst gedrag ontmoedigen, 

 die bijdragen aan het vermijden van belangenconflicten, en 

 die de integriteit en soliditeit van OOM dienen. 
 

Toepassing, taken en verantwoordelijkheden 

Het beloningsbeleid is van toepassing op personeel, directie en RvC. Jaarlijks wordt het beleid door 

de directie en de RvC geëvalueerd, wordt een risicoanalyse uitgevoerd en wordt getoetst of het 

beloningsbeleid nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Indien nodig doet de directie een 

voorstel tot wijziging van het beleid. Na goedkeuring door de RvC gaan de directies van Stichting 

OOM Verzekeringen en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A. en de 

aandeelhoudersvergaderingen van OOM Holding N.V., OOM Global Care N.V. en OOM 

Schadeverzekering N.V. over tot vaststelling ervan. 

De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid ten aanzien van het personeel; de 

RvC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid ten aanzien van de directie en de RvC. 

Zodoende is de RvC bevoegd om de beloningen van de leden van de directie vast te stellen. Tevens is 

de RvC bevoegd om, op voorstel van de directie, de beloning van de leden van de RvC vast te stellen. 

Vaste beloningen 

OOM Verzekeringen hanteert marktconforme beloningen. Eens in de 5 jaar wordt een 

marktvergelijking uitgevoerd naar de marktconformiteit van het vaste beloningscomponent. In 2016 

heeft zo’n onderzoek plaatsgevonden voor de salarissystematiek van het personeel en in 2017 voor 

de beloningen van de directie en de RvC. Mede als gevolg van deze onderzoeken is in 2017 het 

beloningsbeleid voor het personeel gewijzigd en begin 2018 ook het beloningskader voor de directie 

en de RvC. De beloning van zowel de leden van de directie als van de leden van de RvC zijn per 2017 

aangepast om meer in lijn te zijn met de markt. 

Uitgekeerde beloningen 

Bij OOM Verzekeringen zijn er geen personen werkzaam, die een totale jaarlijkse beloning van 

€ 1 miljoen of meer ontvangen. Er werden geen voorwaardelijk toegekende beloningen, mutaties 

voorwaardelijke beloningen, uitkeringen bij indiensttreding of uitkeringen bij ontslag uitgekeerd. 

Evenmin is afgeweken van de eisen van regelgevende instanties. 

  



 
 

 
OOM Verzekeringen  SFCR per 31/12/2018 

 
 Datum: 29 mei 2019 Blad  27 van 71 

4.2. Deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (B2) 
Voor alle beleidsbepalers, interne toezichthouders en ook de sleutelfunctionarissen geldt dat de 

integriteit boven alle twijfel moet zijn en dat deze beschikken over aantoonbare deskundigheid 

passend bij de functie. Zowel dagelijks beleidsbepalers als leden van het intern toezichthoudende 

orgaan van financiële ondernemingen dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van hun functie. De 

Beleidsregel geschiktheid 2012 verduidelijkt wat de toezichthouders verstaan onder ‘geschiktheid’ en 

welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen.  

4.2.1. Raad van commissarissen 

De Raad van Commissarissen (hierna ook: ‘RvC’) van OOM Verzekeringen bestaat uit drie personen.  

Zij zijn onafhankelijk en hebben een ruime ervaring op het gebied van verzekeren en besturen. De 

RvC is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, 

collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede 

taakvervulling door de RvC. 

Omdat de leden van de RvC een ruime ervaring in het verzekeringsvak (zij hebben diverse 

bestuursfuncties bekleed bij verschillende verzekeraars en andere financiële ondernemingen) en 

goede kennis van de activiteiten van OOM Verzekeringen hebben, beschikken zij over voldoende 

kennis over de belanghebbenden die bij OOM Verzekeringen zijn betrokken. 

Ieder lid van de RvC is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te 

beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij 

worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de RvC over specifieke deskundigheid die noodzakelijk 

is voor de vervulling van zijn rol binnen de RvC. 

Een commissaris wordt in principe voor 4 jaar benoemd met de mogelijkheid tot verlenging met 

weer 4 jaar tot een maximum van 12 jaar. De huidige commissarissen hebben per jaareinde 2018 

tussen de 4 en 7 jaar ervaring bij OOM Verzekeringen. Ter bevordering van de doorlopende 

geschiktheid doen de commissarissen aan permanente educatie (PE). De RvC-voorzitter ziet erop  toe 

dat door elk van de commissarissen PE gevolgd wordt en of die PE effectief is. 

4.2.2. Het bestuur (de directie) 

De directie bestaat bij OOM Verzekeringen uit twee leden. Deze twee leden hebben verschillende 

karakters en vullen elkaar aan waardoor complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn 

gewaarborgd. 

Beide leden van de directie hebben ruime ervaring op het gebied van management en verzekeringen. 

Zij vormen sinds 2009 de directie bij OOM Verzekeringen; daarvoor hebben ze diverse 

managementfuncties bekleed bij andere verzekeraars. 

Ter bevordering van de doorlopende geschiktheid doen de directieleden aan permanente educatie 

(PE). De directievoorzitter ziet erop toe dat door elk van de directieleden PE gevolgd wordt en of die 

PE effectief is. 
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4.2.3. Sleutelfuncties 

Triple A 

De actuarissen en risk professionals van Triple A - Risk Finance zijn gespecialiseerd in het adviseren 

en ondersteunen van verzekeraars, banken en pensioenfondsen op het gebied van 

risicomanagement(incl. verzekeringstechnisch risico) en compliance (wet- en regelgeving). 

Sinds haar oprichting biedt Triple A - Risk Finance dienstverlening aan verzekeraars. Zij zien 

risicomanagement als een belangrijke 'business driver' voor financiële instellingen. Om deze 

ontwikkeling adequaat te ondersteunen beschikken de actuarissen en risk professionals van  

Triple A - Risk Finance over actuele vakkennis op het gebied van risicomanagement gecombineerd 

met een gedegen productkennis inzake de financiële dienstverlening aan verzekeraars. Zie tevens 

paragraaf 4.7. 

NCI 

Door het aanbieden van hoogwaardige compliancedienstverlening helpt het Nederlands Compliance 

Instituut organisaties bij het versterken van compliance en integriteit. Het NCI handelt altijd 

professioneel, integer en dienstbaar. 

De advisering varieert van het beantwoorden van een compliancevraag tot het doorlichten van de 

gehele organisatie op integriteitsrisico‛s. De adviesdiensten worden gekenmerkt door maatwerk. Zie 

tevens paragraaf 4.5. 

4Partners 

4Partners is een partner voor beheersingsvraagstukken en procesoptimalisatie: Advies (consultancy), 

Implementatie (project en interim management), Assurance (operational audit), Training en 

Opleiding.  

4Partners beschikt over brede ervaring en uitmuntende referenties van onze relaties. Met kennis 

lopen zij voorop door betrokkenheid bij universiteiten, hogescholen en beroepsorganisaties. Zie 

tevens paragraaf 4.6. 

 

4.3. Risicomanagementsystemen (B3) 

4.3.1. Inleiding 

Het risicomanagementsysteem is passend voor de aard, grootte en complexiteit van OOM 

Verzekeringen. Gezien de beperkte grootte, de portefeuille van jaarlijks opzegbare 

schadeverzekeringen, standaard beleggingsproducten en een ruim vermogen kan volstaan worden 

met een eenvoudig risicomanagementsysteem. 

De riskmanagementfunctie is, gezien de beperkte omgang van de organisatie, neergelegd bij de 

financieel directeur. De financieel directeur is door zijn positie binnen het bedrijf, zijn kennis en 

ervaring goed in staat om de functie in te vullen. Hij laat zich assisteren door een assistent risk 

manager. 
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Het risicomanagementsysteem kent 3 pijlers: 

1. Jaarlijks ORSA proces 

2. Maandelijkse bewaking 

3. Korte lijnen van communicatie 

 

4.3.2. ORSA  

Verzekeraars geven een proportionele invulling aan het Own Risk and Solvency Assesment (ORSA) 

proces, een analyse van de strategie en de daarmee samenhangende materiële risico’s en mogelijke 

gevolgen voor de financiële positie.  Niet alle verzekeraars hoeven elk jaar een volledig 

geactualiseerde ORSA uit te voeren. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij volstaan met een 

schriftelijke analyse, waaruit blijkt dat het risicoprofiel niet materieel is gewijzigd en er ook geen 

andere redenen zijn om een volledig geactualiseerde ORSA uit te voeren. OOM Verzekeringen 

voldoet aan de gestelde voorwaarden en heeft daarom over 2018 geen volledig geactualiseerde 

ORSA uitgevoerd, maar wel de bedoelde schriftelijke analyse opgesteld. Uit deze analyse blijkt dat 

het risicoprofiel niet materieel is gewijzigd en er ook geen andere redenen waren om een volledige 

ORSA uit te voeren. Naast deze analyse zijn de berekeningen die aan de ORSA 2017 ten grondslag 

lagen geactualiseerd om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken. Daaruit bleek dat het 

beschikbare kapitaal voldoende is om de doelstellingen te realiseren, rekening houdend met het 

risicoprofiel en het vereiste kapitaal. 

OOM Verzekeringen heeft de risico’s dusdanig beperkt dat de solvabiliteit, zoals die in het kader van 

Solvency II wordt berekend, voldoende zou moeten zijn om calamiteiten op te kunnen vangen. OOM 

Verzekeringen hanteert een solvabiliteitsnorm die anderhalf maal zo hoog is als de door DNB 

voorgeschreven norm. Zodoende is er na eventuele calamiteiten ook op langere termijn voldoende 

vermogen. 

De dividenduitkering van OOM Schadeverzekering N.V. houdt rekening met de interne 

solvabiliteitsnorm en de ORSA risico-inschatting . OOM Global Care N.V. keert geen dividend uit. 

Hierdoor overtreft het vermogen ruimschoots de interne solvabiliteitsnorm. 

 

4.3.3. Maandelijkse bewaking 

De directie bespreekt en analyseert maandelijks de maandcijfers. Tevens wordt beoordeeld of er 

indicaties zijn dat de aannames in het ORSA rapport, niet meer stand houden. Of dat er 

gebeurtenissen zijn die aanleiding zijn tot een nieuwe ORSA. Hierbij bespreekt de directie ook de 

follow-up van acties vanuit het risicobeleid en bevindingen van de externe accountant of internal 

audit. Op deze wijze heeft de directie maandelijks een actueel beeld van de risicobeheersing en 

actuele risico’s. 
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4.3.4. Korte lijnen 

Door de korte lijnen van communicatie, zoals het autoriseren van alle betalingen door de directie en 

direct contact tussen directie en schadebehandelaars, is de directie zeer snel op de hoogte van 

ontwikkelingen. Op deze wijze kan de directie snel inspelen op bijzonderheden en worden zo nodig 

extra beheersmaatregelen getroffen. 

 

4.3.5. Asset-Liability Management 

Periodiek wordt een Asset & Liability Management studie verricht. De laatste is verricht in 2018 door 

Towers Watson. De aannames, methodieken en uitkomsten van de studie worden door de directie 

en de controller besproken met de externe specialist. Tevens worden de uitkomsten besproken met 

de RvC. Eventueel wordt de beleggingsstrategie aangepast aan de bevindingen van de studie. Dit is 

tevens het geval voor de studie die in 2018 heeft plaatsgevonden. De strategie van OOM Global Care 

N.V. is op nuances aangepast. 

OOM Schadeverzekering N.V. en OOM Global Care N.V. beleggen in fondsen van AEGON Asset 

Management. Belegd wordt in fondsen met obligaties, aandelen of indirect vastgoed. Van AEGON 

wordt jaarlijks een ISAE 3402 rapport ontvangen met daarin de beheersmaatregelen en het 

functioneren daarvan. De financieel directeur beoordeelt aan de hand van dit rapport of de 

maatregelen voldoende zijn om te voldoen aan een beheerste bedrijfsvoering. Tevens wordt 

periodiek met een vertegenwoordiger van AEGON Asset Management gepraat over de stand van 

zaken in de markt en de beleggingsportefeuille in het bijzonder en vindt de toets aan het 

beleggingsbeleid plaats. 

 

4.3.6. Structuur risicomanagementsysteem  

OOM Verzekeringen heeft het risicomanagement verankerd in de organisatie door gebruik te maken 

van het ‘lines of defences’-model. De eerste lijn van defence zijn de operationele activiteiten en 

afdelingen. De tweede lijn bestaat uit Risk Management, Compliance en de Actuariële functie. Risk 

Management is belegd bij de financieel directeur en de assistent risk manager. Compliance is belegd 

bij een compliance officer van het Nederlands Compliance Instituut en de actuariële functie wordt 

uitgevoerd door gerenommeerd actuarieel bureau (Triple A). Als derde lijn is Internal Audit actief. 

Gezien de grootte van OOM Verzekeringen wordt deze functie ingehuurd. Op die manier is de 

deskundigheid, functiescheiding en continuïteit op efficiënte wijze gewaarborgd. 
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Dit kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

 

De belangrijkste risico’s worden maandelijks in het directieoverleg besproken. Daarin wordt ook 

besproken in hoeverre opvolging van geconstateerde risico’s gewenst en nuttig is en wat de status 

van opvolging is. Op deze wijze heeft de directie goed zicht op de bewaking van de risico’s en 

opvolging daarvan. 

