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Inleiding
Onze belangrijkste stakeholder is de klant met wie wij langdurige (verzekerings)verbintenissen aangaan.
Het primaire belang van onze klant is dat wij de beloften ten aanzien van zowel het verzorgen van het
laatste afscheid als het financieel mogelijk maken hiervan kunnen nakomen. De klant is gebaat bij continuïteit van Monuta.
Vanaf boekjaar 2016 zijn alle verzekeraars welke onder het Solvency II toezichtsregime vallen verplicht
om een “Verslag inzake de Solvabiliteit en de Financiële toestand” (in het Engels: Solvency and Financial
Condition Report (SFCR)) te rapporteren. Dit rapport is opgesteld aan de hand van de richtlijnen die daarvoor in de Solvency II regelgeving zijn vastgelegd.
Deze SFCR is, met goedkeuring van toezichthouder DNB, opgesteld als een gecombineerde solo- en
groepsrapportage. Deze rapportage heeft betrekking op Monuta Verzekeringen N.V. en Monuta Holding
N.V..
Het opstellen van een SFCR is verplicht op grond van artikel 51 van Richtlijn (2009/138/EG). Het normenkader voor het opstellen van deze rapportage wordt gevormd door de volgende wet- en regelgeving, aangevuld met toelichtingen van de toezichthouder:





Solvency II Richtlijn (2009/138/EG), artikel 51 en verder;
Gedelegeerde Verordening Solvency II (EU 2015/35), Hoofdstukken 12 en 13;
Uitvoeringsverordening (EU 2015/2450);
Relevante richtsnoeren van EIOPA, waaronder EIOPA-BoS-15/109 – Richtsnoeren voor rapportage en
openbaarmaking;
 Brieven van DNB, waaronder die van 2 april 2015 (aandachtspunten kwantitatieve rapportage voorbereidende fase Solvency II en toelichting daarop) en van 22 januari 2016 (Aandachtspunten Day One
rapportage);
 DNB Guidance bij de kwalitatieve SII Preparatory Guidelines rapportage.
Dit rapport kent een voorgeschreven indeling welke is afgeleid van de bepalingen zoals deze in bovenstaande wetgeving is weergegeven. Meer specifiek volgt deze indeling uit artikel 293 tot en met 297 van
de Gedelegeerde Verordening (EU 2015/35). De hoofdstukken beslaan de volgende onderwerpen:

A.
B.
C.
D.
E.

Activiteiten en resultaten
System of Governance
Risicoprofiel
Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden
Kapitaalbeheer
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Samenvatting
De SFCR begint met hoofdstuk A. ‘Activiteiten en resultaten’. In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van de bedrijfsvoering gegeven, alsmede een toelichting op de onderdelen van Monuta Holding. Daarnaast wordt in hoofdstuk A een overzicht gegeven van de activiteiten en (financiële) resultaten
van Monuta in het jaar 2016.
Hoofdstuk B. ‘System of Governance’ voorziet in een algemene beschrijving van het governance systeem
van Monuta. Daarnaast worden de rollen en verantwoordelijkheden van de onder Solvency II gedefinieerde sleutelfuncties toegelicht, waarbij eveneens wordt ingegaan op de vereisten ten aanzien van betrouwbaarheid en deskundigheid van het personeel. Tevens wordt in dit hoofdstuk het risicomanagement
system, het stelsel van interne beheersing, het ORSA proces en uitbesteding toegelicht.
In hoofdstuk C. ‘Risicoprofiel’ wordt ingegaan op het risicoprofiel van de verzekeraar, waarbij de blootstelling aan en beheersing van de verzekeringstechnische, markt-, krediet-, liquiditeits- en operationele
risico’s worden beschreven. Tevens worden in hoofdstuk C gevoeligheden en stress-scenario’s behorende
bij de verschillende materiële risico’s toegelicht.
Hoofdstuk D. ‘Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden’ voorziet in een beschrijving van de basis en methoden voor waardering van activa en technische voorzieningen. Binnen dit hoofdstuk worden waarderingsverschillen tussen Solvency II en de jaarrekening toegelicht. In dit hoofdstuk wordt eveneens een beschrijving van de mate van onzekerheid bij de berekening van de technische voorziening gegeven.
Het laatste hoofdstuk van de SFCR betreft E. ‘Kapitaalbeheer’. In dit hoofdstuk worden de hoogte, kwaliteit en structuur van het eigen vermogen, het minimumkapitaalvereiste (‘MCR’) en het solvabiliteitskapitaalvereiste (‘SCR’) beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk het kapitaalbeleid van Monuta toegelicht.
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A. Activiteiten en resultaten
A.1 Activiteiten
Juridische structuur
Monuta Stichting1
Monuta Stichting is 94 jaar geleden ontstaan uit een maatschappelijke behoefte. Opgericht door en voor
particulieren die zich verenigden om het organiseren van uitvaarten op passende wijze mogelijk te maken
en de daarmee gepaard gaande financiële lasten en risico’s gezamenlijk te dragen.
Het huidige doel van Monuta Stichting is het oprichten, besturen van en deelnemen in rechtspersonen en
ondernemingen, die direct, indirect of mede tot doel hebben het verzorgen van begrafenissen en crematies of waarvan de werkzaamheden hieraan bevorderlijk kunnen zijn of daarmee verband houden.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijk lid (de voorzitter van het bestuur) en twee leden
benoemd op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen van Monuta Holding N.V. uit het midden van die Raad van Commissarissen. Het onafhankelijk lid wordt benoemd door de twee leden van de
RvC. Het Directieteam en de RvC leggen verantwoording af aan de aandeelhoudersvergadering over het
gevoerde beleid, respectievelijk het toezicht dat daarop is uitgeoefend. Monuta Stichting is 100% aandeelhouder van Monuta Holding N.V.
Monuta Holding N.V.2
Monuta Holding N.V. is de Holding vennootschap die aandelen houdt in vennootschappen die zich door
de jaren heen hebben ontwikkeld tot een landelijke dienstverlener op het gebied van uitvaartverzorging
en -verzekeringen. Monuta Holding N.V. houdt 100% aandelen in de volgende vennootschappen:





Monuta Uitvaartgroep N.V.
Monuta Verzekeringen N.V.
Monuta Voorzieningsfonds B.V.
Monuta Ontzorgt B.V. (per januari 2017)

Monuta Holding N.V. voert het bestuur over haar dochtervennootschappen en ondernemingen. De verantwoordelijkheid over de dochterondernemingen en de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden zijn niet gedelegeerd en liggen bij de statutaire directie. De doelstelling van de vennootschappen
en ondernemingen die gehouden worden door Monuta Uitvaartgroep N.V. is het verzorgen of doen ver-

1

Statuten Stichting Monuta

2

Statuten Monuta Holding N.V.
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zorgen van begrafenissen en crematies en het exploiteren van uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen. Monuta Verzekeringen N.V. treedt op als verzekeraar van uitvaart- en levensverzekeringen: het verkopen van deze verzekeringen en het afwikkelen van bestaande uitvaart- en levensverzekeringen en alles
wat daarmee verband houdt in de meest ruime zin des woords. Monuta Voorzieningsfonds B.V. heeft als
doelstelling het beheren, administreren en beleggen van gelden door derden die in de vennootschap worden gestort ter gehele of gedeeltelijke bestrijding van de kosten verbonden aan de verzorging van hun
uitvaart. Daarnaast is in 2017 Monuta Ontzorgt B.V. gestart met activiteiten rondom het thema afscheid.
Monuta Holding N.V. is statutair gevestigd te Apeldoorn
Schumanpark 11
Postadres: Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn
Telefoon: (055) 539 13 91
Internet: www.monuta.nl
E-mail: monuta@monuta.nl
Wijziging juridische structuur3
In boekjaar 2016 zijn Monuta Holding N.V. (verkrijgende vennootschap) en Monuta Verzekeringsgroep
N.V. (verdwijnende vennootschap) juridisch gefuseerd. Als gevolg van de fusie ressorteerden per eind
2016 onder de holding drie deelnemingen, namelijk Monuta Verzekeringen N.V., Monuta Voorzieningsfonds B.V. en Monuta Uitvaartgroep N.V. en haar deelnemingen. Daarnaast zijn in 2016 de lege deelnemingen Monuta Zorgadvies B.V. (100% van Monuta Verzekeringsgroep N.V.) en Monuta Kantorencentrum B.V. (100% dochter van Monuta Verzekeringen N.V.) geliquideerd. Tot slot heeft een medewerker
van Monuta Uitvaartgroep een belang van 4,9% verworven in Monuta Spaans B.V. (een dochter van Monuta Uitvaartverzorging N.V.). Hiermee is de eerste medewerkersparticipatie een feit.

3

Jaarrekening, pagina 14, Governance
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De juridische structuur van Monuta ziet er per 31 december 2016 als volgt uit:

7

Raad van Commissarissen Monuta Holding N.V.4
Op 4 april 2016 heeft een wisseling van functies plaatsgevonden binnen de RvC vanwege het aflopen van
de benoemingstermijn van de heer mr. E. Pouw als voorzitter van de RvC. De heer mr. F.C.W. Briët is benoemd tot voorzitter van de RvC en de heer mr. E. Pouw tot regulier lid.
De samenstelling van de raad van commissarissen was in 2016 als volgt:
De heer mr. F.C.W. Briët (voorzitter)
commissaris sinds 2010
voorzitter RvC
lid selectie- en remuneratiecommissie
lid RvA Uitvaart
Huidige zittingstermijn tot en met 2018: niet herbenoembaar
De heer drs. M.W. Dijkshoorn AAG
commissaris sinds 2010
voorzitter Audit- en Riskcommissie
bestuurslid Monuta Stichting
lid RvA Duitsland
Huidige zittingstermijn tot en met 2018: niet herbenoembaar
De heer drs. Th.A.W.M. Janssen
commissaris sinds 2014
lid Audit- en Riskcommissie
lid RvA Uitvaart
Huidige zittingstermijn tot en met 2018: herbenoembaar
De heer mr. E. Pouw
commissaris sinds 2008
lid selectie- en remuneratiecommissie
lid RvA Duitsland
Huidige zittingstermijn tot en met 2020: niet herbenoembaar
De RvC is in 2016 in het kader van continuïteit van kennis binnen de Raad gestart met de search naar twee
nieuwe leden voor de RvC. De RvC wil tijdig nieuwe commissarissen aanstellen, zodat nieuwe commissarissen de gelegenheid hebben om zich in te werken. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat de RvC naar
behoren kan blijven functioneren.