  

1e lijns uitvoering 2e lijns toetsing en 

controle

3e lijns interne 

audit 4e lijns externe audit

Primaire activiteiten Risicomanagement functie Interne audit functie Externe accountants

Actuariële functie

Compliance functie

Procesbeschrijvingen 

van de primaire 

activiteiten en bij 

uitbesteding SLA

Charter en jaarplan per 

functie 

Charter en jaarplan 

Internal Audit Opdrachtbevestiging

Schematische weergave van Lines of Defence bij OOM Verzekeringen

Raad van Commissarissen

Directie OOM Verzekeringen
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4.4. Interne controlesysteem (B4) 
Het interne controle systeem binnen OOM Verzekeringen is gebaseerd op procedures, vastleggingen 

en functiescheidingen. De procedures voor verwerking van gegevens zijn vastgelegd. Hierin is tevens 

vastgelegd wat op welke wijze moet worden vastgelegd. Daarnaast is procedureel en 

systeemtechnisch afgedwongen dat bepaalde handelingen niet door 1 persoon kunnen worden 

verricht. Voorbeelden hiervan zijn de erkenning van schades en het doen van betalingen. 

OOM Verzekeringen maakt gebruik van 1 systeem voor de polisadministratie. Hierin zijn ook de 

financiële stromen van deze polissen opgenomen. De data verzameld door deze administratie wordt 

dagelijks overgezet naar een systeem ten behoeve van managementinformatie. Uit dit systeem 

kunnen zeer veel gegevens worden geselecteerd en geanalyseerd. Bij de analyse van de gegevens 

wordt telkens aansluiting gezocht bij de financiële rapportage die de afdeling Control beheert. 

Hierdoor wordt gewaarborgd dat met juiste data wordt gewerkt. 

De belangrijkste controles en risico’s worden maandelijks in het directie overleg besproken. Daarin 

wordt ook besproken in hoeverre opvolging van geconstateerde risico’s gewenst en nuttig is en wat 

de status van opvolging is. Op deze wijze heeft de directie goed zicht op de bewaking van de risico’s 

en opvolging daarvan. 

Het interne controlesysteem wordt scherp gehouden door operational audits door Internal Audit. 

Deze rapporteert jaarlijks aan de directie en de RvC. 

Tot slot beoordeelt ook de externe accountant jaarlijks of het systeem van interne controle van 

voldoende niveau is ten behoeve van de jaarrekeningcontrole die hij uitvoert. Hij rapporteert 

hierover in zijn accountantsverslag. 

 

4.5. Compliance 
De verantwoordelijkheid voor compliance binnen OOM Verzekeringen ligt bij de Directie. De Directie 

is eindverantwoordelijk voor het inrichten en in stand houden van een effectieve compliance functie 

binnen de organisatie. 

Binnen OOM Verzekeringen geeft de Compliance Officer invulling aan de compliance functie. In 

organisatorisch opzicht bestaan er verschillende manieren om de compliance functie in te richten. 

OOM Verzekeringen heeft ervoor gekozen extern een compliance officer in te huren, te weten een 

professional van het Nederlands Compliance Instituut. Het Nederlands Compliance Instituut (‘NCI’) is 

een kennis- advies- en opleidingsinstituut. Zij adviseren (financiële) ondernemingen over compliance 

in de ruimste zin van het woord en verzorgen een breed assortiment aan opleidingen. Namens het 

NCI is met ingang van 1 juli 2018 mevrouw E.H.J. Abbing aangesteld als compliance officer van OOM 

Verzekeringen. De deskundigheid en betrouwbaarheid van mevrouw Abbing wordt bewaakt door het 

NCI. Hierover wordt OOM Verzekeringen geïnformeerd. 

Deze compliance functie is onafhankelijk en rapporteert jaarlijks aan de RvC. Daarnaast wordt het 

jaarplan van de compliance functie vooraf met de RvC besproken. 
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4.6. Interne auditfunctie (B5) 
Binnen OOM Verzekeringen is de internal audit uitbesteed aan 4Partners.  

4Partners zijn professionals in de vakgebieden proces-, project-, risico- en interim-management en 

werken nauw samenwerken met hun strategische partner Crowe Horwath. Voor OOM Verzekeringen 

is Francis Bouman het aanspreekpunt en belangrijkste uitvoerder van interne audits. 4Partners is een 

door het NBA erkende PE-instelling met een Cedeo (Lloyds) erkenning. Hierdoor kunnen ze 

trainingen verzorgen met officiële PE-uren (Permanente Educatie) voor zowel RA, RC en RO. 

Bovendien is de heer Bouman als parttime docent en examinator verbonden aan Nyenrode Business 

Universiteit. De deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de heer Bouman wordt 

bewaakt door 4Partners. Hierover wordt OOM Verzekeringen jaarlijks geïnformeerd. 

Deze interne audit functie is onafhankelijk en rapporteert per rapport aan de RvC. Daarnaast wordt 

jaarlijks de samenvatting van de werkzaamheden en de bevindingen daaruit door de interne audit 

functie besproken met de RvC. Tevens wordt het jaarplan van de interne audit functie vooraf met de 

RvC besproken. 

 

4.7. Actuariële functie (B6) 
De actuariële functie bij OOM is uitbesteed aan Triple A Risk Finance Certification B.V. Omtrent de 

positionering, taken, verantwoordelijkheden en de invulling van de actuariële functie zijn nadere 

afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een charter.  

De actuariële functie brengt jaarlijks een actuarieel rapport uit waarin zij verslag doet aan de directie 

over haar werkzaamheden en voorts haar visie uitwerkt op de toereikendheid van de technische 

voorzieningen, de geschiktheid van de data en de gehanteerde modellen en voorts haar visie geeft 

op overige aspecten zoals premie- en herverzekeringsbeleid. 

 

4.8. Uitbesteding (B7) 
Belangrijke processen waarbij we gebruik maken van externe partijen betreffen de invulling van 

sleutelfuncties (interne audit, actuarieel en compliance), alsmede onze ICT uitbesteding, de 

alarmcentrale voor klanten en afwikkeling van schadeclaims op het gebied van schadeverzekeringen 

uit de Buitenlandportefeuille. Ook op het gebied van vermogensbeheer is er sprake van enige vorm 

van uitbesteding. 

OOM verzekeringen heeft haar uitbestedingsbeleid beschreven in een beleidsdocument. Het 

afgelopen jaar is het uitbestedingsbeleid vernieuwd. In dit beleid (het contractenbeleid) worden de 

uitgangspunten vastgelegd ter beheersing van de risico’s die samenhangen met het uitbesteden van 

werkzaamheden.  

Uitgangspunt binnen de regelgeving is, dat OOM bij alle vormen van uitbesteding verantwoordelijk 

blijft voor de beheersing van alle risico’s die samenhangen met de uitbesteding van 

bedrijfsprocessen. Bedrijfsprocessen en -procedures zijn zodanig ingericht en vastgelegd dat de 

bedrijfsvoering beheerst en integer wordt uitgevoerd. 

http://www.crowehorwath.net/nl/
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Waar mogelijk vragen we bij uitbestedingen van kritische processen van de dienstverlener een 

jaarlijkse IASE 3402 verklaring die ons moet bevestigen dat deze dienstverlener haar processen goed 

in control heeft. Tevens worden, waar nuttig, zelf controles uitgevoerd op de dienstverlening door de 

externe partij.  

Maandelijks worden de uitbestedingsovereenkomsten bij OOM geëvalueerd. Door Juridische Zaken is 

in 2018 het evaluatieproces verbeterd. Diverse risico’s zijn in kaart gebracht en per 

uitbestedingsovereenkomst is geïnventariseerd welke risico’s van toepassing zijn. Tijdens de 

maandelijkse besprekingen worden algemene punten besproken, maar ook de specifieke risico’s. 

Door middel van een actielijst wordt bijgehouden welke punten er open staan en waar actie op 

genomen dient te worden. 

4.9. Overige informatie (B8) 
In het bovenstaande hebben we alle belangrijke aspecten van ons governancesysteem toegelicht.  
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5. Risicoprofiel (C) 
In dit hoofdstuk wordt per risico aangegeven wat het betreft en hoe groot het risico is. Voor Stichting 

OOM Verzekeringen is het geconsolideerde risico opgenomen. 

 

5.1. Verzekeringstechnisch risico (C1) 

5.1.1. Stichting OOM Verzekeringen  

Het verzekeringstechnisch risico van Stichting OOM Verzekeringen bestaat uit het 

verzekeringstechnisch risico van OOM Global Care N.V. (zorgrisico) en het verzekeringstechnisch 

risico van OOM Schadeverzekering N.V. (schaderisico). Omdat binnen Solvency II deze twee risico’s in 

verschillende hoofdcategorieën zijn ondergebracht is er geen diversificatie op dit niveau van 

toepassing. De verzekeringstechnische risico’s van de dochtermaatschappijen gelden dus exact zo 

voor Stichting OOM Verzekeringen en zijn beschreven in de paragrafen 5.1.2 en 5.1.3. 

 

5.1.2. OOM Global Care N.V.  

Bij OOM Global Care N.V. is het verzekeringstechnisch risico beperkt vanwege de grote spreiding van 

verzekerden. De schadelast van OOM Global Care wordt wel beïnvloed door de valutakoersen door 

schades van klanten in het buitenland. De afgelopen jaren heeft dit effect zich meer voorgedaan dan 

in het verleden. Dit risico is in 2018 voor het eerst gemitigeerd door valutatermijntransacties. 

Ondanks de ruime vermogenspositie was de directie van mening dat OOM Global Care N.V. dit risico 

wilde beperken. 

Daarnaast zijn er voor beide maatschappijen duidelijke acceptatieregels die worden gehanteerd. Ook 

beschikken beide maatschappijen over deskundige acceptanten en beschikt OOM Verzekeringen 

over jarenlange ervaring met de producten die zij verkoopt. Hierdoor kan vakkundig worden 

geaccepteerd en kan de schadereserve goed worden ingeschat. 

De twee noemenswaardige verzekeringstechnische risico’s zijn het Zorgrisico en het Catastroferisico. 

Zorgrisico 

Het zorgrisico van OOM Global Care betreft het verzekeringstechnisch risico en komt voort uit de 

verzekeringsportefeuille (medische kosten verzekering) wat tot uitdrukking komt in het Premie- en 

Reserverisico. 

Het premie- en voorzieningenrisico is onder Solvency II gebaseerd op het volume van premies en 

technische voorzieningen (“TV”) (op marktwaarde). 

De premies en voorzieningen leiden tot een premie- en voorzieningenrisico van € 3.925. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat er geen herverzekering van toepassing is. Zodoende zijn de bruto en netto 

premies en voorzieningen gelijk. 
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Catastroferisico 

Het catastroferisico is berekend op basis van de voorgeschreven scenario’s omtrent pandemie en 

massaal ongeval. Concentratierisico is van toepassing voor inkomensverzekeraars. 

 

Bij bovenstaande resultaten gelden de volgende opmerkingen: 
- Het aantal verzekerden vormt de basis voor vaststelling van Massaal ongeval en Pandemie 

scenario. 
- De totale waarde van uitkeringen in geval van een Massaal Ongeval is vastgesteld op basis van 

een bedrag van € 5.517 voor iedere verzekerde. Dit is het gebruikelijke bedrag voor 
zorgverzekeraars voor de SCR per ultimo 2018 op basis van ZN-afspraken. 

- Voor pandemie wordt uitgegaan van medische kosten per verzekerde van € 87. Dit is een 
gebruikelijk bedrag voor zorgverzekeraars. Dit is het gebruikelijke bedrag voor 
zorgverzekeraars voor de SCR per ultimo 2018 op basis van ZN-afspraken. 
 

De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt na diversificatie € 664. 
 

5.1.3. OOM Schadeverzekering N.V. 

Het verzekeringstechnisch risico van OOM Schadeverzekering N.V. is laag omdat, op basis van het 

herverzekeringsbeleid, er een solide programma van herverzekeringen is afgesloten. In 2018 is 

besloten het herverzekeringsbeleid per 1 januari 2019 te wijzigen. Afgedekt zijn individuele schaden 

boven € 300.000 en schade boven € 300.000 per gebeurtenis (bv. storm). Bij selectie van de 

herverzekeraars wordt de kredietwaardigheid getoetst en meegewogen. Het Klein Molest en 

Vandalisme risico is niet herverzekerd maar bij deze dekking is het risico beperkt door het 

kassensysteem op onderlinge basis. Alle risico’s van de Buitenland portefeuille zijn 100% 

herverzekerd. 

Daarnaast zijn er voor beide maatschappijen duidelijke acceptatieregels die worden gehanteerd. Ook 

beschikken beide maatschappijen over deskundige acceptanten en beschikt OOM Verzekeringen 

over jarenlange ervaring met de producten die zij verkoopt. Hierdoor kan vakkundig worden 

geaccepteerd en kan de schadereserve goed worden ingeschat. 

De noemenswaardige verzekeringstechnische risico’s zijn het Schaderisico,  het Catastroferisico 

Schade, het Zorgrisico (als schade) en het Catastroferisico Zorg. 

Schaderisico 

Het schaderisico van OOM Schadeverzekering N.V. betreft het verzekeringstechnisch risico en komt 

voort uit de verzekeringsportefeuille (Brand en andere schade aan zaken, Algemene 

aansprakelijkheid en Rechtsbijstand) wat tot uitdrukking komt in het Premie- en Reserverisico. 

Het premie- en voorzieningenrisico is onder Solvency II gebaseerd op het volume van premies en 

technische voorzieningen (op marktwaarde). 

Input Bruto Mitigatie Reinstatement premie Netto

Massaal ongeval 47 47

Concentratie 0 0

Pandemie 664 664
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Schade Catastroferisico - Natuurrampen Bruto Mitigatie Reinstatement premie Netto

Natuurramp - Windstorm 1.297                  697                -                          600                

Natuurramp - Hagel 107                    -                 -                          107                

Natuurramp - Totaal na diversificatie 610

Schade Catastroferisico - Door mens veroorzaakte rampen Bruto Mitigatie Reinstatement premie Netto

Door mens veroorzaakte ramp - Brand 7.909                  7.609             231                         531                

Door mens veroorzaakte ramp - Aansprakelijkheid 605                    605                -                          -                

Door mens veroorzaakte ramp - Totaal na diversificatie 531

Catastroferisico schade totaal na diversificatie 809

De premies en voorzieningen leiden tot een premie- en voorzieningenrisico van € 924.  

Catastroferisico 

 
 
 

 

 

 

 
Het catastroferisico is berekend op basis van de voorgeschreven scenario’s omtrent storm, hagel, 
brand en aansprakelijkheid. De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt na diversificatie 
€ 809. 
 
Bij bovenstaande resultaten gelden de volgende opmerkingen: 

- Het storm- en hagelrisico is bepaald op basis van de totale verzekerde som van OOM 
Schadeverzekering N.V. binnen de branche Brand. Hierbij geldt dat de verzekerde waarde is 
vastgesteld per cresta zone, maar dat voor OOM Schadeverzekering N.V. diverse objecten 
verzekert zonder postcode (voornamelijk strandopstallen). Deze zijn naar rato verdeeld over 
de postcodes. 

- Het hagelrisico is beperkt van omvang en blijft binnen het eigen behoud van OOM. 
- Het brandrisico is gebaseerd op de grootste verzekerde waarde binnen een straal van 200 

meter. Hierop is doorgerekend wat het herverzekeringscontract zou vergoeden. Het bruto 
bedrag aan catastroferisico valt in het geheel binnen de dekking van de 
herverzekeringscontracten. Wel geldt een eigen behoud van € 300 en wordt rekening 
gehouden met reinstatement premie;  

- Het aansprakelijkheidsrisico is gebaseerd op 1 claim ter waarde van de verdiende premie 
komende 12 maanden. Dit is volledig herverzekerd. 

 

Zorg (als schade) 

Het Zorgrisico van OOM Schadeverzekeringen N.V. betreft het verzekeringstechnisch risico en komt 

voort uit de verzekeringsportefeuille wat tot uitdrukking komt in het Premie- en Reserverisico. 

Het premie- en voorzieningenrisico is onder Solvency II gebaseerd op het volume van premies en 

technische voorzieningen (op marktwaarde). 

Deze gegevens leiden tot een premie- en voorzieningen risico gelijk aan nihil omdat dit risico in zijn 

geheel herverzekerd is. 

  



 
 

 
OOM Verzekeringen  SFCR per 31/12/2018 

 
 Datum: 29 mei 2019 Blad  38 van 71 

Onnatuurlijk verval risico 

Het onnatuurlijk verval risico is van toepassing op OOM Schade doordat er in de premievoorziening 
rekening wordt gehouden met toekomstige premies. De berekening vindt plaats op basis van een 
voorgeschreven schok op de toekomstige winsten. 
 

 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken is € 8. 

Catastroferisico Zorg 

 

 
 

- Voor de inkomensverzekering geldt de concentratierisico-module. Hiervoor is uitgegaan van 
de grootste concentratie van personen en een gemiddelde uitkering van € 5.000. Dit betreft 
de verwachte gemiddelde uitkering. 

- Vanwege de volledige herverzekering resteert geen catastroferisico. 

 
 

5.2. Marktrisico (C2) 

5.2.1. Stichting OOM Verzekeringen 

De marktrisico’s van Stichting OOM Verzekeringen zijn gedeeltelijk gelijk aan de som van de 

verzekeraars. De verschillen komen voort uit de eigen beleggingen in fondsen en het eigen pand dat 

op de balans staat. 

OOM ontvangt periodiek van een ‘look through’ overzicht van de beleggingsportefeuille waarin de 

onderliggende beleggingen binnen de fondsen op stuksniveau inzichtelijk zijn. Op basis van de 

aanpak zoals beschreven in artikel 84 van de Gedelegeerde Verordening en BoS 24/171 “Guidelines 

on look through approach” is het marktrisico bepaald.  

De volledige balanswaarde komt terug in de marktrisico-module. Zodoende is er aansluiting tussen 

de lijst van activa, de balans en het marktrisico. Zo valt het vastgoed onder vastgoedrisico en vallen 

alle stukken binnen beleggingsfondsen onder aandelen of renterisico. Een gedeelte van wat onder 

renterisico valt is ook gevoelig voor spreadrisico.  

Renterisico 

Het renterisico komt voort uit de vastrentende waarden (obligaties) in de portefeuille. Deze kennen 
een duratie welke groter is dan die van de verplichtingen. Dit geldt voor zowel OOM Schade als OOM 
Global Care, waardoor er geen sprake is van onderlinge compensatie. Omdat in de Stichting OOM 
Verzekeringen ook nog vastrentende waarde aanwezig zijn, is het renterisico voor de Stichting hoger 
dan de som van het renterisico van de verzekeraars.  

Zorg (Vergelijkbaar met Schade) - Onnatuurlijk verval risico Activa Passiva Net Asset Value

Waarde -21 21

Waarde na massaal - schok onnatuurlijk verval huidige polissen -13 13

Waarde na massaal - schok onnatuurlijk verval herverzekering toekomstige productie -21 21

Zorg -  Catastroferisico Bruto Mitigatie Reinstatement premie Netto

Massaal ongeval

Concentratie 219 219 0

Pandemie
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Door het toepassen van de voorgeschreven schokken op de rente ontstaat een daling van de waarde 
van de beleggingsportefeuille die groter is dan de bijbehorende daling van de waarde van de 
verplichtingen. 
 

 
 
 De rentegevoelige activa bestaan uit 2.526 onderliggende beleggingen, waarvan het grootste deel 
bestaat uit bedrijfsobligaties. De rentegevoelige passiva bestaan uit de verplichtingen van OOM 
Global Care en OOM Schade (de best estimate voorziening voor te betalen schade en niet-verdiende 
premie). 
 
Het renterisico van € 3.835 bestaat uit de afname van de Net Asset Value na de opwaartse schok. 

Aandelenrisico 

Het aandelenrisico komt voort uit de aandelen in de beleggingsfondsen. Dit bestaat voor het grootste 

deel uit aandelen type 1 (genoteerd in OESO landen). Het overige deel bestaat uit aandelen type 2 

(genoteerd in niet-OESO landen of overige zakelijke waarden). 

 

 
 
Bovenstaande aandelenschokken zijn gebaseerd op de voorgeschreven vaste schok (39% 
respectievelijk 49%) en het variabele ‘dempingsmechanisme’ van -6,34% per 31-12-2018 zoals 
gepubliceerd door EIOPA. 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt na diversificatie tussen type 1 en type 2                      
€ 8.145. 

Spreadrisico 

Het spreadrisico komt voort uit de vastrentende waarden (obligaties) in de beleggingsportefeuille. 

Hierbij geldt dat staatsobligaties uit EU-landen zijn vrijgesteld van spreadrisico en alleen de 

bedrijfsobligaties zijn onderworpen aan de voorgeschreven schokken op basis van looptijd en credit 

rating. 

 
 
Bovenstaande resultaten hebben zoals genoemd betrekking op de bedrijfsobligaties in de 

beleggingsfondsen van OOM Global Care, OOM Schade en Stichting OOM Verzekeringen. De 

looptijden lopen uiteen van enkele maanden tot ‘perpetuals’ zonder einddatum. De credit ratings 

lopen uiteen van ‘AAA’ tot ‘CCC’. 

 

De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 3.092. 

Renterisico Rentegevoelige Activa Rentegevoelige Passiva Net Asset Value

Waarde 65.226 6.036 59.190

Waarde na opwaartse schok 61.299 5.944 55.355

Waarde na neerwaartse schok 66.109 6.036 60.073

Aandelenrisico Exposure Aandelenschok Waarde na schok

Aandelen en deelnemingen - Type 1 18.697 32,66% 12.590

Aandelen en deelnemingen - Type 2 5.845 42,66% 3.351

Totaal waarde aandelen en deelnemingen 24.541 15.942

Spreadrisico Activa Passiva Net Asset Value

Waarde 65.226 0 65.226

Waarde na schok 62.134 0 62.134
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Vastgoedrisico 

Het vastgoedrisico komt voort uit het eigen pand dat op de balans van Stichting OOM Verzekeringen 

terugkomt. De waarde van het vastgoed wordt geschokt tegen 25% in de SCR voor vastgoedrisico. 

 
De SCR die volgt uit de toegepaste schok bedraagt € 592. 
 

Valutarisico 

Het valutarisico komt voort uit de beleggingen binnen de beleggingsfondsen welke in vreemde valuta 

zijn genoteerd (anders dan EUR). Het risico is deels gemitigeerd middels valuta afdekking binnen de 

fondsen. Het resterende risico is door OOM opgenomen onder het valutarisico. Het SCR marktrisico 

dat wordt gemitigeerd middels de valutatermijncontracten is opgenomen onder tegenpartijrisico. 

Daarnaast is een gedeelte van de voorzieningen in vreemde valuta genoteerd, welke als passiva in 

het valutarisico zijn opgenomen. In de OOM Holding wordt er gebruik gemaakt van 

valutatermijncontracten welke een gedeelte van het risico op bepaalde valuta’s afdekt. 

 

 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 2.282. 

  

Exposure vastgoedrisico Exposure Vastgoedschok Waarde na schok

Waarde Activa 2.370 25% 1.777

Valutarisico Exposure Opwaarste schok Neerwaartse schok

Waarde activa 9.842 12.229 7.456

Waarde passiva 12.172 15.191 9.152

Kapitaalvereiste - waardestijging van de valuta 1.458

Kapitaalvereiste - waardedaling van de valuta 824

Totaal Kapitaalvereiste 2.282
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5.2.2. OOM Global Care N.V. 

De marktrisico’s van OOM Global Care N.V. komen voornamelijk voort uit de beleggingsportefeuille. 

Deze bestaat voor het grootste deel uit beleggingsfondsen in aandelen en vastrentende waarden. 

OOM ontvangt periodiek een ‘look through’ overzicht van de beleggingsportefeuille waarin de 

onderliggende beleggingen binnen de fondsen op stuksniveau inzichtelijk zijn. 

Bij de beleggingsportefeuille gelden de volgende algemene opmerkingen: 

- Door de grote spreiding van beleggingen binnen de fondsen is geen concentratierisico van 
toepassing voor de beleggingen in fondsen. Wel is deze van toepassing op de intercompany 
lening. 

- De fondsen beleggen niet in (direct) vastgoed. Dit doet OOM zelf ook niet op een andere 
wijze. Hierdoor is ook vastgoedrisico niet van toepassing. Binnen de fondsen bestaan wel 
beleggingen gerelateerd aan indirecte investeringen in vastgoed. Deze zijn als onderdeel van 
het aandelenrisico opgenomen. 

- Het marktrisico is bepaald op basis van het look-through principe.  
 

Renterisico 

Het renterisico komt voort uit de vastrentende waarden (obligaties) in de portefeuille. Deze kennen 
een duratie welke groter is dan die van de verplichtingen. Door het toepassen van de 
voorgeschreven schokken op de rente ontstaat een daling van de waarde van de 
beleggingsportefeuille die groter is dan de bijbehorende daling van de waarde van de verplichtingen. 
De rentegevoelige activa bestaan uit 843 onderliggende beleggingen, waarvan het grootste deel 
bestaat uit bedrijfsobligaties. De rentegevoelige passiva bestaan uit de verplichtingen van OOM 
Global Care N.V. (de best estimate voorziening). 
 

 
 
Het renterisico van € 2.397 bestaat uit de afname van de Net Asset Value na de opwaartse schok.  

Aandelenrisico 

Het aandelenrisico komt voort uit de aandelen in de beleggingsfondsen. Dit bestaat voor het grootste 
deel uit aandelen type 1 (genoteerd in OESO landen). Het overige deel bestaat uit aandelen type 2 
(genoteerd in niet-OESO landen of overige zakelijke waarden). 
 

 
 
Bovenstaande aandelenschokken zijn gebaseerd op de voorgeschreven vaste schok (39% 
respectievelijk 49%) en het variabele ‘dempingsmechanisme’ van -6,34% per 31-12-2018 zoals 
gepubliceerd door EIOPA. 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt na diversificatie tussen type 1 en type 2                      
€ 6.577. 

Renterisico Rentegevoelige Activa Rentegevoelige Passiva Net Asset Value

Waarde 43.336 4.919 38.417

Waarde na opwaartse schok 40.868 4.848 36.020

Waarde na neerwaartse schok 43.844 4.919 38.926

Aandelenrisico Exposure Aandelenschok Waarde na schok

Aandelen en deelnemingen - Type 1 14.592 32,66% 9.826

Aandelen en deelnemingen - Type 2 5.152 42,66% 2.954

Totaal waarde aandelen 19.744 12.780
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Spreadrisico 

Het spreadrisico komt voort uit de vastrentende waarden (obligaties) in de beleggingsportefeuille en 
de intercompany lening. Hierbij geldt dat staatsobligaties zijn vrijgesteld van spreadrisico en alleen 
de bedrijfsobligaties zijn onderworpen aan de voorgeschreven schokken op basis van looptijd en 
credit rating. 
 

 
 
Bovenstaande resultaten hebben zoals genoemd betrekking op de bedrijfsobligaties in de 
beleggingsfondsen van OOM Global Care N.V.. De looptijden lopen uiteen van enkele maanden tot 
‘perpetuals’ zonder einddatum. De credit ratings lopen uiteen van ‘AAA’ tot ‘CCC’. 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 2.588. 