4

Jaarrekening, pagina 5, Samenstelling Raad van Commissarissen
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Bestuur van Monuta Holding N.V. (Directieteam)5
Het bestuur van Monuta Holding N.V. bestaat uit de volgende statutaire directeuren:
 De heer drs. G.H. de Heer - Directievoorzitter
 De heer drs. Ir. C.R.W. Elsinghorst AAG - Directeur financiën en risicomanagement
Het bestuur wordt aangevuld met de volgende titulair directeuren:
 Mevrouw drs. R.I. Zwetsloot – Directeur Uitvaartzorg
 De heer drs. F.J.M. Fransen – Directeur Verzekeringen
Sleutelfunctionarissen
De sleutelfuncties worden door de volgende functionarissen ingevuld:
Actuariële functie
De heer F. Proost (coördinerende/adviserende taken) en de heer W.
Elshof (beoordelende/toetsende taken)6
Compliance functie
Mevrouw B. Oenema
Risico management functie
De heer F. Proost
Interne Audit functie
De heer J. Bisseling
De sleutelfuncties zijn benoemd door het Directieteam. Hun taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen staan beschreven in een charter dat voor elke sleutelfunctie is opgesteld. Voor benoemingen alsmede wijzigingen in de charters is instemming van de RvC vereist. De compliance officer, de
actuariële functie, de risico management functie en de interne audit functie rapporteren op kwartaalbasis aan het Directieteam en de RvC. De sleutelfunctionarissen hebben een escalatielijn naar de voorzitters van de ARC en de RvC.
Extern toezicht
Externe accountant
Vanaf het boekjaar 2016 is PWC benoemd als nieuwe externe accountant voor Monuta voor het boekjaar
beginnend op 1 januari 2016. Dhr. Albert Zoon (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285)
is als engagement partner verantwoordelijk voor de dienstverlening aan Monuta.

Toezichthouder DNB
De Nederlandsche Bank N.V., de heer J.F. Struik.
Toezicht Verzekeraars, Middelgrote Verzekeraars, telefoonnummer 020 524 6215

5 Jaarrekening, pagina 3, werkterrein en personalia
6 In 2017 wordt de Actuariële Functie integraal bij 1 persoon belegd.
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Monuta Uitvaartgroep N.V. 7
Het doel van Monuta Uitvaartgroep N.V. en haar deelnemingen (hierna te noemen Uitvaartgroep) is:
a. Het verzorgen of doen verzorgen van uitvaarten, alsmede het stichten en exploiteren van uitvaartcentra, crematoria en andere gebouwen en van begraafplaatsen, alsmede alles wat daartoe bevorderlijk is
of kan zijn in de ruimste zin;
b. het houden van aandelen in andere vennootschappen, het voeren van het bestuur over, het op andere
wijze deelnemen in of betrokken zijn bij andere vennootschappen en ondernemingen wier doel is het
verzorgen of doen verzorgen van begrafenissen en crematies, het exploiteren van uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen en dat wat met één en ander verband houdt;
c. het financieren of mede-financieren van vennootschappen en ondernemingen, alsmede het opnemen
en verstrekken van geldleningen al dan niet onder hypothecair verband, het verlenen van zekerheden
(waaronder garanties en hypotheken) voor de schulden van de vennootschap en van anderen;
d. het beleggen van haar vermogen in alle goederen en zaken, effecten, vorderingen en andere vermogenswaarden;
e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten, zomede het verrichten van andere werkzaamheden ten behoeve van andere personen, vennootschappen en ondernemingen, alsmede het
voeren van (interim)management over en het ter beschikking stellen van kennis aan andere vennootschappen en ondernemingen;
f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin des woords verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Haar producten worden aangeboden op de Nederlandse markt via eigen vestigingen en aangesloten franchisenemers. Monuta Holding N.V. is enig aandeelhouder van de Uitvaartgroep. Het managementteam
van de Uitvaartverzorging is, onder leiding van de titulair directeur mevrouw drs. R.I. Zwetsloot, verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de Uitvaartverzorging, waarbij de statutaire directie statutaire verantwoordelijkheid draagt. De statutaire directie is collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook
als deze zijn voorbereid door individuele directieleden. Een individueel lid kan slechts die bevoegdheden
uitoefenen die de directie uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd. De individuele leden
kunnen geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de directie als geheel kan uitoefenen. Ieder lid van het Directieteam informeert de andere leden van het Directieteam duidelijk en tijdig over de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van
belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt. De RvC van Monuta
Holding N.V. voert ook toezichthoudende taken uit op de Uitvaartgroep.
In 2014 hebben de RvC en de Directie een Raad van Advies (hierna te noemen RvA) Uitvaartverzorging
samengesteld. In de RvA Uitvaartverzorging zijn naast twee directieleden en twee commissarissen, twee
externe leden benoemd.

7 Statuten Monuta Uitvaartgroep N.V.
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Monuta Uitvaartgroep N.V. is statutair gevestigd te Apeldoorn
Schumanpark 11
Postadres: Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn
Telefoon: (055) 539 13 91
Internet: www.monuta.nl
E-mail: monuta@monuta.nl
Monuta Verzekeringen N.V.8
Monuta Verzekeringen N.V. (hierna te noemen de Verzekeraar) heeft tot doel het afsluiten en uitkeren
van levensverzekeringen ten behoeve van uitvaarten en crematies. Monuta Holding N.V. is enig aandeelhouder van Monuta Verzekeringen N.V. De directie van de Verzekeraar bestaat uit één titulair directeur,
de heer drs. F.J.M. Fransen en uit de statutaire bestuurder Monuta Holding, die vertegenwoordigd wordt
door haar twee statutair vertegenwoordigers. Dagelijks beleidsbepalers van de Verzekeraar zijn de heren
drs. G.H. de Heer, drs. Ir. C.R.W. Elsinghorst en drs. F.J.M. Fransen. Het managementteam van de Verzekeraar is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de Verzekeraar, waarbij de statutaire directie
de statutaire verantwoordelijkheid draagt. In het managementteam worden besluiten voorbereid die door
het Directieteam worden genomen. De dagelijkse beleidsbepalers van de Verzekeraar zijn verantwoordelijk voor het besturen van de Verzekeraar, waarbij de directie statutaire verantwoordelijkheid draagt. Het
Directieteam blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door individuele
directieleden. Een individueel lid kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de directie uitdrukkelijk
aan hem heeft toegekend of gedelegeerd. De individuele leden kunnen geen bevoegdheden uitoefenen
die verder strekken dan de bevoegdheden die de directie als geheel kan uitoefenen. Ieder lid van het Directieteam informeert de andere leden van het Directieteam duidelijk en tijdig over de wijze waarop hij
van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied
dat onder zijn verantwoordelijkheid valt.
Monuta Verzekeringen N.V. heeft in 2016 een eigen Raad van Commissarissen ingesteld, die is samengesteld uit dezelfde personen als de Raad van Commissarissen van Monuta Holding N.V.
Monuta Verzekeringen N.V. is statutair gevestigd te Apeldoorn
Schumanpark 11
Postadres: Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn
Telefoon: (055) 539 13 91
Internet: www.monuta.nl
E-mail: monuta@monuta.nl

8 Statuten Monuta Verzekeringen N.V.
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Monuta Verzekeringsactiviteiten Duitsland9
Monuta ontplooit, naast verzekeringsactiviteiten in Nederland, sinds 2007 ook verzekeringsactiviteiten in
Duitsland. Dit betreft een onzelfstandige nevenvestiging in Düsseldorf. Ter ondersteuning hiervan hebben
de directie en de RvC een RvA Duitsland (hierna te noemen RvA) ingesteld. De RvA heeft nadrukkelijk geen
toezichthoudende rol; die blijft ook voor de Duitse activiteiten voorbehouden aan de RvC.
In de RvA Duitsland zijn naast twee directieleden, twee commissarissen en de Hauptbevollmächtigter
Monuta Duitsland, drie externe leden benoemd.
Monuta Verzekeringen N.V. - Niederlassung Deutschland handelnd unter:
Monuta Versicherungen
Niederlassung Deutschland
Niederkasseler Lohweg 191
40547 Düsseldorf
Service-Hotline: 0211-522 95 35-51
www.monuta.de
info@monuta.de
Hauptbevollmächtigte: W. Capellmann (tot en met 30 april 2017), drs. F.J.M. Fransen
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 55980
Steuernummer: 116/5948/4178
Umsatzsteuer ID-Nr.: DE292911795
Monuta Voorzieningsfonds B.V.10
Monuta Voorzieningsfonds B.V. (hierna te noemen het Voorzieningsfonds) is bedoeld voor het financieel
mogelijk maken van een uitvaart voor iedereen, waaronder mensen vanaf 75 jaar en mensen die geen
verzekering meer kunnen sluiten. Het Voorzieningsfonds heeft tot doel het beheren, administreren en
beleggen van gelden die door derden in het Voorzieningsfonds zijn gestort voor gehele of gedeeltelijke
betaling van de kosten verbonden aan de verzorging van hun uitvaart of voor al hetgeen hiermee verband
houdt. Monuta Holding N.V. is enig aandeelhouder van het Voorzieningsfonds. De statutaire directie van
het Voorzieningsfonds bestaat uit de vertegenwoordigers van de statutaire directie van Monuta Holding
N.V. en mevrouw drs. R.I. Zwetsloot als titulair directeur.