Valutarisico 

Het valutarisico komt voort uit de beleggingen binnen de beleggingsfondsen welke in vreemde valuta 
zijn genoteerd (anders dan EUR). Het risico is deels gemitigeerd middels valuta afdekking binnen de 
fondsen. Het resterende risico is door OOM opgenomen onder het valutarisico. Het SCR 
marktrisicodeel dat wordt gemitigeerd middels de valutatermijncontracten is opgenomen onder 
tegenpartijrisico. 
Daarnaast is een gedeelte van de voorzieningen in vreemde valuta genoteerd, welke als passiva in 
het valutarisico zijn opgenomen. 
 

 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 2.736. 
 

  

Spreadrisico Activa Passiva Net Asset Value

Waarde 43.336 43.336

Waarde na schok 40.748 40.748

Valutarisico Exposure Opwaartse schok Neerwaartse schok

Waarde activa 4.424 5.462 3.386

Waarde passiva 11.515 14.372 8.658

Kapitaalvereiste - waardestijging van de valuta 2.277

Kapitaalvereiste - waardedaling van de valuta 458

Totaal Kapitaalvereiste 2.736
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5.2.3. OOM Schadeverzekering N.V. 

De marktrisico’s van OOM Schadeverzekeringen N.V. komen voornamelijk voort uit de 
beleggingsportefeuille. Deze bestaat voor het grootste deel uit beleggingsfondsen in aandelen en 
vastrentende waarden. OOM ontvangt periodiek van een ‘look through’ overzicht van de 
beleggingsportefeuille waarin de onderliggende beleggingen binnen de fondsen op stuksniveau 
inzichtelijk zijn. 
 
Bij de beleggingsportefeuille gelden de volgende algemene opmerkingen: 

- Door de grote spreiding van beleggingen binnen de fondsen is geen concentratierisico van 
toepassing voor de beleggingen in fondsen.  

- De fondsen beleggen niet in (direct) vastgoed. Dit doet OOM zelf ook niet op een andere wijze. 
Hierdoor is ook vastgoedrisico niet van toepassing. Binnen de fondsen bestaan wel 
beleggingen gerelateerd aan indirecte investeringen in vastgoed. Deze zijn als onderdeel van 
het aandelenrisico opgenomen. 

- Het marktrisico is bepaald op basis van het look-through principe.  
 

Renterisico 

Het renterisico komt voort uit de vastrentende waarden (obligaties) in de portefeuille. Deze kennen 
een duration welke groter is dan die van de verplichtingen. Door het toepassen van de 
voorgeschreven schokken op de rente ontstaat een daling van de waarde van de 
beleggingsportefeuille die groter is dan de bijbehorende daling van de waarde van de verplichtingen. 
De rentegevoelige activa bestaan uit ongeveer 842 onderliggende beleggingen, waarvan het grootste 
deel bestaat uit bedrijfsobligaties. De rentegevoelige passiva bestaan uit de verplichtingen van OOM 
Schadeverzekeringen N.V. (de best estimate voorziening). 
 

 
 
Het renterisico van € 695 bestaat uit de afname van de Net Asset Value na de opwaartse schok.  

 

Aandelenrisico 

Het aandelenrisico komt voort uit de aandelen in de beleggingsfondsen. Dit bestaat voor het grootste 
deel uit aandelen ‘global’ (genoteerd in OESO landen). Het overige deel bestaat uit aandelen ‘other’ 
(genoteerd in niet-OESO landen of overige zakelijke waarden). 
 

 
 
Bovenstaande aandelenschokken zijn gebaseerd op de voorgeschreven vaste schok (39% 
respectievelijk 49%) en het variabele ‘dempingsmechanisme’ van -6,34% per 31-12-2018 zoals 
gepubliceerd door EIOPA. 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt na diversificatie tussen type 1 en type 2 
aandelen € 755. 

Renterisico Rentegevoelige Activa Rentegevoelige Passiva Net Asset Value

Waarde 10.746 1.117 9.629

Waarde na opwaartse schok 10.030 1.096 8.935

Waarde na neerwaartse schok 10.930 1.118 9.812

Aandelenrisico Exposure Aandelenschok Waarde na schok

Aandelen en deelnemingen - Type 1 1.676 32,66% 1.129

Aandelen en deelnemingen - Type 2 592 42,66% 339

Totaal waarde aandelen 2.268 1.468
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Spreadrisico 

Het spreadrisico komt voort uit de vastrentende waarden (obligaties) in de beleggingsportefeuille. 
Hierbij geldt dat staatsobligaties zijn vrijgesteld van spreadrisico en alleen de bedrijfsobligaties zijn 
onderworpen aan de voorgeschreven schokken op basis van looptijd en credit rating. 

 
 
Bovenstaande resultaten hebben zoals genoemd betrekking op de bedrijfsobligaties in de 
beleggingsfondsen van OOM Schadeverzekeringen N.V.. De looptijden lopen uiteen van enkele 
maanden tot ‘perpetuals’ zonder einddatum. De credit ratings lopen uiteen van ‘AAA’ tot ‘CCC’. 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 248. 

Valutarisico 

Het valutarisico komt voort uit de beleggingen binnen de beleggingsfondsen welke in vreemde valuta 
zijn genoteerd (anders dan EUR). Het risico is deels gemitigeerd middels valuta afdekking binnen de 
fondsen. Het resterende risico is door OOM opgenomen onder het valutarisico. Daarnaast is een 
gedeelte van de voorzieningen in vreemde valuta genoteerd, welke als passiva in het valutarisico zijn 
opgenomen. 
 

 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 206. 
 

  

Spreadrisico Activa Passiva Net Asset Value

Waarde 10.746 10.746

Waarde na schok 10.499 10.499

Valutarisico Exposure Opwaartse schok Neerwaarste schok

Waarde activa 414 515 313

Waarde passiva 657 819 494

Kapitaalvereiste - waardestijging van de valuta 134

Kapitaalvereiste - waardedaling van de valuta 72

Totaal Kapitaalvereiste 206
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5.3. Kredietrisico (C3) 
OOM hanteert voor het kredietrisico het begrip tegenpartijrisico. Het tegenpartij(krediet)risico is het 

risico van onvoorziene verliezen die het gevolg kunnen zijn van faillissement of verslechtering in de 

kredietwaardigheid van debiteuren of tegenpartijen bij herverzekeringsovereenkomsten, 

securitisaties, derivaten, tussenpersonen en andere posities voor zover die niet in de spread risk 

module zijn meegenomen.  

5.3.1. Stichting OOM Verzekeringen  

Het tegenpartijrisico van Stichting OOM Verzekeringen verschilt van de solo-entiteiten doordat er 

sprake is van diversificatie tussen de verzekeraars en de intra-groep transacties wegvallen. Anderzijds 

zorgen extra liquide middelen in de Stichting OOM Verzekeringen voor een verhoging van het 

tegenpartijrisico. Voor de berekening zijn onderliggende exposures opgeteld per  ‘ultimate parent’. 

 
Type 1 
Onder type 1 tegenpartijen vallen de vorderingen op herverzekeraars binnen OOM Schade en de 

consolideerde liquide middelen. 

 
 
Zoals in bovenstaand overzicht zichtbaar is, geldt een totale blootstelling van € 8.613 en een totale 

kapitaalvereiste van € 772. 

  
Type 2 
Onder type 2 tegenpartijen vallen de vorderingen op tussenpersonen, verzekeringnemers en overige 

vorderingen. 

 
 
Zoals in bovenstaand overzicht zichtbaar is zijn geen van de vorderingen langer uitstaand dan 3 

maanden en kennen alle vorderingen een voorgeschreven schok van 15%. 

 

De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 137. 

 

Type 1 blootstellingen Blootstelling Bruto kapitaalvereiste

Herverzekering 1.720 113

Securitisatie 0 0

Afgeleide instrumenten 231 409

Andere risicomitigerende contracten 0 0

Liquide middelen 6.662 391

Andere kredietvorderingen 0 0

Totaal type 1 blootstellingen (voor diversificatie) 8.613 913

Diversificatie effect 141

Totaal type 1 blootstellingen (na diversificatie) 772

Type 2 blootstellingen Blootstelling Bruto kapitaalvereiste

Vordering op tussenpersonen (langer dan 3 maanden) 0 0

Vordering op tussenpersonen (korter dan 3 maanden) 442 66

Gelddeposito's ten gunste van cedenten 0 0

Andere kredietvorderingen 471 71

Totaal type 2 blootstellingen 913 137
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5.3.2. OOM Global Care N.V. 

Het tegenpartijrisico van OOM Global Care N.V. komt voort uit blootstellingen op een bank (Kasbank) 
en vanwege de liquide middelen en diverse overige tegenpartijen vanuit vorderingen op 
verzekeringnemers, tussenpersonen en overige vorderingen. Daarnaast is het mitigerend effect van 
de valutatermijncontracten meegenomen in de berekening. 

Type 1 

Onder type 1 tegenpartijen vallen banken en een intercompanylening. De partijen zijn ingedeeld in 

dezelfde kredietkwaliteitsklasse. De indeling wordt gemaakt op basis van hun rating of aan de hand 

van hun Solvency II rating. 

 

Zoals in bovenstaand overzicht zichtbaar is, is er geen directe blootstelling aan derivaten opgenomen, 
maar wel het risicomitigerend effect voor het marktrisico. Naast de liquide middelen en het mitigerend 
effect geldt tegenpartij risico voor de rekening courant positie bij OOM Holding N.V.. 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 529. 

Type 2 

Onder type 2 tegenpartijen vallen de vorderingen op tussenpersonen, verzekeringnemers en overige 
vorderingen.  
 

 
 
Zoals in bovenstaand overzicht zichtbaar is zijn geen van de vorderingen langer uitstaand dan 3 
maanden en kennen alle vorderingen een voorgeschreven schok van 15%. 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 95. 
 

  

Type 2 blootstellingen Blootstelling Bruto kapitaalvereiste

Vordering op tussenpersonen (> 3 maanden) 0 0

Vordering op tussenpersonen (< 3 maanden) 311 47

Gelddeopsito's ten gunste van cedenten 0 0

Andere kredietvorderingen 323 48

Totaal type 2 blootstellingen 634 95
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5.3.3. OOM Schadeverzekering N.V.  

Het tegenpartijrisico van OOM Schadeverzekering N.V. komt voornamelijk voort uit blootstellingen 

op herverzekeraars en het risico mitigerend effect van de valutatermijncontracten die zijn aangegaan 

binnen de beleggingsfondsen. Daarnaast bestaat tegenpartijrisico voortkomend uit diverse overige 

tegenpartijen vanuit vorderingen op verzekeringnemers, tussenpersonen en overige vorderingen. 

Type 1 

Onder type 1 tegenpartijen vallen de herverzekeraars, banken en een intercompanylening. Deze 

partijen zijn ingedeeld in nagenoeg dezelfde kredietkwaliteitsklasse. De indeling wordt gemaakt op 

basis van hun rating of aan de hand van hun Solvency II rating. 

 
 
De SCR die volgt uit de toegepaste schokken bedraagt € 170. 
 
Bij bovenstaand overzicht dient opgemerkt te worden dat voor de herverzekeraars naast de 
bestaande blootstelling (ad € 1.720) tevens het risicomitigerend effect van herverzekering is 
opgenomen onder tegenpartijrisico. Dit betreft het effect van herverzekering op de SCR wat met 
name voor catastroferisico resulteert in een lagere SCR voor eigen rekening van OOM. 
 

Type 2 

Onder type 2 tegenpartijen vallen de vorderingen op tussenpersonen, verzekeringnemers en overige 
vorderingen.  
 

 
 
Zoals in bovenstaand overzicht zichtbaar is zijn geen van de vorderingen langer uitstaand dan 3 
maanden en kennen alle vorderingen een voorgeschreven schok van 15%. De SCR die volgt uit de 
toegepaste schokken bedraagt € 38. 
 

  

Type 1 blootstellingen Blootstelling Bruto kapitaalvereiste

Herverzekering 1.720 112

Securitisatie 0 0

Afgeleide instrumenten 0 15

Andere risicomitigerende contracten 0 0

Liquide middelen 703 47

Andere kredietvorderingen 1.129 34

Totaal type 1 blootstellingen 3.552 208

Diversificatie effect 38

Totaal type 1 blootstellingen (na diversificatie) 170

Type 2 blootstellingen Blootstelling Bruto kapitaalvereiste

Vordering op tussenpersonen (> 3 maanden) 0 0

Vordering op tussenpersonen (< 3 maanden) 130 20

Gelddeopsito's ten gunste van cedenten 0 0

Andere kredietvorderingen 126 19

Totaal type 2 blootstellingen 256 38
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5.4. Liquiditeitsrisico (C4) 
Liquiditeitsrisico of verhandelbaarheidsrisico is het risico dat OOM over onvoldoende middelen 

beschikt om aan de directe betalingsverplichtingen te voldoen. Liquiditeitsrisico heeft betrekking op 

zowel de treasurygelden als de beleggingen. 

Door een ruim vermogen, het vooraf ontvangen van premies en een winstgevende portefeuille is het 

liquiditeits- en kasstroomrisico zeer beperkt. Daarnaast zijn de beleggingen redelijk gemakkelijk 

liquide te maken. Het valutarisico in de beleggingen en treasurygelden is beperkt. 

 

5.5. Operationeel risico (C5) 
De operationele risico’s zijn voor zowel de dochter- als de moedermaatschappijen gelijk. 

Een operationeel risico is het risico van een (financieel) verlies dat zich voordoet als gevolg van 

inadequate of falende interne processen, personeel en systemen of externe gebeurtenissen. Tot het 

operationeel risico worden ook juridische risico’s gerekend, maar niet risico’s die voorvloeien uit 

strategische beslissingen en reputatierisico’s. Het begrip operationeel risico binnen OOM omvat de 

volgende risicocategorieën: juridische risico’s, integriteitsrisico’s, IT risico’s, uitbestedingsrisico’s en 

de overige operationele risico’s. 

Over het algemeen Is het operationele risico laag omdat deze risico’s worden ondervangen door 

adequate procedures en interne controles. 

Juridisch risico 
Het juridisch risico wordt ondervangen door gedegen procedures waardoor de afdeling Juridische 

Zaken een adviserende rol heeft bij besluitvorming. Ook zijn procedures aanwezig voor het 

monitoren van en het reageren op wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. Compliance speelt 

hierin een belangrijke rol. De compliance officer overlegt periodiek met de directie over de status van 

wet en regelgeving die van toepassing is voor OOM Verzekeringen. 

Integriteitsrisico 
Het integriteitsrisico wordt beperkt doordat alle medewerkers de gedragscode onderschrijven en 

doordat er binnen OOM Verzekeringen regelmatig aandacht is voor integriteit in brede zin. Jaarlijks 

wordt met een systematische integriteitsrisicoanalyse (‘SIRA’),  de integriteitrisico’s geïdentificeerd 

en beoordeeld of de aanwezige preventieve maatregelen voldoende zijn om deze risico’s te 

beheersen. Indien nodig worden er aanvullende maatregelen genomen. 

IT-risico 
IT is van groot belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals geautomatiseerde verwerking 

van gegevens en online verkoop. OOM Verzekeringen maakt heldere afspraken met leveranciers en 

er zijn back-ups gerealiseerd voor kritische systemen. Een gespecialiseerd bureau controleert de 

beveiliging van de IT-systemen en adviseert over verbeteringen die met voorrang worden 

doorgevoerd. Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van diensten voor klanten vooraf nagedacht over 

cyberrisico’s en worden medewerkers hier alert op gehouden. 
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Uitbestedingsrisico  

Het uitbestedingsrisico wordt beheerst door maatregelen en procedures zoals vastgelegd in het 

uitbestedingsbeleid met als kernpunten: 

1. Opstellen van contracten en SLA's waarin de kwaliteitseisen zijn geformuleerd. 
2. Gebruik maken van verklaringen van derden m.b.t. kwaliteit. 
3. Zelf toezicht uitoefenen op de kwaliteit, onder andere door rapportages en 

deelwaarnemingen. 
 

Bij het aangaan van overeenkomsten wordt rekening gehouden met financiële positie van de 

contractpartners en met compliance / privacy aspecten. 

 

5.6. Overig materieel risico / Overige informatie (C6 en C7) 
Voor OOM spelen er geen overige materiele risico’s. Tevens is er geen overige informatie die van 

materiële betekenis is. 
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6. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden (D) 

6.1. Algemene bepalingen geldend voor de groep 
De waarderingsgrondslagen onder Solvency II zijn door OOM vastgelegd in het Solvency II manual.  

De in deze rapportage weergegeven cijfers zijn opgesteld conform dit Manual. 

Zoals vastgelegd in artikel 7 van de Gedelegeerde handelingen waardeert OOM Verzekeringen  haar 

activa en passiva op basis van de aanname dat de onderneming haar bedrijf blijvend zal uitoefenen 

(“going-concern-principe”). 

Alternatieve waarderingsmethoden 

Alternatieve waarderingsmethoden worden niet gebruikt. 

 

6.2. Stichting OOM verzekeringen 
De balans op huidige en Solvency II grondslagen is onderstaand samengevat. 

 

Voor de geconsolideerde balans geldt dat de meeste onderliggende waarde voortkomt uit de 

deelnemingen in OOM Schadeverzekeringen N.V. en OOM Global Care N.V.. Voor bijvoorbeeld de 

technische voorzieningen geldt dat deze gelijk is aan de som van OOM Schade en OOM Global Care 

N.V. omdat in de andere entiteiten geen verzekeringstechnische verplichtingen aanwezig zijn. De 

Activa Jaarrekening Solvency II

Goodwill 475 0

Immateriële vaste activa 1.353 0

Terreinen en gebouwen 2.370 2.370

Investeringen 93.853 93.853

Herverzekeringsdeel voorzieningen 0 1.239

Herverzekeringsvorderingen 484 484

Verzekeringsvorderingen 891 891

Overige vorderingen 794 794

Liquide middelen 1.983 1.983

Totaal activa 102.204 101.615

Passiva Jaarrekening Solvency II

Technische voorzieningen 8.345 7.889

Overige voorzieningen 0 0

Schulden uit herverzekering 4 4

Schulden uit directe verzekering 2.208 2.208

Crediteuren 648 648

Uitgestelde belastingen 535 339

Totaal Passiva 11.739 11.087

Eigen Vermogen -  Activa minus Passiva Jaarrekening Solvency II

Eigen vermogen 90.465 90.528

Afgeschermd vermogen vandalisme / klein molest -990

Beschikbaar vermogen SCR/MCR 89.538

Balans per 31-12-2018
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uitgebreide waarderingsmethodiek is beschreven in de OOM Verzekeringen Solvency II Manual. De 

verschillen tussen de jaarrekening- en de Solvency II balans zullen wel worden toegelicht. Post die 

niet bij de verzekeraars aanwezig is, is de post Terreinen en gebouwen. 

De terreinen en gebouwen bestaan uit het kantoorpand dat in bezit is van OOM Holding N.V. en door 

OOM verzekeringen in gebruik is. Voor de terreinen en gebouwen geldt dat deze voor de 

jaarrekening reeds op marktwaarde worden gewaardeerd. Daarom is op de Solvency II balans geen 

sprake van een alternatieve waardering. 

6.2.1. Activa 

De activa bestaan uit goodwill, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, beleggingen, 

vorderingen en liquide middelen. 

De overgang naar Solvency II waarderingsgrondslagen kent de volgende wijzigingen voor de activa in 

de ‘regulatory balance sheet’: 

- Goodwill:  

De goodwill wordt niet gewaardeerd op de Solvency II balans, omdat de economische 

waarde in Solvency II gelijk wordt gesteld aan nihil. 

- Immateriële vaste activa:  

Voor de immateriële vaste activa geldt dat deze alleen mogen worden gewaardeerd op 

potentiele verkoopwaarde (marktwaarde). Omdat deze activa louter van waarde zijn voor 

OOM Verzekeringen is ook deze post niet meegenomen op de Solvency II balans. 

- Beleggingen:  

De aandelen en obligaties in de beleggingsfondsen worden reeds gewaardeerd tegen 

marktwaarde ultimo boekjaar. 

- Vorderingen uit (her)verzekering:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende vorderingen wordt de economische waarde 

gelijk gesteld aan de nominale waarde. 

- Overige vorderingen:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende vorderingen en wordt de economische 

waarde gelijk gesteld aan de nominale waarde. 

- Liquide middelen: 

Onderdeel van de liquide middelen zijn valutatermijncontracten. Hiervoor wordt een externe 

rekening aangehouden waarmee waarderingsmutaties worden verwerkt. De stand van de 

liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen op de balans. 

  



 
 

 
OOM Verzekeringen  SFCR per 31/12/2018 

 
 Datum: 29 mei 2019 Blad  52 van 71 

6.2.2. Technische voorzieningen 

De overgang naar Solvency II waarderingsgrondslagen kent de volgende wijzigingen voor de 

technische voorzieningen in de ‘regulatory balance sheet’: 

- Herwaardering technische voorzieningen: 

de voorzieningen worden onder Solvency II op ‘best estimate’ vastgesteld. De herwaardering 

vindt plaats door de verwachte prudentie uit voorzieningen te verwijderen en verwachte 

toekomstige kasstromen te verdisconteren tegen de risicovrije rente. Gezien de beperkte 

prudentie en korte looptijd is dit verschil beperkt. Aanvullend is onder Solvency II rekening 

gehouden met het resultaat op nog te ontvangen premie voor polissen die binnen de 

contractgrenzen. Het hieruit volgende resultaat (EPIFP) is in mindering gebracht op de 

Solvency II premievoorziening. 

- Herrubricering herverzekeringsdeel:  

voor OOM Schadeverzekering N.V. geldt dat – in tegenstelling tot OOM Global Care N.V. – 

herverzekering van toepassing is. Het herverzekeringsdeel van de technische voorzieningen 

wordt onder Solvency II aan de activa zijde van de balans opgenomen. Onder huidige 

grondslagen wordt het herverzekeringsdeel verrekend op passiva zijde van de balans en 

worden alleen de netto technische voorzieningen voor eigen rekening van OOM 

Schadeverzekering N.V. in ogenschouw genomen. Het herverzekeringsdeel wordt onder 

Solvency II als best estimate opgenomen (zonder prudentie en rekening houdend met 

verdiscontering van toekomstige kasstromen). 

- Toevoegen risicomarge:  

aan de technische voorzieningen wordt onder Solvency II een risicomarge toegevoegd. Deze 

wordt vastgesteld middels simplificatiemethode 2 waarbij de SCR voor verzekeringstechnisch 

risico naar de toekomst wordt geprojecteerd op basis van de verwachte uitloop van de 

voorziening voor te betalen schade. Op de hieruit resulterende verwachte SCR per jaar wordt 

een ‘cost of capital’ van 6% toegepast. Deze fictieve jaarlijkse cost of capital wordt 

vervolgens verdisconteerd op basis van de risicovrije rente. Gezien de korte verwachte 

uitloop en beperkt verzekeringstechnisch risico is de risicomarge beperkt van omvang. 

 

6.2.3. Overige schulden 

De overgang naar Solvency II waarderingsgrondslagen kent de volgende wijzigingen voor de passiva 

in de ‘regulatory balance sheet’: 

- Schulden uit (her)verzekering:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende schulden wordt de economische waarde gelijk 

gesteld aan de nominale waarde. 

- Latente belastingverplichting: 

Voor de latente belasting verplichting geldt dat deze gelijk is aan de latente verplichting van 

de jaarrekening plus belastingeffecten van de herwaardering van de technische voorziening 

van OOM Schade en de herwaardering van Immateriële activa in OOM Holding. Voor OOM 

Global Care en Stichting OOM Verzekeringen (enkelvoudig) geldt dat deze entiteiten zijn 
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vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Derhalve leiden herwaarderingen in deze entiteiten 

niet tot latente belastingposities. 

- Overige schulden:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende schulden wordt de economische waarde gelijk 

gesteld aan de nominale waarde. 

6.2.4. Overige informatie 

Voor het eigen vermogen geldt dat deze volledig als Tier 1 kapitaal kan worden aangemerkt. Enige 

uitzondering voor het vermogen betreft het eigen vermogen voor de afdelingsreserve Klein Molest / 

Vandalisme. Deze wordt in mindering gebracht op het beschikbare kapitaal. Daarnaast is er de 

volgende wijziging in het eigen vermogen: 

- Reconciliatiereserve:  

Door bovenstaande wijzigingen in de waarderingen ontstaat een wijziging in het eigen 

vermogen. Deze wijziging (i.c. een toekomstige verwachte winst of verlies)  wordt op de 

Solvency II balans opgenomen als reconciliatiereserve. Hierbij wordt rekening gehouden met 

te betalen belasting. In het geval de herwaardering binnen OOM Schadeverzekering N.V. en 

OOM Holding N.V. plaats vinden is er per saldo sprake van te ontvangen belasting. Echter 

vanwege de latente belasting voorziening in de jaarrekening resteert uiteindelijk tevens een 

latente belasting voorziening op de Solvency II balans. In het geval van een herwaardering bij 

de Stichting OOM verzekeringen of bij OOM Global Care N.V. is het 

vennootschapsbelastingtarief  gelijk aan 0% en wordt er geen belasting verrekend over 

herwaarderingen. 

De waarderingsgrondslagen onder Solvency II zijn door OOM vastgelegd in het Solvency II manual. 

 
Er zijn geen bijzondere zaken te melden met betrekking tot de Solvency II waardering, waarvan de 
impact mogelijk materiële consequenties zou kunnen hebben. 
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6.3. OOM Global Care N.V. 
 
De balans op huidige en Solvency II grondslagen is onderstaand samengevat. 
 

 
 

6.3.1. Activa 

De overgang naar Solvency II waarderingsgrondslagen kent de volgende wijzigingen voor de activa in 

de ‘regulatory balance sheet’: 

- Beleggingen:  

De aandelen en obligaties in de beleggingsfondsen worden reeds gewaardeerd tegen 

marktwaarde ultimo boekjaar. 

- Intercompany lening:  

Voor de intercompany lening geldt dat deze is uitgegeven met een marktconforme rente. 

Omdat de spread op de lening redelijk in lijn is met de spread in de markt op soortgelijke 

leningen is er geen reden te veronderstellen dat de marktwaarde materieel afwijkt van de 

nominale waarde. Op basis hiervan is op grond van proportionaliteit de marktwaarde gelijk 

gesteld aan de nominale waarde. 

- Vorderingen uit (her)verzekering:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende vorderingen wordt de economische waarde 

gelijk gesteld aan de nominale waarde. 

- Overige vorderingen:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende vorderingen en wordt de economische 

waarde gelijk gesteld aan de nominale waarde. 
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- Liquide middelen: 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

OOM Global Care N.V.  heeft geen materiële posten die niet op de balans zijn opgenomen. 