9 Geschäftsordnung für den Vorstand von Monuta Deutschland
10 Statuten Monuta Voorzieningsfonds B.V.
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Monuta Voorzieningsfonds B.V. is statutair gevestigd te Apeldoorn
Schumanpark 11
Postadres: Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn
Telefoon: (055) 539 13 91
Fax: (055) 539 14 91
Internet: www.monuta.nl
E-mail: monuta@monuta.nl

A.2 Resultaten 2016
In 2016 heeft Monuta 22.591 uitvaarten en crematies mogen verzorgen voor haar klanten. Aan het eind
van het verslagjaar werd tevens voor 1.500.891 klanten een uitvaartverzekering beheerd, waarvan
81.538 in Duitsland.
Naast de focus op de “klassieke” kernactiviteiten is in het verslagjaar een start gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe markten. Met de Monuta missie als uitgangspunt is het doel geformuleerd om voor
klanten de laatste fase van het leven te ontzorgen, te veraangenamen en te verrijken. Monuta verwacht
in 2017 een aantal samenwerkingen en participaties in deze nieuwe richting te realiseren.
Thema’s 2016
De ontwikkeling van de onderneming wordt gestuurd en gemeten aan de hand van onder andere de volgende thema’s:
1. Voortdurende verbetering in klantgerichtheid en ondernemerschap
Tevredenheid van klanten staat voorop bij de plannen die Monuta ontwikkelt. Dat doet Monuta door ondernemend te opereren en voortdurend initiatieven te nemen die de dienstverlening aan de klant verbeteren. Een belangrijke stap die Monuta in 2016 op dit gebied heeft gezet, is de start van de uitrol van het
plan Gezond Groeien voor de uitvaartactiviteiten. Met dit plan gaat het uitvaartbedrijf terug naar de basis door de uitvaartverzorger zo lokaal mogelijk te laten werken, dicht bij de klant. In regio’s waar de eigen organisatie niet aanwezig is, kiest Monuta steeds vaker voor ondernemende samenwerkingsverbanden met franchisers en partnerbedrijven. In dit kader is in het najaar 2016 de voorgenomen samenwerking met Van der Spek Uitvaartverzorging aangekondigd; met deze sterke combinatie is Monuta nog beter in staat om de klanten in de regio Zuid-Holland te bedienen.
Ook in het verzekeringsbedrijf werden in 2016 ondernemende stappen gezet om de klanttevredenheid
verder te verhogen. In de online ‘Mijn Monuta’ omgeving werden belangrijke verbeteringen gerealiseerd.
De voortdurende focus op klantgerichtheid heeft in 2016 geleid tot een verdere stijging van de klanttevredenheidscores voor zowel de uitvaart- als de verzekeringsactiviteiten.
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2. Structurele verbetering van de winstgevendheid, bij een bewust en aanvaard risicoprofiel
Monuta heeft in 2016 een stijging van de omzet en het nettoresultaat, exclusief reorganisatiekosten uit
hoofde van Gezond Groeien, gerealiseerd. De verzekeringsactiviteiten ontwikkelden zich goed, met een
solide resultaat voor de Nederlandse activiteiten en een sterke omzetgroei in Duitsland. Het operationele bedrijfsresultaat van het uitvaartbedrijf (exclusief reorganisatielasten en de impact van een stelselwijziging rond de waardering van vastgoed) eindigde zoals verwacht rond break even. De in het verslagjaar gestarte reorganisatie leidde tot aanzienlijke bijzondere lasten en een netto verlies in het uitvaartbedrijf in 2016, maar zal bijdragen aan een structurele verbetering van de winstgevendheid van de uitvaartactiviteiten in de komende jaren.
Het belangrijkste risico voor Monuta is de zeer lage rentestand van de laatste jaren. Het Solvency II toezicht-regime, waar de verzekeringsactiviteiten onder vallen, werkt ongunstig uit voor uitvaartverzekeraars zoals Monuta vanwege het lange termijnkarakter van de verplichtingen jegens klanten. Hoewel de
Solvency II ratio van Monuta ruim voldoende is, heeft Monuta continue focus op het beperken van de
rentegevoeligheid.
3. Monuta, een sterk merk
Monuta is een sterk merk, zowel in de markt voor uitvaartzorg als uitvaartverzekeringen. Het merk heeft
in Nederland een hoge naamsbekendheid en een goede reputatie onder consumenten en de intermediaire partners. In lijn met de maatschappelijke ontwikkeling verschuift een groeiend deel van de merkinspanningen naar social media. Succesvolle Monuta-platformen zijn de online ontmoetingsplek voor nabestaanden Wie troost mij?, met meer dan 100.000 Facebook likes, en de digitale gedenkplaats
www.sterrenhemel.nl.
Een belangrijke exponent van het merk Monuta is het Monuta Charity Fund, het goede doelenfonds van
Monuta waarmee het afgelopen jaar circa 100 lokale projecten op het gebied van zorg voor nabestaanden werden ondersteund. In 2016 besloot Monuta de naam van het goede doelenfonds te veranderen in
Monuta Helpt. Tegelijk is het bereik van het fonds verbreed door ook lokale projecten te gaan ondersteunen die gericht zijn op de periode vóór het laatste afscheid, zoals ouderenzorg en mantelzorg. Monuta helpt niet alleen met financiële steun, maar ook door zelf de handen uit de mouwen te steken. De
medewerkers van Monuta verlaten namelijk vanaf 2017 één dag per jaar hun werkplek om zich in te zetten voor projecten van Monuta Helpt.
4. Groei in Duitsland
Monuta is sinds 10 jaar actief in Duitsland vanuit haar vestiging in Düsseldorf. In deze periode is Monuta
uitgegroeid van een ‘buitenlandse startup’ naar een volwassen, nationale aanbieder van uitvaartverzekeringen met een marktaandeel in nieuwe productie van ca. 10%. Het aandeel van de Duitse verzekeringsproductie in de totale Groepsproductie is in het verslagjaar de grens van 25% gepasseerd.

14

Met het ingaan van deze nieuwe fase zijn in 2016 diverse maatregelen genomen om de lokale organisatie verder te versterken. Een belangrijke verandering is dat de Duitse verzekeringsactiviteiten in 2016 onder directe aansturing van het Nederlandse verzekeringsbedrijf zijn gebracht. Hiermee zullen kosten-efficiency en kennis-synergie tussen de Nederlandse en Duitse activiteiten toenemen.
5. Digitalisering en Modernisering van het ICT-landschap
In 2015 is een start gemaakt met het meerjarenprogramma Klaar voor Digitaal. Onder dit investeringsprogramma worden de ICT-systemen en de ICT-architectuur ingrijpend gemoderniseerd. Door een nieuw
en toekomstbestendig applicatie- en IT-landschap te realiseren, zal Monuta niet alleen de bedrijfsvoering
vereenvoudigen en de efficiency verbeteren, maar krijgt Monuta ook een completer klantbeeld waardoor de klanten nog gerichter en persoonlijker bediend kunnen worden. Aan het einde van het verslagjaar zijn belangrijke investeringsbeslissingen genomen ten aanzien van de aanschaf van een nieuw klantrelatiesysteem en de vervanging van de bestaande uitvaart-administratiesystemen. Het jaar 2017 zal op
ICT-gebied dan ook voor een groot deel in het teken staan van de implementatie van deze nieuwe systemen.
6. Medewerkers & Talentmanagement
In 2016 is Monuta gestart met het toepassen van de zogenaamde TMA methode. Dit staat voor Talenten
Motivatie Analyse. Hiermee geeft Monuta haar talenten- en competentiemanagement gestructureerd
vorm. Dit doet Monuta door de competenties én gedragsvoorbeelden vanuit de TMA methode concreet
te maken en op te nemen in de functiebeschrijvingen. Deze methode biedt de mogelijkheid om als organisatie zelf een online drijfverenanalyse af te nemen. Dat leidt tot een persoonlijk rapport dat inzicht
geeft in de talenten van de medewerker en de aanleg voor de competenties die vereist zijn voor een
functie. De resultaten van de TMA analyse geven inzicht en houvast voor verdere ontwikkeling, zowel
aan de medewerker als aan de leidinggevende.
7. Kostenbeheersing
De operationele kosten (exclusief bijzondere reorganisatielasten) binnen de drie business units bleven in
het verslagjaar constant of daalden licht. De Holding kosten stegen licht als gevolg van het oprichten van
de afdeling Corporate Business Development en het investeren in de digitalisering en modernisering van
het ICT-landschap.
JAARCIJFERS 2016
Winstgevende groei
De geconsolideerde omzet van Monuta was in 2016 met € 289 miljoen 5% hoger dan in 2015. Dit kwam
door goede commerciële resultaten in het verzekeringsbedrijf in zowel Nederland als Duitsland (8%). De
omzet in het uitvaartbedrijf daalde met 2%.

15

Het financieel resultaat voor belastingen, exclusief reorganisatiekosten in het kader van Gezond Groeien,
noteerde in 2016 € 16,2 miljoen. Dit resultaat bestond uit het operationele bedrijfsresultaat (€ 5,2 miljoen), koersresultaten op beleggingen (€ 7,9 miljoen) en de impact van de stelselwijziging waardering
vastgoed in het uitvaartbedrijf (€ 3,1 miljoen).
In 2015 bedroeg het resultaat voor belastingen € 14,6 miljoen. Een stijging derhalve van € 1,6 miljoen,
die verklaard wordt door een hoger koersresultaat op beleggingen (+ € 4,3 miljoen), een lagere impact
van de doorgevoerde stelselwijziging ten aanzien van de waardering van vastgoed in het uitvaartbedrijf (€ 2,1 miljoen) en, ondanks ruim € 1,5 miljoen hogere uitgaven aan ICT-innovaties, iets lagere operationele resultaten van de bedrijfsonderdelen (- € 0,6 miljoen).
Het financieel resultaat voor belastingen, inclusief de reorganisatielast in het kader van Gezond Groeien,
noteerde in 2016 € 10,8 miljoen.
In 2016 zijn er geen rechtstreekse vermogensmutaties geweest.
Verzekeringsbedrijf: doorzettende groei
Het Nederlandse verzekeringsbedrijf boekte een record nieuwe productie (€ 522 miljoen verzekerd kapitaal). Door de hoge productie en het lage royement steeg de premie-omzet van het Nederlandse verzekeringsbedrijf met 5%. Het bedrijfsresultaat voor belastingen, exclusief koersresultaten, was ongeveer
gelijk aan het resultaat in 2015.
Het Duitse verzekeringsbedrijf zette de groei in 2016 verder door. Het premievolume van onze Duitse
activiteiten bedroeg in 2016 ca. € 14 miljoen, een groei van maar liefst 37% in vergelijking met 2015. In
2016 bedroeg de premie-omzet in Duitsland ongeveer 10% van de premie-omzet in Nederland. In 2015
was dat nog 7%. Het negatieve bedrijfsresultaat voor belastingen in Duitsland, exclusief koersresultaten,
is consistent met de vroege fase van ontwikkeling waarin het Duitse bedrijf zich bevindt. Monuta is tevreden met de in de nieuwe productie begrepen waardecreatie die zich op termijn zal vertalen in positieve bedrijfsresultaten.
Uitvaartbedrijf: lichte krimp, stabiel resultaat
De omzet in het uitvaartbedrijf daalde in 2016 met 2% ten opzichte van 2015. Deze daling werd
veroorzaakt door een daling van het aantal verzorgde uitvaarten en crematies (respectievelijk ongeveer
0,8% en 2,5%) en door de ingezette verschuiving naar dienstverlening door franchise. De omzetdaling
werd gecompenseerd door goede kostenbeheersing, zodat het bedrijfsresultaat 2016 voor incidentele
reorganisatielasten en voor stelselwijziging waardering vastgoed nagenoeg gelijk bleef ten opzichte van
2015. Inclusief incidentele reorganisatielasten van € 5,4 miljoen was het bedrijfsresultaat 2016 negatief.
Monuta verwacht al in 2017 de positieve effecten van de uitgevoerde reorganisatie op het bedrijfsresultaat te zullen zien.
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Gezonde solvabiliteit
Monuta startte het jaar 2016 met een gezonde solvabiliteit van 184% voor het verzekeringsbedrijf en
179% voor de Groep, gemeten conform de standaardformule van Solvency II. Gedurende het jaar, met
name in de eerste maanden, daalde de rente aanzienlijk. Dit had een drukkend effect op onze gerapporteerde solvabiliteit. Daarnaast zorgde een aanpassing in het gehanteerde model voor de berekening van
het vervalrisico voor een daling van de solvabiliteit. Toch heeft Monuta gedurende het gehele jaar een
gezonde solvabiliteit gekend, ruim boven onze interne norm. Monuta heeft het jaar 2016 afgesloten met
een solvabiliteit van 149% voor het verzekeringsbedrijf en 146% voor de Groep.