6.3.2. Technische voorzieningen 

De overgang naar Solvency II waarderingsgrondslagen kent de volgende wijzigingen voor de 

technische voorzieningen in de ‘regulatory balance sheet’: 

- Herwaardering technische voorzieningen: 

de voorzieningen worden onder Solvency II op ‘best estimate’ vastgesteld. De herwaardering 

vindt plaats door de verwachte prudentie uit voorzieningen te verwijderen en verwachte 

toekomstige kasstromen te verdisconteren tegen de risicovrije rente. Gezien de beperkte 

prudentie en korte looptijd is dit verschil beperkt. Aanvullend is onder Solvency II rekening 

gehouden met het resultaat op nog te ontvangen premie voor polissen die binnen de 

contractgrenzen. Het hieruit volgende resultaat (EPIFP) is in mindering gebracht op de 

Solvency II premievoorziening. 

 

- Toevoegen risicomarge: 

aan de technische voorzieningen wordt onder Solvency II een risicomarge toegevoegd. Deze 

wordt vastgesteld middels simplificatiemethode 2 waarbij de SCR voor verzekeringstechnisch 

risico naar de toekomst wordt geprojecteerd op basis van de verwachte uitloop van de 

voorziening voor te betalen schade. Op de hieruit resulterende verwachte SCR per jaar wordt 

een ‘cost of capital’ van 6% toegepast. Deze fictieve jaarlijkse cost of capital wordt 

vervolgens verdisconteerd op basis van de risicovrije rente. Gezien de korte verwachte 

uitloop en beperkt verzekeringstechnisch risico is de risicomarge beperkt van omvang. 

6.3.3. Overige schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde en kennen geen wijzigingen op 

de Solvency II balans. 

6.3.4. Overige informatie 

Er zijn geen bijzondere zaken te melden met betrekking tot de Solvency II waardering, waarvan de 

impact mogelijk materiële consequenties zou kunnen hebben. 
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6.4. OOM Schadeverzekering N.V. 
 
De balans op huidige en Solvency II grondslagen is onderstaand samengevat. 

 
 

6.4.1. Activa 

De overgang naar Solvency II waarderingsgrondslagen kent de volgende wijzigingen voor de activa in 

de ‘regulatory balance sheet’: 

- Beleggingen:  

De aandelen en obligaties in de beleggingsfondsen worden reeds gewaardeerd tegen 

marktwaarde ultimo boekjaar. 

- Vorderingen uit (her)verzekering:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende vorderingen wordt de economische waarde 

gelijk gesteld aan de nominale waarde. 

- Overige vorderingen:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende vorderingen en wordt de economische 

waarde gelijk gesteld aan de nominale waarde. 

- Liquide middelen: 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

OOM Schadeverzekering N.V. heeft geen materiële posten die niet op de balans zijn opgenomen. 

  

Activa BW 2.9 Solvency II Liabilities BW 2.9 Solvency II

Beleggingen 13.641       13.641       Eigen vermogen 12.903       13.331       

Gestort kapitaal 2.000        2.000        

Vorderingen 1.912          1.912          Overige reserves 10.903      -           

Verzekeringnemers 256           256           Reconciliatiereserve -           11.331      

Herverzekering 484           484           

Handel (niet verzekering) 1.172        1.172        Technische voorzieningen 1.887          2.555          

Overige vorderingen -           -           Niet-verdiende premie 1.259       520          

Bruto 1.298        520           

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen -              1.239          Herverzekeringsdeel 39-            -           

Niet-verdiende premie -           35            

Openstaande schade -           1.205        Openstaande schade 629          1.837       

Bruto 1.831        1.837        

Herverzekeringsdeel 1.202-        -           

Liquide middelen 2                  2                  

Risicomarge -           199          

Overige activa -              -              

Voorziening uitgestelde belasting 535             677             

Schulden 211             211             

Schulden uit directe verzekering 207           207           

Schulden uit herverzekering 4              4              

Overige passiva 19               19               

Totale activa 15.554       16.794       Totale passiva 15.554       16.794       

OOM Schade - Balans 31-12-2018 (€ 1.000)
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6.4.2. Technische voorzieningen 

De overgang naar Solvency II waarderingsgrondslagen kent de volgende wijzigingen voor de 

technische voorzieningen in de ‘regulatory balance sheet’: 

- Herwaardering technische voorzieningen 

de voorzieningen worden onder Solvency II op ‘best estimate’ vastgesteld. De herwaardering 

vindt plaats door de verwachte prudentie uit voorzieningen te verwijderen en verwachte 

toekomstige kasstromen te verdisconteren tegen de risicovrije rente. Gezien de beperkte 

prudentie en korte looptijd is dit verschil beperkt. Aanvullend is onder Solvency II rekening 

gehouden met het resultaat op nog te ontvangen premie voor polissen die binnen de 

contractgrenzen. Het hieruit volgende resultaat (EPIFP) is in mindering gebracht op de 

Solvency II premievoorziening. 

 

- Herrubricering herverzekeringsdeel:  

voor OOM Schade geldt dat – in tegenstelling tot OOM Global Care – herverzekering van 

toepassing is. Het herverzekeringsdeel van de technische voorzieningen wordt onder 

Solvency II aan de activa zijde van de balans opgenomen. Onder huidige grondslagen wordt 

het herverzekeringsdeel verrekend op passiva zijde van de balans en worden alleen de netto 

technische voorzieningen voor eigen rekening van OOM Schade in ogenschouw genomen. 

Het herverzekeringsdeel wordt onder Solvency II als best estimate opgenomen (zonder 

prudentie en rekening houdend met verdiscontering van toekomstige kasstromen). 

 

- Toevoegen risicomarge: aan de technische voorzieningen wordt onder Solvency II een 

risicomarge toegevoegd. Deze wordt vastgesteld middels simplificatiemethode 2 waarbij de 

SCR voor verzekeringstechnisch risico naar de toekomst wordt geprojecteerd op basis van de 

verwachte uitloop van de voorziening voor te betalen schade. Op de hieruit resulterende 

verwachte SCR per jaar wordt een ‘cost of capital’ van 6% toegepast. Deze fictieve jaarlijkse 

cost of capital wordt vervolgens verdisconteerd op basis van de risicovrije rente. Gezien de 

korte verwachte uitloop en beperkt verzekeringstechnisch risico is de risicomarge beperkt 

van omvang. 

 

6.4.3. Overige schulden 

De overgang naar Solvency II waarderingsgrondslagen kent de volgende wijzigingen voor de passiva 

in de ‘regulatory balance sheet’: 

- Schulden uit (her)verzekering:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende schulden wordt de economische waarde gelijk 

gesteld aan de nominale waarde. 

- Overige schulden:  

Gezien de korte looptijd van de onderliggende schulden wordt de economische waarde gelijk 

gesteld aan de nominale waarde. 
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6.4.4. Overige informatie 

Voor het eigen vermogen geldt dat deze volledig als Tier 1 kapitaal kan worden aangemerkt. Enige 

uitzondering voor het vermogen betreft het eigen vermogen voor de afdelingsreserve Klein Molest / 

Vandalisme. Deze wordt in mindering gebracht op het beschikbare kapitaal. Zie E.1.2 voor 

additionele toelichting.  

Er zijn geen bijzondere zaken te melden met betrekking tot de Solvency II waardering, waarvan de 

impact mogelijk materiële consequenties zou kunnen hebben. 
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7. Kapitaalbeheer (E) 

7.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt na de paragrafen inzake kapitaalbeleid (paragraaf 7.2) ingegaan op de 

samenstelling van het vermogen en de kapitaalvereisten. Een vergelijking van de vermogens op 

jaarrekening grondslagen en Solvency II grondslagen levert het volgende beeld op: 

 

OOM Global 
Care N.V. 

OOM Schade-
verzekering N.V. 

Stichting OOM 
Verzekeringen 

* 1.000 euro Ult. 2018 Ult. 2017 Ult. 2018 Ult. 2017 Ult. 2018 Ult. 2017 

 
Beschikbaar Vermogen bij 
Solvency II 63.079 62.063 12.341 11.882 89.538 88.050 

Vermogen volgens jaarrekening 61.954 62.068 12.903 13.645 90.465 90.460 

Verschil 1.125 -5 -562 -1.763 -927 -2.410 

 
 
Deze verschillen komen voort uit het verschil in regelgeving. De belangrijkste verschillen zijn: 

 Bij Solvency II mag het dividend dat uitbetaald gaat worden niet worden meegenomen in de 

berekening van het beschikbaar vermogen (van invloed op OOM Schadeverzekering N.V., 

ultimo 2018: € 0, ultimo 2017: € 1.100). 

 Bij Solvency II mag de afdelingsreserve Klein Molest / Vandalisme  niet worden meegenomen 

in de berekening van het beschikbaar vermogen (van invloed op OOM Schadeverzekering 

N.V. en Stichting OOM Verzekeringen, ultimo 2018 € 990 en ultimo 2017 € 1.056). 

 Bij Solvency II mag het immaterieel actief en de goodwill niet worden meegenomen in de 

berekening van het beschikbaar vermogen (van invloed op Stichting OOM Verzekeringen, 

ultimo 2018 € 1.828 en ultimo 2017 € 2.141). 

 De Technische voorzieningen worden onder Solvency II anders gewaardeerd (van toepassing 

op alle entiteiten). In 2018 heeft een verbeterde berekening plaatsgevonden. Dit heeft, met 

name bij OOM Global Care N.V., een positief effect op het beschikbare vermogen. 

7.2. Kapitaal beleid OOM Verzekeringen 

7.2.1. Één kapitaalbeleid voor de groep 

Het Kapitaalbeleid wordt jaarlijks als onderdeel van het ORSA proces beoordeeld en waar nodig 

aangepast. Er zal jaarlijks of eerder indien nodig, worden beoordeeld of het beleid nog actueel is en 

indien dit niet het geval is, worden aangepast. 

Het beleid omtrent het kapitaal van OOM Schadeverzekering N.V., OOM Global Care N.V. en 

Stichting OOM Verzekeringen staat beschreven in het document “Kapitaalbeleid OOM 

Verzekeringen”.  

OOM Schadeverzekering N.V., OOM Global Care N.V. en Stichting OOM Verzekeringen hebben alleen 

Tier1 vermogen. De verwachting is dat dit in de toekomst niet anders zal zijn. 
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7.2.2. Stichting OOM Verzekeringen. 

Stichting OOM Verzekeringen beheert het vermogen van de groep. Dit vermogen is en wordt 

opgebouwd uit dividenden vanuit OOM Schadeverzekering N.V. (via OOM Holding N.V.) en muteert 

daarnaast door de resultaten op de beleggingen van de Stichting. Het wordt aangehouden om in 

onverwachte situaties middelen te hebben om aan de verplichtingen van de 

verzekeringsmaatschappijen te kunnen voldoen en de activiteiten voort te zetten (indien dan 

gewenst).  

Stichting OOM Verzekeringen heeft geen andere activiteiten dan het beheren van haar vermogen en 

het houden van de aandelen in OOM Holding N.V.. Daarbij keert Stichting OOM Verzekeringen geen 

vermogen uit aan belanghebbenden, anders dan tot steun van OOM Schadeverzekering N.V. en/of 

OOM Global Care N.V. 

 

7.2.3. OOM Schadeverzekering N.V. 

De directie acht het noodzakelijk dat OOM Schadeverzekering N.V. minimaal 150% van de vereiste 

solvabiliteit op Solvency II grondslagen, als vermogen aanhoudt (het “interventieniveau”). 

Echter OOM Schadeverzekering N.V. streeft er naar voldoende kapitaal aan te houden om ook na 

ernstige verliezen, voldoende kapitaal te hebben om een nieuw verlies te kunnen opvangen. Dit 

betekent dat een dividenduitkering slechts kan geschieden voor zover het kapitaal meer is dan 150% 

van de vereiste solvabiliteit (SCR) plus het vermogen dat benodigd is in het meest slechte scenario uit 

de meest recente ORSA waarin rekening wordt gehouden met de catastrofe zoals deze in de 

Solvency II berekeningen is voorgeschreven (de “Catastrofe Case met management ingrijpen”). 

Onder de huidige omstandigheden is de SCR gelijk aan het minimaal aan te houden bedrag voor een 

schadeverzekeraar, € 3,7 miljoen. 

Volgens de ORSA 2018 zou per jaareinde 2018 voor het opvangen van dit “Catastrofe Case met 

management ingrijpen”-scenario € 6,2 miljoen nodig zijn. Dit samen met de 1,5 maal € 3,7 miljoen 

(150% van de eis) plus indexatie, is de noodzakelijk geachte solvabiliteit per 31 december 2018 € 12,5 

miljoen. 

Indien het vermogen per jaareinde hoger is dan hetgeen hiervoor gesteld, wordt het meerdere in 

principe uitgekeerd aan de aandeelhouder, Stichting OOM Verzekeringen (via OOM Holding N.V.). 

Nb: de Afdelingsreserve Klein Molest / Vandalisme is geen onderdeel van het kapitaal dat OOM 

Schadeverzekering N.V. heeft ter dekking van de vereiste solvabiliteit. 

 

7.2.4. OOM Global Care N.V. 

De directie acht het noodzakelijk dat OOM Global Care N.V. minimaal 150% van de vereiste 

solvabiliteit op Solvency II grondslagen als vermogen aanhoudt (het “interventieniveau”). 

OOM Global Care N.V. heeft het beleid om de winst die wordt gemaakt te reserveren, waardoor de 

aanwezige solvabiliteit zeer ruim boven deze norm uitkomt. In de statuten van OOM Global Care N.V. 

is bepaald: “Uitkeringen kunnen niet anders geschieden dan wanneer deze worden aangewend voor 
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instellingen ten bate van de volksgezondheid.” Vanaf de oprichting van OOM Global Care N.V. is het 

vermogen niet anders gebruikt dan ter dekking van de verplichtingen van OOM Global Care N.V.. Het 

ligt niet in de lijn der verwachting dat in de komende jaren reserves van OOM Global Care N.V. 

worden uitgekeerd. 