UITVAARTBEDRIJF
Klanttevredenheid
De ambitie die Monuta heeft is helder: een 9+ organisatie voor haar klanten zijn. Om dit te bereiken stelt
Monuta zich voortdurend de vraag: “waar heeft een klant behoefte aan rondom het afscheid van een
dierbare? Hoe zorgt Monuta voor een afscheid met een goed gevoel?”. In het verslagjaar 2016 zijn in dit
kader verschillende nieuwe stappen gezet. Zo werden op een aantal locaties nieuwe ideeën en horecaconcepten op het gebied van gastvrijheid-beleving en interieurstyling ingevoerd. De eerste signalen duiden er op dat klanten deze innovaties waarderen. Een nieuwe digitale service die in het verslagjaar werd
geïntroduceerd is de module gedenken.nl., een digitale gedenkplaats waar nabestaanden en bezoekers
van een uitvaart terecht kunnen voor informatie over de uitvaartplechtigheid, maar ook om condoleances te plaatsen.
Uit onze klanttevredenheidsmetingen over 2016 blijkt dat de waardering van onze opdrachtgevers voor
uitvaarten verder is gestegen naar een 8,9. Ook de Net Promotor Score (NPS)11 steeg door van 59 naar
62. De waarderingscijfers voor onze crematoria en begraafplaatsen bleven constant met een 8,6 en een
NPS van 53.
Markt en positie Monuta in 2016
Het landelijk sterftecijfer noteerde in 2016 148.898, een lichte stijging ten opzichte van 2015. Het landelijk marktaandeel van Monuta’s uitvaartdienstverlening eindigde op 9.8%, een fractionele teruggang ten
opzichte van 2015. In lijn met de trend van de afgelopen jaren is de concurrentie in de uitvaartmarkt in
het verslagjaar verder verhevigd. Het gaat hier met name om een sterke toestroom van zelfstandigen
zonder personeel, kleine en lokaal goed ingevoerde uitvaartdienstverleners. Als antwoord op deze
markttrend heeft Monuta de afgelopen jaren verschillende initiatieven en concepten ontwikkeld op het

11 De Net Promoter Score geeft de waardering van klanten voor de dienstverlening van een organisatie aan, waarbij het percentage klanten dat
een 9 of 10 als rapportcijfer geeft, wordt verminderd met het percentage klanten dat een 0 tot en met 6 geeft.
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gebied van klantgerichtheid, kosten-efficiency en lokaal ondernemerschap. Deze richting komt versterkt
terug in het plan Gezond Groeien dat in de eerste helft van 2016 werd opgesteld.
Plan Gezond Groeien
Na de zomer is een start gemaakt met het verbeteringsprogramma Gezond Groeien voor de uitvaartdienstverlening. Dit verbeteringsprogramma zal 18 maanden lopen en heeft primair tot doel de klantbeleving te vergroten en secundair de financiële resultaten structureel te verbeteren door de marktpositie
van het uitvaartbedrijf te versterken en tegelijk de efficiency van de activiteiten te verhogen. Een belangrijk uitgangspunt is om meer verantwoordelijkheden lokaal te beleggen en het profiel van de functie uitvaartverzorger te versterken. Als eerste stap is de regio-indeling van de lokale uitvaartdienstverleningsactiviteiten aangepast. Dit heeft tot een forse reductie van het aantal managers geleid. Vervolgens is een
nieuw en versterkt profiel voor de functie uitvaartverzorger geïntroduceerd. Deze functieverzwaring
heeft tot gevolg gehad dat een deel van de bestaande groep van uitvaartverzorgers niet kan voldoen aan
de nieuwe, zwaardere functie-eisen en gebruik zal maken van het Sociaal Plan dat Monuta met de vakbonden is overeengekomen. Deze maatregelen zijn daarmee ingrijpend voor de medewerkers. Monuta is
er echter van overtuigd dat ze noodzakelijk zijn en de marktpositie van Monuta zullen verstevigen. In
2017 staan binnen het verbeterprogramma diverse maatregelen gepland die de efficiency van de centrale serviceorganisatie zullen verhogen, onder andere met behulp van de invoering van nieuwe uitvaartadministratiesystemen.
Franchisenemers, medewerkersparticipaties en samenwerkingen
Om als uitvaartdienstverlener lokaal effectief te opereren heeft Monuta in de afgelopen jaren, naast de
eigen loondienstorganisatie, meerdere nieuwe vormen van lokale dienstverlening geïntroduceerd. De in
2013 vernieuwde franchiseformule ontwikkelt zich naar tevredenheid. De combinatie van lokaal ondernemerschap met de kracht van een bekend landelijk merk en een centrale serviceorganisatie leent zich
bij uitstek voor de regio’s waar de basis voor een eigen loondienstorganisatie te smal is. In het verslagjaar is het aantal franchisenemers verder gegroeid, een ontwikkeling die zich ook de komende jaren zal
voortzetten. Monuta is in het verslagjaar tevens een samenwerking aangegaan met vier lokale uitvaartondernemingen. Ook dit is een vorm waarin Monuta haar positie versterkt in gebieden waar zij nu nog
beperkt vertegenwoordigd is. De samenwerkingspartners blijven opereren onder hun eigen naam, als
‘partner van Monuta’, en profiteren tegelijk van de schaalvoordelen die Monuta kan bieden. Als nieuwste vorm van lokaal ondernemerschap in de uitvaartdienstverlening is in 2016 de eerste medewerkersparticipatie binnen Monuta van start gegaan. Monuta Spaans in Deventer is nu een zelfstandige B.V.
waarin de vestigingsmanager als minderheidsaandeelhouder participeert. Voor 2017 staat een tweede
medewerkersparticipatie gepland. Dit betreft de vestiging op het Zeeuwse Walcheren.
Uitvaartcentra en crematoria
De behoeften van families en nabestaanden van overledenen veranderen ten aanzien van opbaringsmogelijkheden en afscheidslocaties. Steeds vaker wensen zij in een intiemer en persoonlijker sfeer afscheid
te nemen van hun dierbaren. Dit heeft consequenties voor de meer dan 100 uitvaartcentra die Monuta
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in het hele land exploiteert. In 2016 is een groot aantal verbouwingen en herinrichtingsprojecten gerealiseerd. Daarnaast zijn 12 panden die niet voldeden aan deze veranderende behoeften afgestoten. Tevens
zijn in 2016 voor diverse locaties samenwerkingen en participaties in het exploiteren van uitvaartcentra
gerealiseerd.
Op het gebied van crematoria ziet Monuta de komende jaren een verzadiging van de markt optreden. Er
zijn momenteel circa 90 crematoria in Nederland en er zijn plannen in ontwikkeling voor tientallen
nieuwe crematoria. Dit zal tot overcapaciteit gaan leiden. De verzadiging van de markt in combinatie met
de forse investering die het realiseren van een nieuw crematorium met zich meebrengt, vormt een toenemend financieel risico en vergt een kritische beoordeling van nieuwe plannen. Monuta heeft zich
daarom in 2016 met name gericht op de ontwikkeling van kleinschalige projecten, zoals de aanbouw van
crematoria op bestaande uitvaartlocaties, alsmede de ontwikkeling van plannen voor gezamenlijke exploitatie van crematoria met collega uitvaartondernemingen.
Repatriëringen
Monuta is een leidende aanbieder van dienstverlening wat betreft repatriëringen van overledenen. De
organisatie van het overbrengen van overledenen naar het land waar de uitvaart zal plaatsvinden vergt
specifieke kennis en een toegewijde organisatie. In het verslagjaar zijn ten aanzien van de repatriëringorganisatie verscheidene verbeteringsmaatregelen doorgevoerd die hebben geleid tot een verbeterde bereikbaarheid en een nog efficiëntere organisatie. In 2016 werd een groei in het aantal uitgevoerde repatriëringen van 25% gerealiseerd ten opzichte van het voorgaande jaar.
VERZEKERINGSBEDRIJF
Voortdurende verbetering in klantgerichtheid en ondernemerschap
Voortdurende verbetering van de klantgerichtheid en het ondernemerschap vormen het uitgangspunt
voor alle activiteiten die Monuta ontwikkelt.
De belangrijkste doelstelling van Monuta is om eraan bij te dragen dat de klant waardig afscheid kan nemen, een afscheid met een goed gevoel. De klant staat voorop, zo ook het klantbelang. In 2016 bedraagt
de NPS +30, een groei van vijf punten ten opzichte van 2015. In het onderzoek naar klanttevredenheid,
uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, is Monuta als tweede uit de bus gekomen
met een gemiddeld cijfer van 7,2. Dit is een aardig resultaat maar de ambities van Monuta reiken verder.
In 2017 heeft Monuta de ambitie om op de eerste plek te eindigen. Door assurantietussenpersonen is
Monuta in 2016 wederom verkozen tot favoriete uitvaartverzekeraar. Op alle beoordeelde deelaspecten
had Monuta de hoogste score in de markt.
Stabiel hoog marktaandeel
De markt voor nieuw afgesloten uitvaartverzekeringen is volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in 2016 met 6% gekrompen ten opzichte van 2015. In 2014 en 2015 nam het CVS nog een groei
van 5% respectievelijk en 10% waar. Monuta heeft ook in 2016 haar marktaandeel stabiel op een hoog
niveau gehouden. De bruto productie van Monuta bedroeg in 2016 € 710 miljoen (2015: € 660 miljoen),
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waarvan € 522 miljoen in Nederland (2015: € 500 miljoen) en € 187 miljoen in Duitsland (2015: € 160 miljoen). Het eerstejaars royement, een signaal voor de kwaliteit van productie, blijft goed onder controle
op een laag niveau. Het bestandsroyement is verder gedaald. Dit duidt op toegenomen klantloyaliteit.
De premieomzet stijgt, de directe beleggingsopbrengsten zijn lager dan begroot, terwijl de kosten dalen.
In Duitsland ‘investeert’ Monuta. De groei van een jonge levensverzekeraar kost geld. Dit is conform de
verwachting van Monuta en verloopt volgens plan.
Premieniveau
Als gevolg van de aanhoudend lage rentestand heeft Monuta besloten om per september 2016 de rekenrente ten behoeve van de premiestelling voor nieuwe productie te verlagen van 3,0% naar 2,5%. Het gevolg hiervan is dat de premies zijn gestegen en de productie van nieuwe polissen licht is gedaald ten opzichte van de periode daarvoor.
De klant kiest distributiekanaal
Monuta houdt voor de distributie van uitvaartverzekeringen consistent vast aan het ingezette multichannel beleid. De klant kiest zelf het kanaal en het medium waarmee hij/zij met Monuta wil communiceren.
Via de website en het Klant Contact Center weten nieuwe en bestaande klanten Monuta goed te vinden.
In 2016 sloot 75% van alle nieuwe klanten via dit directe distributiekanaal een uitvaartverzekering af.
Monuta geeft zelf geen financieel advies, maar werkt hiervoor samen met het professionele intermediair
en met gevolmachtigd agenten. Klanten kunnen bij deze professionals terecht voor zowel het advies als
het afsluiten van de uitvaartverzekering. In dit kanaal heeft Monuta een onveranderd hoog marktaandeel.
De Rode Loper
De afgelopen jaren heeft Monuta, onder de naam De Rode Loper, in haar processen een aantal verbeteringen doorgevoerd met als doel om de klanttevredenheid, klantloyaliteit en efficiency te verhogen. Zowel de klanttevredenheidscijfers als de royementcijfers tonen aan dat Monuta hierin goed is geslaagd.
De doorlopende kosten per polis zijn de afgelopen jaren flink afgenomen. Nu het programma De Rode
Loper is afgesloten en het nieuwe Klant Contact Center is ingericht, wordt ingezet op een continu verbeterprogramma waarbij de klant onverminderd voorop staat, maar ook efficiency in de doelstellingen
staat.
In het kader van De Rode Loper is binnen het verzekeringsbedrijf de afgelopen jaren al ingezet op verdere digitalisering van processen en systemen. In 2016 zijn voorts voorbereidingen getroffen voor een
nieuw klantdataplatform en verzekeringstechnische systemen. In 2017 start Monuta met de implementatie van een nieuw klantdataplatform om de klant nog beter te kunnen bedienen en de efficiëntie te
vergroten. Hiervoor heeft een onderzoek plaatsgevonden in de verzekeringsportefeuille met als uiteindelijk doel hierin een productrationalisatie door te voeren.
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Stevige groei in Duitsland
In Düsseldorf heeft Monuta sinds 2007 een vestiging. De Duitse markt voor ‘Sterbegeldversicherungen’ is
vele malen groter dan de Nederlandse. De marktpenetratie is een stuk lager. 10% van de Duitse bevolking heeft een uitvaartverzekering, terwijl dit percentage in Nederland op 70% ligt. Dit maakt de uitvaartverzekering een nu nog relatief onbekend product in Duitsland. Dat geeft mooie uitdagingen in een interessante markt.
In de afgelopen jaren laat de Duitse vestiging een stevige groei zien. Zo ook in 2016. Nieuwe productie
groeide met 17% en het premievolume zelfs met 37%. Ook in Duitsland bewerkt Monuta de markt met
een multichannel benadering waarbij de klant het kanaal kiest. Het directe kanaal is goed voor 25% van
de nieuwe productie, de andere 75% komen voor rekening van het intermediaire kanaal. Monuta werkt
in Duitsland samen met ongeveer 2.500 intermediairs. Ook Monuta Duitsland gaat werken met de Net
Promotor Score om te meten hoe het staat met de klanttevredenheid. In 2016 is voor het eerst een onderzoek gehouden onder ruim 5.000 klanten. Dit resulteerde in een mooie NPS score van +30.
In Bijlage 1 is de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2015 en 2016 Monuta Holding N.V. opgenomen, waaronder de technische en niet-technische rekeningen van Monuta Verzekeringen en de technische rekening van Monuta Uitvaartgroep.

A.3 Beleggingen
Monuta Verzekeringen N.V. heeft ter dekking van haar technische voorzieningen en eigen vermogen een
belegd vermogen van ongeveer € 1,35 miljard per eind 2016. In onderstaande tabel wordt de samenstelling van het belegd vermogen per eind 2016 weergegeven, alsmede het rendement op en de beheerskosten van de beleggingen.
Monuta heeft niet belegd in securitisaties.
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Categorie

Strategische mix Rendement per jaar Beleggingskosten
1-jaars
3-jaars

Positie eind 2016 (€m)

%

997,9
394,3
335,1
248,0
20,5

74,0%
29,2%
24,8%
18,4%
1,5%

70,0%
25,2%
25,2%
19,6%
0,0%

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

10,0%
6,0%
2,0%
2,0%

333,2
253,7
39,8
39,7

24,7%
18,8%
3,0%
2,9%

20,0%
14,0%
3,0%
3,0%

Commodities

0,0

0,0%

0,0%

Liquide middelen in eigen beheer

17,5

1,3%

0,0%

1348,6

100,0%

100,0%

Vastrentende waarden
Staatsobligaties
Credits
Onderhandse leningen
Cash binnen mandaat
Vastgoed
Woningen / Eigen panden
Winkels
Kantoren
Aandelen
Europa
Pacific (1)
Emerging Markets (1)

TOTAAL

0,09%
12,0%
3,3%
5,1%
-0,3%

15,0%
5,1%
6,1%
-0,1%

3,2%

6,5%

0,09%

9,8%

6,4%

0,69%

15,2%

-2,9%

0,47%

7,8%

9,0%

(1) De performance cijfers van Aandelen Emerging Markets betreffen de cijfers van het in december verkochte NNIP
EM fonds. Van het in december aangekochte Robeco EM en Vanguard Pacific fonds zijn geen rendementscijfers opgenomen aangezien deze pas medio december zijn aangekocht.

In 2016 bedroeg het rendement op de beleggingsportefeuille 7,8% ten opzichte van 6,6% van de benchmark. Het rendement wordt verklaard door de gedaalde rente en gestegen aandelenkoersen.
 Het beheer van vastrentende waarden wordt niet gestuurd op een benchmark, maar op de vastgelegde richtlijnen in het mandaat.
 Het rendement op aandelen Europa is 3,2% ten opzichte van 2,6% van de benchmark; dit voldoet
hiermee aan de doelstelling van dit passieve fonds.
 Het rendement op aandelen emerging markets is 9,8% ten opzichte van 14,5% van de benchmark; dit
blijft achter op de benchmark.
 Het rendement op commodities is 15,2% ten opzichte van 16,3% van de benchmark; dit blijft iets achter op de benchmark.
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A.4 Overige informatie
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste, niet uit de balans blijkende verplichtingen,
waaronder leaseovereenkomsten:
tot 1 jaar
Overige verplichtingen:
Leaseverplichtingen wagenpark ROI
Huurverplichtingen panden
Overige verplichtingen (inkoopverplichtingen)
Totaal niet in de balans opgenomen regelingen

2.078.810
521.890
2.061.505
4.833.723

1 - 5 jaar
3.065.581
874.323
2.942.676
6.882.580

> 5 jaar
-
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B. System of Governance
B.1

Bestuurlijke structuur

In deze SFCR wordt ingegaan op de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende organen binnen
Monuta Holding N.V. en dochterentiteiten (hierna Monuta). Monuta Holding N.V. kent drie statutaire organen: de aandeelhouder, de RvC en de directie.
Organisatiestructuur per 31-12-2016
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Aandeelhouder: Monuta Stichting12
Monuta is een structuurvennootschap waardoor de rol van de algemene vergadering van aandeelhouders
beperkter is dan bij gewone vennootschappen. De aandeelhoudersvergadering:











stelt de jaarrekening vast;
dechargeert de RvC voor het gehouden toezicht en de directie voor hun taakuitoefening;
keurt majeure overnames goed;
benoemt commissarissen op voordracht van de RvC;
stelt de bezoldiging van commissarissen vast (niet afhankelijk van de resultaten van de
vennootschap);
kan besluiten tot wijziging van de statuten van Monuta;
kan besluiten tot ontbinding van Monuta;
kan besluiten tot uitkering van winst;
kan besluiten tot uitkering van (interim) dividend; en
kan besluiten tot uitkering ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen.