 

7.3. Stichting OOM Verzekeringen 

7.3.1. Eigen vermogen 

In de jaarrekening van Stichting OOM Verzekeringen is het volgende verloopoverzicht opgenomen: 

Verloopoverzicht 2018 Stichtings- Wettelijke Statutaire Overige Onverdeelde  
* 1.000 euro kapitaal reserve reserves reserves winst Totaal 

       

Saldo 1 januari 2018   14.119  1.595     56.328 10.505 7.913 90.460 

Resultaatverdeling 2017 -    -    5.414  2.499 -7.913 - 

Vorming wett. Reserve -   -241  - 241 - - 

Resultaat 2018 -    -    -    -    5 5 

Saldo 31 december 2018   14.119    1.353  61.742  13.246 5 90.465 

 

Er zijn geen besluiten tot uitkering van dividend genomen of anderszins besluiten genomen die tot 

afname van het beschikbare vermogen leiden. Het gehele vermogen is derhalve beschikbaar en komt 

in aanmerking ter dekking van de kapitaalseis en ter dekking van de verzekeringsverplichtingen. De 

reserves van OOM Global Care N.V. die zijn meegenomen in de Statutaire reserves  zijn gebonden 

aan artikel 20 lid 6 van de statuten. Deze bepaalt dat “Uitkeringen kunnen niet anders geschieden 

dan wanneer deze worden aangewend voor instellingen ten bate van de volksgezondheid.” 

De aanwezige solvabiliteit van Stichting OOM Verzekeringen is als volgt vastgesteld: 

- Vaststelling van de marktwaarde balans op Solvency II grondslagen; 

- Vaststelling van de bijbehorende reconciliatiereserve vanwege herwaardering naar Solvency 

II grondslagen: hierbij geldt dat de herwaardering toegerekend wordt aan zowel de latente 

belastingpositie als aan het eigen vermogen; 

- Vaststelling van de kwaliteit van de elementen van het eigen vermogen naar Tier 1, 2 en 3. 

 

Voor Stichting OOM Verzekeringen geldt dat alle elementen van het eigen vermogen gelden als Tier 

1 eigen vermogen.  Daarnaast geldt dat er geen elementen van de aanwezige solvabiliteit zijn die niet 

uit de balans blijken (er is derhalve geen sprake van ‘aanvullend’ eigen vermogen). De samenstelling 

van de aanwezige solvabiliteit is onderstaand opgenomen. 
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Op de aanwezige solvabiliteit is voor Stichting OOM Verzekeringen een aanpassing gemaakt vanwege 

niet-uitkeerbare reserves. Dit betreft een reservering voor de afgeschermde kassen voor Klein-

Molest- en Vandalisme polissen. In de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen dat eventuele  klein-

molest- en vandalismeschades mede uit deze afdelingskas uitgekeerd zullen worden. Derhalve is in 

de aanwezige solvabiliteit een afslag gemaakt voor deze reserves ervan uitgaande dat deze niet 

onvoorwaardelijk uitkeerbaar zijn. De omvang van deze reservering bedraagt circa € 990 per 

jaareinde 2018. De samenstelling van de aanwezige solvabiliteit is onderstaand opgenomen. 

 
 
Het effect van herwaardering naar Solvency II leidt tot een reconciliatiereserve van € 63. Dit volgt uit 

het feit dat Goodwill en Immateriële activa wegvallen op de Solvency II balans. De herwaardering van 

de verplichtingen compenseert dit bijna volledig.  Samen met de afname van de latente belastingen 

zorgt dit voor een positief resultaat. De Solvency II benadering waarbij prudentie verwijderd wordt 

uit voorzieningen en verwachte kasstromen worden verdisconteerd levert derhalve in totaal een zeer 

beperkt verschil op. 

Per saldo resteert een aanwezige solvabiliteit van € 89.538 op Solvency II grondslagen. Dit staat 

volledig ter beschikking voor dekking van de SCR en MCR en resulteert in een SCR ratio van 588% en 

een MCR ratio van 1300%.  

  

Aanwezig solvabiliteit Jaarrekening Solvency II

Gestort aandelenkapitaal 14.119 14.119

Overige reserves 76.346 76.346

Reconciliatiereserve 63

Aanwezig vermogen SCR/MCR 90.465 90.528

Afgeschermd vermogen vandalisme / klein molest -990

Beschikbaar vermogen SCR/MCR 90.465 89.538
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7.3.2. Kapitaalvereiste  

Schematisch ziet de solvabiliteitspositie van Stichting OOM Verzekeringen er ten opzichte van de 

onderliggende entiteiten per 31-12-2018 als volgt uit: 

 
 
Bovenstaande solvabiliteitspositie is vastgesteld op basis van het standaard model van Solvency II. 

Hierbij gelden de volgende algemene opmerkingen: 

- De specificaties van de Delegated Acts zijn gebruikt als voornaamste bron voor vaststellen 

van Solvency II vereisten, methoden en parameters; 

- OOM maakt geen gebruik van een intern model, USP’s, LTG-maatregelen, 

overgangsmaatregelen of geografische diversificatie; 

- Voor verdiscontering van verwachte kasstromen uit verplichtingen is gebruik gemaakt van de 

Solvency II rentetermijnstructuur per 31-12-2018 zoals gepubliceerd door EIOPA; 

Schade + Care Stichting Toelichting Schade Care

Marktrisico

Renterisico 3.092              3.835              Extra beleggingen groep 695            2.397     

Aandelenrisico 7.332              8.145              Extra beleggingen groep 755            6.577     

Vastgoedrisico -                 592                 Toevoeging pand -             -        

Spreadrisico 2.835              3.092              Extra beleggingen groep 248            2.588     

Valutarisico 2.942              2.282              Extra afdekking op groep 206            2.736     

Concentratierisico -                 -                 -             -        

Diversificatie effect -4.708            -5.262            -634          -4.074   

Totaal na diversificatie 11.494            12.684            1.270         10.224   

Tegenpartij kredietrisico

Type 1 699                 772                 Extra liquide middelen 170            529        

Type 2 134                 137                 Extra vordering (22k) 38              95          

Diversificatie effect -28                 -30                 -8              -20        

Totaal na diversificatie 805                 879                 201            604        

Zorg (vergelijkbaar met schade)

Schade - Premie- en voorzieningenrisico 3.925              3.925              0                3.925     

Schade - Catastroferisico 665                 665                 -             665        

Schade - Onnatuurlijk verval 622                 622                 8                613        

Diversificatie effect -1.015            -1.022            Diversificatievoordeel -0              -1.015   

Totaal na diversificatie 4.197              4.190              8                4.188     

Schaderisico

Schade - Premie- en voorzieningenrisico 924                 924                 924            -        

Schade - Vervalrisico 246                 246                 246            -        

Schade - Catastroferisico 809                 809                 809            -        

Diversificatie effect -585               -585               -585          -        

Totaal na diversificatie 1.393              1.393              1.393         -        

basis SCR

Totaal van bovenstaande risico's 17.888            19.146            2.872         15.016   

Diversificatie effect -3.503            -4.139            Diversificatievoordeel -660          -2.843   

Totaal na diversificatie 14.385            15.007            2.212         12.174   

SCR

Operationeel risico 823                 823                 242            580        

Adjustment belastingen -613                -613                -613           -        

Vereiste solvabiliteit (SCR) 16.454            15.216            Verval MCR voor Schade 3.700         12.754   

Beschikbare solvabiliteit 75.420            89.538            Extra vermogen stichting 12.341        63.079   

Solvabiliteitsratio 561% 588% 334% 495%

Stichting OOM Verzekeringen - Toelichting Balans
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- Op de rentetermijnstructuur worden door OOM geen opslagen toegepast voor de 

volatiliteitsaanpassing of matching-aanpassing. 

 
De verschillende onderdelen van de kapitaalvereisten zijn in hoofdstuk 5 nader toegelicht.  

 

7.4. OOM Global Care N.V. 

7.4.1. Eigen vermogen 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 5.000.000 waarvan 2.000 aandelen van nominaal € 500 zijn 

geplaatst en volgestort. 

Verloopoverzicht 2018 Gestort en      Onverdeeld   

 opgevraagd    Statutaire  resultaat   

 * 1.000 euro kapitaal  Agio  reserves  boekjaar  Totaal 

          
Saldo 1 januari 2018    1.000        316      55.272         5.480        62.068  

Resultaatverdeling 2017                 -                    -             5.480        -5.480                     -    

Resultaat 2018                 -                    -                      -        -113          -113  

Saldo 31 december 2018    1.000       316      60.752      -113        61.954  

 

Er zijn geen besluiten tot dividend genomen of anderszins besluiten genomen die tot afname van het 

beschikbare vermogen leiden. Het gehele vermogen is derhalve beschikbaar en komt in aanmerking 

ter dekking van de kapitaalseis en ter dekking van de verzekeringsverplichtingen. Het vermogen is 

namelijk gebonden aan artikel 20 lid 6 van de statuten. Deze bepaalt dat “Uitkeringen kunnen niet 

anders geschieden dan wanneer deze worden aangewend voor instellingen ten bate van de 

volksgezondheid.” 

De aanwezige solvabiliteit van OOM Global Care N.V. voor Solvency II is als volgt vastgesteld: 
- Vaststelling van de marktwaarde balans op Solvency II grondslagen; 
- Vaststelling van de bijbehorende eigen vermogen onder Solvency II; 
- Vaststelling van de kwaliteit van de elementen van het eigen vermogen naar Tier 1, 2 en 3. 

 

Voor OOM Global Care geldt dat alle elementen van het eigen vermogen gelden als Tier 1 eigen 

vermogen.  Daarnaast geldt dat er geen elementen van de aanwezige solvabiliteit zijn die niet uit de 

balans blijken (er is derhalve geen sprake van ‘aanvullend’ eigen vermogen). 

  



 
 

 
OOM Verzekeringen  SFCR per 31/12/2018 

 
 Datum: 29 mei 2019 Blad  65 van 71 

De samenstelling van de aanwezige solvabiliteit is onderstaand opgenomen. 

 
 
De Solvency II onderdelen van het eigen vermogen zijn niet gelijk aan de onderdelen zoals 
gerapporteerd in de jaarrekening. Op de Solvency II balans bestaat het vermogen uit gestort kapitaal, 
agio en reconciliatiereserve. Voor de aanwezige solvabiliteit geldt dat deze uit zuiver Tier 1 
elementen bestaat. De transitie van de aanwezige solvabiliteit gehanteerd in de jaarrekening 
(BW 2.9) naar Solvency II is onderstaand nader toegelicht. 
 

 
 
Het effect van de herwaardering onder Solvency II leidt tot een wijziging van het vermogen van 
€ 1.124. De herwaardering van de verplichtingen komt met name voort uit de toekomstige winst 
binnen de contractgrenzen. Deze toekomstige winst dient onder Solvency II te worden verwijderd uit 
de technische voorziening. De overige herwaardering van de voorziening is beperkt. De voorziening 
zoals opgenomen in de jaarrekening bevat een beperkte mate van prudentie en de looptijd van de 
verplichtingen is zeer kort. Voor alle activa geldt dat deze reeds op marktwaarde zijn gewaardeerd. 
 
Per saldo resteert een aanwezige solvabiliteit van € 63.079 op Solvency II grondslagen wat volledig 
ter beschikking staat voor de SCR en MCR De SCR en MCR en resulteert in een SCR ratio van 495% en 
een MCR ratio van 1978%.  
  

Aanwezige solvabiliteit BW 2.9 Solvency II

Gestort kapitaal 1.000        1.000        

Overige reserves 60.954      316           

Reconciliatiereserve 61.763      

Aanwezige solvabiliteit 61.954       63.079       

Aanwezige solvabiliteit BW 2.9 naar SII

Solvabiliteit BW 2.9 61.954       

Herwaardering voorziening 1.124        

Solvabiliteit SII 63.079       
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7.4.2. Kapitaalvereiste  

Schematisch ziet de solvabiliteitspositie van OOM Global Care N.V.  er per 31 december 2018 als 

volgt uit. 

 
 

Bovenstaande solvabiliteitspositie is vastgesteld op basis van het standaard model van Solvency II. 
Hierbij gelden de volgende algemene opmerkingen: 

- De specificaties van de Delegated Acts zijn gebruikt als voornaamste bron voor vaststellen 
van Solvency II vereisten, methoden en parameters; 

- OOM maakt geen gebruik van een intern model, USP’s, LTG-maatregelen, 
overgangsmaatregelen of geografische diversificatie; 

- Voor verdiscontering van verwachte kasstromen uit verplichtingen is gebruik gemaakt van de 
Solvency II rentetermijnstructuur per 31-12-2018 zoals gepubliceerd door EIOPA; 

- Op de rentetermijnstructuur worden door OOM geen opslagen toegepast voor de 
volatiliteitsaanpassing of matching-aanpassing. 

 

De verschillende onderdelen van de kapitaalsvereisten zijn in hoofdstuk 5 nader toegelicht. 