Raad van Commissarissen13
Monuta Holding N.V. en Monuta Verzekeringen N.V. hebben beiden hun eigen RvC. Met ingang van 18
november 2015 is Monuta Holding N.V. een verzekeringsholding. Ten aanzien van de governance betekent
dit dat zowel Monuta Holding N.V. als Monuta Verzekeringen N.V. een RvC dienen te hebben. De samenstelling van beide raden is gelijk. De vergaderingen van beide raden worden na elkaar op dezelfde dag
gehouden. De vergaderingen van de RvC wordt bijgewoond door de voltallige Directie van de Holding,
alsmede de Directies van Monuta Verzekeringen N.V. en Monuta Uitvaartverzorging N.V.
De RvC oefent toezicht uit op het beleid van de Directie en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen
Monuta Holding N.V. De RvC ziet toe op en bespreekt met de Directie de algemene (operationele) gang
van zaken, de ondernemingsstrategie, marktontwikkelingen en de opzet en kwaliteit van de interne beheersing. De RvC bestaat ultimo 2016 uit vier leden. De RvC is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar
behoren kan vervullen, waarbij complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en streven naar
diversiteit voorwaarden zijn voor een goede taakvervulling van de RvC. De leden van de RvC beschikken
over gedegen kennis en maken een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de onderneming
betrokkenen. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan de begroting, de jaarrekening, meerjarenraming
en andere belangrijke besluiten van de Directie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de RvC zijn in de statuten en het reglement voor de RvC vastgelegd.
De RvC houdt toezicht op en adviseert de Directie bij de strategie, die leidt tot het realiseren van de operationele en financiële doelstellingen. In dat kader is de RvC door de Directie nauw betrokken bij een aantal
belangrijke veranderingen en reorganisaties in zowel het verzekerings- als uitvaartbedrijf. Steeds heeft

12 Statuten Monuta Stichting
13 Jaarrekening, Verslag Raad van Commissarissen, pagina 4 t/m 7
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daarbij voorop gestaan dat voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de activiteiten van Monuta, met een focus op het verbeteren van klanttevredenheid en winstgevendheid. De Raad is door de
Directie steeds op de hoogte gehouden van de stappen die daarin gezet zijn.
De RvC heeft goedkeuring verleend aan het besluit van de Directie om naast de focus op de kernactiviteiten van Monuta, een start te maken met de ontwikkeling van nieuwe markten met als uitgangspunt dat
Monuta voor iedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk wil maken. In dit kader heeft de Directie
stappen gezet in het realiseren van plannen om voor de klanten van Monuta de laatste fase van het leven
te ontzorgen, te veraangenamen en te verrijken.
In elke reguliere vergadering is aandacht geweest voor de algemene gang van zaken in het uitvaartbedrijf
en het verzekeringsbedrijf in zowel Nederland als Duitsland. Onderwerpen die gedurende 2016 verder de
aandacht hebben gehad van de RvC zijn onder andere:
 marktontwikkelingen binnen Nederland en Duitsland;
 de strategie en de risico’s van de onderneming, alsmede de uitkomsten van interne risico-, beheersingsen controlesystemen;
 de invulling van de regelgeving van de toezichthouders binnen de onderneming;
 de solvabiliteit onder Solvency II;
 ALM-studie en het beleggingsbeleid;
 het kapitaalbeleid van de onderneming;
 corporate business development;
 governance van de organisatie;
 het beloningsbeleid;
 de bespreking van de ORSA;
 herverzekering; en
 gesprekken met DNB inzake kapitaalbeleid en renterisico.
De RvC bespreekt jaarlijks zijn functioneren. Op grond van deze evaluatie heeft de RvC geconstateerd dat
er voldoende complementariteit en deskundigheid is binnen de Raad om zijn functie te kunnen vervullen.
De RvC heeft besloten, met het oog op toekomstig verloop binnen de Raad, tot het uitbreiden van het
aantal leden tot zes personen. Daartoe is in 2016 een search opgestart.
De RvC heeft een secretaris ter ondersteuning van zijn toezichthoudende werkzaamheden. De secretaris
bewaakt het proces, woont alle vergaderingen van de RvC en commissies bij en stelt de agenda en notulen
op.
Raden van Advies14
In 2014 hebben de RvC en de Directie een RvA Uitvaartverzorging en een RvA Duitsland samengesteld.
Voor deze RvA’s zijn externe leden aangetrokken die speciale kennis hebben op respectievelijk het terrein

14

Jaarrekening, Raden van Advies, pagina 4
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van uitvaartverzorging en het terrein van verzekeringen in Duitsland. Beide RvA’s functioneren primair als
klankbord- en adviesorgaan voor de RvC en de Directie. De RvA Uitvaartverzorging adviseert de RvC en de
Directie over uitvaart gerelateerde onderwerpen. De RvA Duitsland heeft de RvC en de Directie onder
andere over de volgende onderwerpen geadviseerd:
 de algemene en economische ontwikkelingen in de Duitse markt;
 het strategische beleid van Monuta in Duitsland; aan de orde zijn onder andere gekomen het premiebeleid, het distributiebeleid en de positionering van Monuta in de Duitse markt;
 de ontwikkelingen in de Duitse markt voor levens-en uitvaartverzekeringen; en
 ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.
In de RvA Uitvaartverzorging zijn naast twee directieleden en twee commissarissen, twee externe leden
benoemd. In de RvA Duitsland zijn naast twee directieleden, de Generalbevollmächtigte en twee commissarissen, drie externe leden benoemd.
Commissies
De RvC heeft een Audit- en Riskcommissie en een Selectie- en Remuneratiecommissie ingesteld.
Audit- en Riskcommissie15
Monuta kent zowel een Audit- en Riskcommissie, hierna te noemen ARC (commissie van de RvC) als een
interne Audit- en Riskcommissie, hierna te noemen IARC. De ARC is ingesteld om de RvC bij te staan in zijn
controlerende taak en toezichthoudende rol. De IARC heeft enerzijds tot doel de vergaderingen van de
ARC voor te bereiden en anderzijds de acties en onderwerpen die in de commissie worden besproken c.q.
benoemd gedurende het jaar te volgen.
De ARC is betrokken bij het maken van de voordracht voor het benoemen van de externe accountant,
externe actuaris en de eindverantwoordelijke voor de interne auditafdeling. Daarnaast heeft deze commissie een toezichthoudende taak op onder andere de integriteit en betrouwbaarheid van de financiële
rapportage van Monuta, het risicobeheer en de informatietechnologie. Namens de RvC zijn de heren drs.
M.W. Dijkshoorn AAG (voorzitter ARC) en drs. Th.A.W.M. Janssen lid van de ARC. Bij de vergaderingen zijn
naast de Directievoorzitter, de directeur Financiën & Risicomanagement en de directeur Verzekeringen,
ook de concerncontroller, de concern risk officer, manager Compliance, Legal & Privacy en manager Internal Audit aanwezig. De ARC spreekt de sleutelfunctionarissen ook buiten de vergaderingen indien daaraan
behoefte bestaat.
Selectie- en remuneratiecommissie16
De Selectie- en Remuneratiecommissie is ingesteld om de RvC bij te staan in haar controlerende en toezichthoudende rol. De Selectie- en Remuneratiecommissie bestaat uit de heer mr. E. Pouw (voorzitter) en
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Jaarrekening, Audit- en riskcommissie, pagina 6 en reglement RvC
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de heer mr. F.C.W. Briët (lid Remuneratie Commissie). Bij de vergaderingen zijn naast de Directievoorzitter
de manager HRM en de bedrijfsjurist aanwezig.
De commissie is betrokken bij en adviseert de RvC over:
 het vaststellen, uitvoeren en monitoren van het beloningsbeleid van de directie en de onderneming als
geheel;
 het goedkeuren van wijzigingen van het Monuta-brede beloningsbeleid, de werking hiervan en een
periodieke evaluatie, middels een jaarlijkse toets, uitgevoerd door de Interne Audit functie;
 het goedkeuren van de functies die tot de Identified Staff behoren;
 het vaststellen van de perfomance criteria (IPM-/KPI-afspraken) van de directie en de hoofden van controlefuncties;
 het beoordelen van de performance van de directie en het vaststellen van salariswijzigingen;
 het goedkeuren (achteraf) van de performance (beoordeling) van de Identified Staff, inclusief hoofden
van controlefuncties;
 het goedkeuren van de totale beschikbare variabele beloning inclusief winstdelingsregeling (past dit
binnen de financiële positie en het risicoprofiel van Monuta);
 het opstellen van selectiecriteria en de benoemingsprocedures van directieleden en leden van de RvC;
 het voeren van functioneringsgesprekken met de statutaire directie;
 het periodiek beoordelen van de omvang en de samenstelling van de RvC; en
 het periodiek beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de RvC en de directie.
In 2016 is de beleidsnotitie “beheerst beloningsbeleid” tekstueel en inhoudelijk aangepast. De belangrijkste wijziging bestond uit het opheffen van de controlcommissie en diens taken onder te brengen bij de
voorbereidingscommissie van de renumeratiecommissie. Deze voorbereidingscommissie bestaat uit de
bedrijfsjurist en de manager HRM.
Op 4 april 2016 heeft een wisseling van functies plaatsgevonden binnen de RvC vanwege het aflopen van
de benoemingstermijn van de heer mr. E. Pouw als voorzitter van de RvC. De heer mr. F.C.W. Briët is benoemd tot voorzitter van de RvC en de heer mr. E. Pouw tot regulier lid en voorzitter van de selectie- en
remuneratiecommissie, als opvolger van de heer Briët met ingang van april 2016.
Beschikbaarheid en bereikbaarheid
De commissarissen hebben iedere vergadering van de RvC bijgewoond. Alle leden waren voldoende beschikbaar en bereikbaar om hun functie binnen de RvC en de commissies waarvan zij deel uit maken naar
behoren te vervullen.
In 2016 zijn vijf RvC vergaderingen belegd, waaronder een strategievergadering. Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook conference calls geweest, indien tussentijds overleg noodzakelijk was. Ook tussen de
vergaderingen door is intensief overlegd met de voltallige Directie, individuele directieleden, sleutelfunctionarissen en individuele commissarissen. De RvC is steeds tijdig geïnformeerd door de Directie, zodat zij
haar toezichthoudende functie naar behoren heeft kunnen uitoefenen.
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De RvC heeft in 2016 zowel in Nederland als in Duitsland nader kennis gemaakt met managers van diverse
afdelingen binnen Monuta.
In 2016 heeft de ARC vier keer vergaderd. Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook conference calls
geweest, indien tussentijds overleg noodzakelijk was. Ook tussen de vergaderingen door is er vaak en intensief overleg geweest tussen de directeur Financiën en Risicomanagement en de (individuele) commissarissen die lid zijn van de ARC. In februari en maart stonden beide vergaderingen in het teken van de
jaarcijfers. Met de bespreking van de jaarrekening 2015 is de commissie in formele vergadering bijeen
geweest met de Directie van Monuta Holding N.V. en de controlerend accountant en actuaris. Voor aanvang van de vergadering in maart hebben de leden van de ARC alleen met de controlerend accountant en
de certificerend actuaris gesproken over de performance van Monuta en over het jaarwerkproces. De vergaderingen in september en december stonden in het teken van de bespreking van de tussentijdse financiële cijfers, de meerjarenplanning, de jaarplanning en audit-, compliance-, risk- en beleggingsonderwerpen. In 2016 is specifiek besproken de stand van zaken en ontwikkelingen rondom de implementatie/introductie van Solvency II, de ORSA, het beleggingsbeleid, de onsite visit van DNB, (potentiële) herverzekeringsconstructies en de waarderingsmethodiek. In de vergadering van december heeft de externe accountant de managementletter toegelicht.
De RvA Uitvaartverzorging is in 2016 tweemaal bijeen geweest. De RvA Duitsland is in 2016 driemaal bijeen
geweest.
Directie
De Directie is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het algemene beleid van Monuta
Holding N.V. Daarbij staat voorop de actualisatie, bewaking en uiteraard de realisatie van de onderkende
bedrijfsdoelstellingen. De directie beheert het vermogen en besluit over belangrijke investeringen. De taken van de Directie zijn onderverdeeld in aandachtsgebieden voor ieder afzonderlijk lid. De Directie werkt
op basis van een bestuursreglement en legt verantwoording af aan de RvC. Er is sprake van voldoende
evenwicht in besluitvorming, deskundigheid en kritisch evaluerend vermogen. In het ‘reglement voor het
bestuur van Monuta Holding N.V.’ staan eisen aan de samenstelling, deskundigheid en taken omschreven.
In de samenstelling van de Directie zijn in de verslagperiode geen wijzigingen opgetreden. Per 1
januari 2016 bestaat de Directie uit twee statutaire en twee titulaire directieleden.
Samenstelling Directieteam17
Het aantal statutaire directieleden wordt vastgesteld door de RvC. Op basis van de huidige statuten dient
het bestuur te bestaan uit één voorzitter en uit (tenminste) één financieel directeur. De RvC benoemt één
van de directeuren tot voorzitter van de directie (Directievoorzitter) en kan één of meer van de andere
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directeuren tot financieel directeur benoemen. Monuta Holding N.V. is tevens directeur van de onderliggende rechtspersonen Monuta Uitvaartgroep N.V, Monuta Verzekeringen N.V. en Monuta Voorzieningsfonds B.V.. Naast de statutaire directie hebben zowel Monuta Uitvaartgroep N.V. als Monuta Verzekeringen N.V. een titulair directeur. De titulair directeuren worden aangesteld door de Statutaire directie. Gezamenlijk vormen de statutair directeuren en titulair directeuren het Directieteam van Monuta Holding
N.V.. Het Directieteam heeft een reglement vastgesteld waarin met name is vastgelegd op welke wijze
besluitvorming van het Directieteam plaatsvindt. In het reglement van Monuta Holding N.V. is de taakverdeling van ieder lid van het Directieteam vastgelegd. In de statuten en het reglement is ook vastgelegd
welke besluiten ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de RvC. Bij de uitvoering van zijn taken
maakt het Directieteam een zorgvuldige afweging van zowel de commerciële belangen van de Uitvaartgroep en de Verzekeraar als de (financiële) risico’s. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van
alle betrokken partijen, het toepasselijk recht en de van toepassing zijnde gedragscodes.
Wijziging samenstelling statutaire directie
Per 1 januari 2016 is de heer drs. ir. C.R.W. Elsinghorst MBA AAG benoemd tot statutair Directeur Financiën
& Risicomanagement. In de samenstelling van de Directie hebben verder geen wijzigingen plaatsgevonden.
Bevoegdheden en taken van de statutaire directie en titulair directeuren 18
De statutaire directie is samen met de titulaire directie (hierna gezamenlijk genoemd het Directieteam)
belast met het besturen van Monuta, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de
realisatie van de doelstellingen van Monuta, de strategie en het beleid en van de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling. Bij de statutaire directie liggen alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet
en de statuten zijn opgedragen aan haar. De statutaire directie legt hierover verantwoording af aan de RvC
en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het Directieteam richt zich bij de vervulling van zijn
taak naar het belang van Monuta en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Monuta betrokkenen, waaronder haar klanten, aandeelhouder(s)
en medewerkers af. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van Monuta, de maatschappelijke omgeving waarin Monuta functioneert, wet- en regelgeving en codes die op Monuta van toepassing
zijn. Het Directieteam verschaft de RvC tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn taak.
De statutaire directieleden kunnen Monuta vertegenwoordigen gezamenlijk met de titulair directeur tot
wiens aandachtsgebied het bepaalde onderwerp behoort.
Vergaderingen en besluitvorming Directieteam19
Het Directieteam vergadert in principe om de week indien noodzakelijk en overigens zo vaak als één of
meer leden van het Directieteam daartoe de wens te kennen geeft/geven. Ten aanzien van elk agendapunt
wordt schriftelijke uitleg verschaft, voor zover dat nuttig c.q. noodzakelijk is voor een zorgvuldige besluit-
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vorming en worden de relevante stukken bijgevoegd. De agenda van een vergadering wordt door de voorzitter of het lid/leden van het Directieteam dat/die om een vergadering verzocht(en) vastgesteld. De vergaderingen worden voorgezeten door de Directievoorzitter. Bij afwezigheid van de Directievoorzitter wijst
de vergadering een plaatsvervangend voorzitter aan. Er worden notulen van de vergadering opgesteld, die
in de eerstvolgende vergadering door het Directieteam worden vastgesteld en ondertekend door de Directievoorzitter. De notulen geven de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weer. Dit op zodanige wijze dat, voor niet op de vergadering aanwezige leden van het
Directieteam, een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de
vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen van de tijdens de vergadering genomen besluiten. Een lid van het Directieteam kan zich in vergaderingen niet door een ander
lid van het Directieteam laten vertegenwoordigden.
Besluitvorming van het Directieteam vindt in beginsel plaats in de vergadering van het Directieteam. Het
Directieteam kan tevens buiten de vergadering besluiten nemen. De voorzitter stelt in dat geval aan alle
leden van het Directieteam de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden
van het Directieteam geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de voorzitter
vastgestelde termijn. Het Directieteam kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in
functie zijnde leden van het Directieteam aanwezig is. Het Directieteam neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het Directieteam in het bijzonder verantwoordelijk is, indien dat directielid afwezig is. Besluiten worden in principe unaniem genomen. Indien geen sprake is van een unaniem
besluit, wordt een besluit geacht te zijn aangenomen wanneer de meerderheid van de in functie zijnde
leden van het Directieteam vóór heeft gestemd. Ieder lid van het Directieteam heeft één stem. Indien er
sprake is van staking van stemmen heeft de Directievoorzitter een doorslaggevende stem. Besluiten van
het Directieteam kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in
functie zijnde leden van het Directieteam is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle
leden van het Directieteam aan de Directievoorzitter. Een verklaring van een lid van het Directieteam dat
zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient tevens in te houden
dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Voorgenomen besluiten van het Directieteam,
waarvoor op grond van de wet of de Statuten goedkeuring van de Algemene Vergadering van aandeelhouders is vereist, worden ook ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.
Voorgenomen besluiten van het Bestuur, waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist en ter zake waarvan de Ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de
Raad van Commissarissen te worden goedgekeurd. Deze goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad.
Managementteams Uitvaartgroep en Verzekeraar
Het managementteam van de Uitvaartgroep en de Verzekeraar vergadert, indien noodzakelijk, eenmaal
per week of zo vaak als de titulair directeur dit noodzakelijk acht. In de vergaderingen van het manage-
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mentteam wordt de besluitvorming voorbereid die in het Directieteam plaatsvindt. In de notulen en besluitenlijst worden op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten
zodanig beschreven dat voor niet aanwezige leden van het managementteam een duidelijk en volledig
beeld wordt gegeven van hetgeen tijdens de vergadering is besproken. Er worden notulen (Uitvaart) en
een besluitenlijst (Verzekeringen) van de vergadering opgesteld, die in de eerstvolgende vergadering door
het Directieteam worden vastgesteld.
Functioneren titulaire directie
De Directievoorzitter voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk van de titulaire directieleden. De
uitkomsten daarvan worden schriftelijk vastgelegd en besproken met de RvC.
Nevenfuncties Directieteam20
Een lid van het Directieteam houdt niet meer dan twee commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen. De aanvaarding door een lid van het Directieteam van een commissariaat of van een nevenfunctie bij een andere Vennootschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de statutaire directie voor
zover een titulair directeur een dergelijke functie wenst te aanvaarden. Voor zover een statutair directeur
een dergelijke functie wenst te aanvaarden is voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist. Van de eventuele vergoeding die een lid van het Directieteam daarvoor ontvangt wordt 50% afgedragen aan Monuta.
De ondernemingsraad21
De OR buigt zich over organisatorische en financieel-economische zaken. De OR vergadert 12 keer per
jaar, waarvan zes keer met de bestuurder. De RvC heeft één van zijn leden, de heer mr. E. Pouw, aangewezen als gesprekspartner van de ondernemingsraad. Op 1 november 2016 waren zowel de heer Briët als
de heer Pouw aanwezig bij de OR overlegvergadering.
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B.2

Deskundigheid en betrouwbaarheid

Deskundigheid en betrouwbaarheid commissarissen, directeuren, sleutelfunctionarissen en 2e echelon
Betrouwbaarheid commissarissen, directeuren, sleutelfunctionarissen en 2e echelon
Voor alle beleidsbepalers, interne toezichthouders en ook de sleutelfunctionarissen geldt dat de integriteit
boven alle twijfel moet staan en dat deze beschikken over aantoonbare deskundigheid passend bij de
functie.
Commissarissen, directeuren, sleutelfunctionarissen en 2e echelon zijn pas aangetreden na het doorlopen
van een intern betrouwbaarheidsonderzoek en, indien van toepassing, toetsing door DNB. De betrouwbaarheid van de commissarissen en directeuren (met uitzondering van de directeur Monuta Uitvaartgroep
N.V.) wordt ook door de DNB getoetst. De leden van de RvC, de twee statutair directeuren en de Directeur
Verzekeringen zijn door DNB onderworpen aan een betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets om te verzekeren dat de directie zodanig is samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen. Het intern
betrouwbaarheidsonderzoek van de directieleden en sleutelfunctionarissen, inclusief de extern uitbestede
sleutelfunctie, is uitgevoerd door Hoffmann bedrijfsrecherche B.V. te Almere.
Geschiktheid commissarissen, directeuren en sleutelfunctionarissen
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. Geschiktheid blijkt uit opleiding, werkervaring en
competenties van de beleidsbepaler en de doorlopende toepassing hiervan. In de Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
1. geschiktheid is een doorlopende eis;
2. de onderneming is verantwoordelijk voor het aanstellen (en aanhouden) van geschikte beleidsbepalers;
3. de onderneming vergewist zich van de geschiktheid van haar beleidsbepalers en dient de toezichthouder hiervan te overtuigen; en
4. beleidsbepalers moeten geschikt zijn ten aanzien van de verplichtingen die de wet oplegt aan de ondernemingen.
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Bij het aantreden van een nieuw lid van de directie wordt een individueel introductieprogramma opgesteld. Uitgangspunten met betrekking tot de geschiktheid van de directie is beschreven in de notitie “permanente educatie directie” van 31 oktober 2012. In deze notitie wordt aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:






geschiktheid;
kennis, vaardigheden en professioneel gedrag;
variabelen van toetsing;
momenten van toetsing;
permanente educatie.