 

  

Oom Global Care 31-12-2017 31-12-2018

Marktrisico (totaal na diversificatie) 12.490 10.224 MCR Lineair 1.138

Renterisico 2.665 2.397 MCR Bovengrens 5.739

Aandelenrisico 9.393 6.577 MCR Ondergrens 3.189

Vastgoedrisico 0 0 MCR Combined 3.189

Spreadrisico 2.738 2.588 MCR Absoluut minimum 2.500

Valutarisico 1.618 2.736 MCR 3.189

Concentratierisico 0 0

Tegenpartij kredietrisico (na diversificatie) 402 604

Type 1 305 529

Type 2 119 95

Zorgrisico (totaal na diversificatie) 3.651 4.188

Zorg - Premie- en voorzieningenrisico 3.453 3.925

Zorg- Onnatuurlijk vervalrisico 0 613

Zorg - Catastroferisico 606 665

SCR na adjustment (o.b.v. MCR) 14.506 12.754

Totale bSCR 13.984 12.174

Operationeel risico 522 580

Aanpassing belastingen 0 0

SCR na adjustment 14.506 12.754

Eigen vermogen 62.063 63.079

Solvabiliteitsratio 428% 495%

Minimum Capital Requirement
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7.5. OOM Schadeverzekering N.V. 

7.5.1. Eigen vermogen 

Geplaatst en volgestort zijn 4.000 aandelen van nominaal € 500. 

Verloopoverzicht 2018 Gestort en 
opgevraagd  Algemene  

Afdelingsreserve 
Klein Molest /  

Onverdeeld 
resultaat   

* 1.000 euro kapitaal  reserve  Vandalisme  boekjaar  Totaal 

          

Saldo 1 januari 2018   2.000     8.781    1.056     1.808     13.645  

Resultaatverdeling 2017                -         1.874         -66   -1.808                  -    

Dividenduitkering 2017                -         -1.100                 -                   -        -1.100 

Resultaat 2018                -                      -                    -       357       357  

Saldo 31 december 2018   2.000       9.555     990     357     12.903  

 

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van OOM Schadeverzekering N.V. is voorgesteld 
om geen dividend uit te keren. 
 
Dit voorstel is ongewijzigd aangenomen. 
 
De aanwezige solvabiliteit van OOM Schade is als volgt vastgesteld: 

- Vaststelling van de marktwaarde balans op Solvency II grondslagen; 
- Vaststelling van de bijbehorende reconciliatiereserve vanwege herwaardering naar Solvency 

II: hierbij geldt dat er rekening dient te worden gehouden met een correctie voor te betalen 
dividend en de correctie voor afdelingsreserve Klein Molest / Vandalisme; 

- Vaststelling van de kwaliteit van de elementen van het eigen vermogen naar Tier 1, 2 en 3. 
 
Voor OOM Schade geldt dat alle elementen van het eigen vermogen gelden als Tier 1 eigen 
vermogen. Daarnaast geldt dat er geen elementen van de aanwezige solvabiliteit zijn die niet uit de 
balans blijken (er is derhalve geen sprake van ‘aanvullend’ eigen vermogen).  
 
Op de aanwezige solvabiliteit is voor OOM Schade een aanpassing gemaakt vanwege niet-
uitkeerbare reserves. Dit betreft een reservering voor de afgeschermde kassen voor Klein-Molest- en 
Vandalisme polissen. In de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen dat eventuele  klein-molest- en 
vandalismeschades mede uit deze afdelingskas uitgekeerd zullen worden. Derhalve is in de 
aanwezige solvabiliteit een afslag gemaakt voor deze reserves ervan uitgaande dat deze niet 
onvoorwaardelijk uitkeerbaar zijn. De omvang van deze reservering bedraagt circa € 990 per 
jaareinde 2018. De samenstelling van de aanwezige solvabiliteit is onderstaand opgenomen. 
 



 
 

 
OOM Verzekeringen  SFCR per 31/12/2018 

 
 Datum: 29 mei 2019 Blad  68 van 71 

 
 
De Solvency II onderdelen van het eigen vermogen zijn niet gelijk aan de onderdelen zoals 
gerapporteerd in de jaarrekening. Op de Solvency II balans bestaat het vermogen uit gestort kapitaal, 
agio en reconciliatiereserve. Voor de aanwezige solvabiliteit geldt dat deze uit zuiver Tier 1 
elementen bestaat. De transitie van de aanwezige solvabiliteit van de jaarrekening naar Solvency II is 
onderstaand nader toegelicht. 
 

 
 
Het effect van herwaardering naar Solvency II heeft een extra reconciliatiereserve tot gevolg van € 
429. Dit komt voort uit herwaardering van de voorzieningen (waarbij het herverzekeringsdeel op de 
activa zijde wordt geplaatst) en het toevoegen van een risicomarge. Daar tegenover staan de afname 
van de solvabiliteit vanwege de herwaardering van de latente belastingvoorziening en de correctie 
voor de niet-uitkeerbare reserves (klein-molest) waardoor de aanwezige solvabiliteit afneemt tot € 
12.341. 
 
Per saldo resteert een aanwezige solvabiliteit van € 12.341 op Solvency II grondslagen wat volledig 
ter beschikking staat voor de SCR en MCR. 
 
Dit eigen vermogen staat volledig ter beschikking voor dekking van de SCR en MCR en resulteert in 
een SCR ratio (zonder rekening te houden met het minimaal aan te houden vermogen van € 3.700) 
van 671%. Rekening houdend met deze € 3.700 leidt dit tot een MCR ratio van 334 %.  
 
Er is besloten geen dividend uit te keren.  
 
Omdat is besloten geen dividend uit te keren is het vermogen op Solvency II grondslagen gestegen 

van € 11,9 miljoen tot € 12,3 miljoen. Ten opzichte van het wettelijk minimaal aan te houden 

vermogen van € 3,7 miljoen, betekent dit dat de SCR ratio (gebaseerd op de MCR) is gestegen van 

321% per 31 december 2017 naar 334% per 31 december  2018. Deze ratio is ruim hoger dan het 

minimum dat is beschreven in het kapitaalbeleid (150% van de SCR). 

 

  

Aanwezige solvabiliteit Solvency II

Activa minus Passiva 13.331      

Gestort kapitaal 2.000        

Reconciliatiereserve voor correctie uit te betalen dividend 11.331      

Uit te betalen dividend -           

Reconciliatiereserve na correctie uit te betalen dividend 11.331      

Aanwezig vermogen 13.331       

Correctie Klein molest 990-           

Beschikbaar vermogen 12.341       

Aanwezige solvabiliteit BW 2.9 naar SII

Solvabiliteit BW 2.9 12.903       

Herwaardering voorziening 572           

Herwaardering latente belastingvoorziening 143-           

Correctie Klein molest 990-           

Uit te betalen dividend -           

Solvabiliteit SII 12.341       
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7.5.2. Kapitaalvereiste  

Schematisch ziet de solvabiliteitspositie van OOM Schadeverzekering N.V. er per 31 december 2018 
als volgt uit. 

 
 
Bovenstaande solvabiliteitspositie is vastgesteld op basis van het standaard model van Solvency II. 
Hierbij gelden de volgende algemene opmerkingen: 

- De specificaties van de Delegated Acts zijn gebruikt als voornaamste bron voor vaststellen 
van Solvency II vereisten, methoden en parameters; 

- OOM maakt geen gebruik van een intern model, USP’s, LTG-maatregelen, 
overgangsmaatregelen of geografische diversificatie; 

- Voor verdiscontering van verwachte kasstromen uit verplichtingen is gebruik gemaakt van de 
Solvency II rentetermijnstructuur per 31-12-2018 zoals gepubliceerd door EIOPA; 

- Op de rentetermijnstructuur worden door OOM geen opslagen toegepast voor de 
volatiliteitsaanpassing of matching-aanpassing. 

 
De verschillende onderdelen van de solvabiliteitspositie zijn onderstaand beknopt nader toegelicht. 
  

Oom Schade 31-12-2017 31-12-2018

Marktrisico (totaal na diversificatie) 1.732       1.270        MCR Lineair 387

Renterisico 780          695          MCR Bovengrens 828

Aandelenrisico 1.233       755          MCR Ondergrens 460

Vastgoedrisico -           -           MCR Combined 460

Spreadrisico 275          248          MCR Absoluut minimum 3.700

Valutarisico 213          206          MCR 3.700

Concentratierisico -           -           

Tegenpartij kredietrisico (na diversificatie) 437          201          

Type 1 398          170          

Type 2 50            38            

Schaderisico (totaal na diversificatie) 1.752       1.393        

Schade - Premie- en voorzieningenrisico 924          924          

Schade - Onnatuurlijk vervalrisico -           246          

Schade - Catastroferisico 1.275       809          

Zorgrisico (totaal na diversificatie) 0              8              

Zorg - Premie- en voorzieningenrisico 0              0              

Zorg - Onnatuurlijk vervalrisico -           8              

Zorg - Catastroferisico -           -           

SCR na adjustment (o.b.v. MCR) 3.700       3.700        

Totale bSCR 2.987       2.212        

Operationeel risico 228          242          

Aanpassing belastingen -804         -613         

SCR na adjustment 2.411       1.840        

Maximum SCR & MCR 3.700       3.700        

In aanmerking komend eigen vermogen 11.882     12.341      

Solvabiliteitsratio 321% 334%

Minimum Capital Requirement
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Verliesabsorberend vermogen van latente belastingen (LACDT / Tax adjustment) 

Voor de berekening van de SCR dient rekening te worden gehouden met het verliesabsorberend 

vermogen van latente belastingen. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van carry-back (1 jaar) en 

carry-forward (9 jaar). Om deze te bepalen zijn de volgende zaken van belang: 

- Betaalde belasting over het afgelopen jaar 

- Huidige netto latente belastingpositie 

- Verwachte toekomstige winsten 

Voor het verliesabsorberend vermogen geldt dat deze niet meer kan en mag bedragen dan het 

vennootschappelijk belastingtarief (25%) maal de SCR (voor correctie LACDT). De SCR voor correctie 

LACDT bedraagt €2.454, de te verrekenen belasting is dus maximaal € 613. Voor OOM Schade is 

gekozen om deze maximale waarde op te nemen ter verrekening met de SCR. Deze keuze is goed te 

beargumenteren omdat: 

- Conform de jaarrekening over het afgelopen jaar € 97 aan belasting zal worden betaald. Op 

basis van louter carry back zou dus nog € 516 verder dienen te worden onderbouwd. 

- Op de Solvency balans staat voor € 677 aan netto belastinglatentie open als voorziening. Dit 

bedrag wat uit meerdere latenties bestaat ontstaat door herwaarderingen tussen de fiscale 

balans en de Solvency II balans. Deze waarde zal vanwege bijvoorbeeld afwaardering van de 

beleggingen na stress deels direct vrijvallen. Verder zal een gedeelte gedurende de komende 

jaren vrij vallen zoals herwaarderingsverschil van de voorziening. Per saldo kan dus middels 

carry back en huidige belastinglatentie voldoende aannemelijk worden gemaakt dat de 

volledige LACDT mag worden opgenomen. 

- Vanwege de sterke solvabiliteit zou nadat er een SCR-schok zou plaatsvinden nog voldoende 

kapitaal beschikbaar zijn om als verzekeraar te kunnen blijven bestaan. Gegeven de goede 

combined ratio’s van de laatste jaren zou naar verwachting ook na stress nog voldoende 

winst kunnen worden gemaakt. Dit zou tevens ruimte geven om middels carry forward 

eventuele verliezen te verrekenen. 

Met deze onderbouwing wordt tevens voldaan aan de in 2017 gepubliceerde Guidance van DNB. 

 

7.6. Gebruik ondermodule aandelenrisico en gebruik Intern model (E3 

en E4) 
Stichting OOM verzekeringen, OOM Schadeverzekering N.V. en OOM Global Care maken geen 

gebruik van de ondermodule aandelenrisico en maken geen gebruik van een intern model. 
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7.7. Niet-naleving van minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van 

het solvabiliteitskapitaalvereiste (E5) 
De verzekeraars dienen kapitaal te hebben ter dekking van de verplichtingen voortvloeiend uit de 

huidig aanwezige en toekomstig af te sluiten verzekeringscontracten. Naast de aanwezige middelen 

dient bij toekomstige groei additioneel kapitaal te worden gegenereerd. Zowel OOM 

Schadeverzekering N.V. als OOM Global Care N.V. hebben de afgelopen (minimaal) 10 jaar positieve 

resultaten geboekt. Ook is de verwachting dat de resultaten van de maatschappijen positief blijven, 

waardoor additioneel kapitaal uit de winsten kan worden opgebracht.  

Daarnaast is het kapitaal momenteel voldoende om aan de eisen van het kapitaalbeleid te voldoen 

en hebben de maatschappijen momenteel dus geen behoefte aan additioneel kapitaal.  

Naast de winsten die de maatschappijen maken kunnen de maatschappijen in tijden van nood of bij 

grote aankopen een verzoek tot additioneel kapitaal indienen bij de aandeelhouder, Stichting OOM 

Verzekeringen. Omdat er eenheid is van bestuur en toezicht over de verschillende entiteiten en dit 

beleid is goedgekeurd door zowel de verzekeringsmaatschappijen als de aandeelhouder is er 

voldoende zekerheid dat indien nodig en verstandig het additionele kapitaal wordt verstrekt.  

Tevens bestaat de mogelijkheid dat OOM Holding N.V. kapitaal verstrekt aan OOM 

Schadeverzekering N.V. of OOM Global Care N.V., eventueel door een dividenduitkering van de 

andere verzekeringsmaatschappij. Deze mogelijkheden zullen niet nader worden uitgewerkt omdat 

deze minder waarschijnlijk en minder logisch zijn dan het verstrekken van kapitaal door Stichting 

OOM Verzekeringen. Indien één van de twee maatschappijen middelen ter beschikking stelt zal het 

effect hiervan op de solvabiliteit van beide maatschappijen in de overwegingen worden 

meegenomen. 

 

7.8. Overige informatie (E6) 
Er zijn geen overige belangrijke aandachtspunten rondom het eigen vermogen en de 

kapitaalsvereisten. 