Daarnaast wordt het geschiktheidsniveau van de individuele directieleden en de Directie als collectief bepaald. Dit geschiedt door het invullen van een geschiktheidsmatrix, die door DNB beschikbaar is gesteld.
Deze matrix dient als hulpmiddel voor het vaststellen in welke mate ieder van de directieleden beschikt of
moet beschikken over specifieke kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Op basis van individuele
en collectieve scores wordt het programma van permanente educatie van de directie jaarlijks vastgesteld.
Onderwerpen die hierin onder andere aan de orde komen zijn:
 is in staat om de inrichting en werking van de administratieve organisatie en interne controle te beoordelen (AO en IC);
 heeft kennis van en ervaring met het aansturen van processen en taken;
 heeft kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Wft, het Bpr
en Bgfo, alsook de relevante toezichthoudende regelingen en beleidsregels;
 heeft kennis van en ervaring met strategie en bedrijfsmodellen van de onderneming; en
 heeft zicht op de interne deskundigheid van de onderneming op het gebied van passendheid van producten voor specifieke doelgroepen.
De Directievoorzitter is verantwoordelijk voor de deskundigheid en vakbekwaamheid van de directieleden
en sleutelfunctionarissen en ziet erop toe dat aan de permanente educatie eis voor de directieleden en
sleutelfunctionarissen is voldaan. De deskundigheid van de Directie is onderdeel van het jaarlijkse beoordelingsgesprek door de RvC. De Directie van Monuta Holding N.V. en Monuta Verzekeringen N.V. hebben
de moreel-ethische verklaring ondertekend.
Geschiktheid RvC
De RvC is zodanig samengesteld dat hij zijn taken naar behoren kan vervullen. In het reglement is opgenomen dat de RvC maximaal vijf leden heeft. De RvC telt op dit moment vier leden. De diversiteit naar professionele achtergrond van de leden van de RvC waarborgt het complementaire profiel van de raad als
geheel. De leden van de RvC beschikken over gedegen kennis en maken een evenwichtige afweging van
de belangen van de betrokkenen. Als onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie kunnen commissarissen
vragen om verdere scholing met betrekking tot specifieke onderwerpen, die vervolgens plaatsvindt binnen
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het kader van het programma voor permanente educatie. Hiervoor zijn opleidingsbudgetten voor de RvC
beschikbaar gesteld. De beoordeling van de effectiviteit van de permanente educatie wordt opgenomen
in de jaarlijkse evaluatie. Tevens is er een driejaarlijkse zelfevaluatie onder onafhankelijke begeleiding. De
voorzitter van de RvC ziet toe op deelname aan het programma van permanente educatie.
Enkele leden van de Raad van Commissarissen heeft ook in 2016 meerdere onderdelen van het PE-programma ’Deskundigheidsbevordering Directie, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen’ gevolgd
dat is ontwikkeld door Nyenrode Business Universiteit en het Verbond van Verzekeraars. De voorzitter
van de raad ziet toe op deelname aan het programma van permanente educatie. Daarnaast heeft de Raad
van Commissarissen gezamenlijk met de Directie een training bijgewoond met betrekking tot het onderwerp IT.
Deskundigheid Directie
De leden van de Directie hebben uiteenlopende achtergronden en specialisaties op het gebied van verzekeren, vermogensbeheer, financiën, risicobeheer, sales, organisatie en ondernemerschap. De eisen ten
aanzien van de samenstelling en deskundigheid van de directie zijn opgenomen in profielschetsen. In 2014
is mevrouw drs. R.I. Zwetsloot als Directeur Uitvaartgroep toegetreden tot de Directie van Monuta Uitvaartgroep. Overeenkomstig artikel 2:166 BW dient ten minste 30% van de zetels bezet te worden door
vrouwen en ten minste 30% van de zetels bezet te worden door mannen. In de Directie van Monuta zit
één vrouwelijke directeur (25%). Hierdoor is er geen sprake van een volgens de wet evenredig samengesteld bestuur.
De Directievoorzitter ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de
leden van de directie, dat tot doel heeft de deskundigheid van de directieleden op peil te houden en waar
nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de
verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële
sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder directielid moet deelnemen aan het programma van permanente educatie. Een
en ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren als lid van de directie. De RvC moet zich ervan vergewissen of de leden van de directie voldoende deskundig zijn.
De dagelijks beleidsbepalers van Monuta Verzekeringen N.V. volgen elk jaar het door het Verbond van
Verzekeraars en Nijenrode Business Universiteit gemaakte permanente educatie-programma voor bestuurders van verzekeraars. De RvC en het Directieteam hebben gezamenlijk een masterclass ICT bijgewoond op 28 juni 2016, georganiseerd door KPMG en Harm Spoor (Programmadirecteur ICT Monuta). In
2017 wordt een nieuw programma voorbereid.
Sleutelfunctionarissen22

22

Beleid Sleutelfuncties
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De sleutelfunctionarissen hebben achtergronden passend bij hun functie op het gebied van Actuariaat,
Compliance, Interne audit en Risico management. De respectievelijke functionarissen volgen jaarlijks de
nodige bijscholing om deskundig te blijven in hun vakgebied. Om de deskundigheid van de sleutelfuncties
op peil te houden en waar nodig te verbreden wordt jaarlijks in samenspraak met de Directeur Financiën
& Risicomanagement een individueel programma opgesteld en gevolgd. Het PE-programma voor sleutelfunctionarissen van het Verbond van Verzekeraars is hier onderdeel van.
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Betrouwbaarheid en deskundigheid medewerkers23
Betrouwbaarheid medewerkers
Op grond van de WFT en onderliggende regelingen heeft Monuta Verzekeringen N.V. een beleid opgesteld
op het gebied van de betrouwbaarheid van medewerkers op integriteitsgevoelige functies. Het doel van
het aanstellingsbeleid met betrekking tot integriteit is het waarborgen van een integere bedrijfsvoering.
Monuta wil betrokkenheid bij fraude, strafbare feiten, belangenverstrengeling en maatschappelijk onaanvaardbare handelingen voorkomen, omdat deze het vertrouwen in de organisatie kunnen schaden. Het
beleid is onderdeel van het aanstellingsbeleid van Monuta en is van toepassing op alle functies. Alle functies zijn gecategoriseerd, waarbij voor elke categorie procedures en integriteit screeningsactiviteiten zijn
vastgelegd, die passen bij de zwaarte van de risico’s. De procedures en screeningsactiviteiten zijn ook van
toepassing indien een medewerker van Monuta een andere functie binnen de onderneming gaat uitoefenen waarvoor zwaardere risico’s en andere screeningsactiviteiten zijn vastgesteld.
Deskundigheid medewerkers
Het Monuta vakbekwaamheidsmodel 2016 beschrijft hoe deskundigheid van directie, leidinggevenden en
de vakbekwaamheid van medewerkers met klantcontact (niet adviserend) en overige Monuta medewerkers, die bij het tot stand komen van een verzekeringsproduct in de procesketen betrokken zijn, is vormgegeven en geborgd. Daarnaast besteedt het model aandacht aan kennisoverdracht, werkinstructie, monitoring, sanctiebeleid, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en rolverdeling.
Beloningsbeleid24-25
Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het aantrekken, behouden en bevorderen van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een integere en beheerste bedrijfsvoering en
gericht op de langere termijn. Dit betekent onder andere dat waar mogelijk moet worden voorkomen dat
medewerkers door de beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig handelen naar diverse stakeholders
toe (klanten, aandeelhouders, directie,en andere medewerkers).
Algemene uitgangspunten beloningsbeleid Monuta
Het beloningssysteem van Monuta dient aan de volgende uitgangspunten te voldoen:
1. Het beloningsbeleid in zijn geheel is marktconform in verband met het aantrekken en behouden van
goed gekwalificeerd personeel;
2. Het bevordert de integriteit en soliditeit van de financiële onderneming met een focus op zowel de
korte als de lange termijn belangen van de onderneming;
3. Bevat geen prikkels die ertoe zouden kunnen bijdragen dat de onderneming meer risico’s neemt dan
voor haar aanvaardbaar is, die afbreuk doen aan de verplichting van de financiële onderneming om
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Vakbekwaamheidsmodel Monuta, gevalideerd in DT-overleg 13 januari 2014 en DT overleg 26 januari 2015
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Beloningsbeleid, update 2016 en jaarrekening, beloningsbeleid, pagina 7
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Beloningsbeleid geplaatst op internet – www.monuta.nl
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4.
5.
6.
7.
8.

zich in te zetten voor de belangen van de klanten en andere stakeholders, of andere op de financiële
onderneming rustende zorgvuldigheidverplichtingen;
Is maatschappelijk verantwoord;
Voldoet aan wet- en regelgeving;
Is transparant en zo eenvoudig en eenduidig mogelijk;
Het beloningsbeleid en de hieronder vallende beloningsregelingen en beloningspraktijken zijn op
schrift gesteld en kenbaar gemaakt aan de betrokken belanghebbenden; en
In het jaarverslag wordt jaarlijks de toepassing van het beloningsbeleid opgenomen zoals vermeld in
artikel 25 van de Regeling Beheerst beloningsbeleid Wft 2014. Dit jaarverslag is te vinden op
www.monuta.nl.

Maximale variabele beloning
De functies bij Monuta zijn beschreven middels functiebeschrijvingen en zijn ingedeeld in functiegroepen. Bij elke functiegroep hoort een salarisschaal. Deze is onderverdeeld in periodieken. CAO, salarisschalen en de arbeidsvoorwaardelijke Monuta regelingen zijn beschikbaar op internet. Het beloningsbeleid en –niveau van Directie is bepalend voor de hele organisatie. Een discrepantie daarin is niet gewenst
(bijvoorbeeld, directiebeloning is boven mediaan, organisatie is onder mediaan). Monuta streeft er naar
fair en redelijk te belonen en wil zich juist profileren als een organisatie waar onder meer groei en ontwikkeling centraal staat en niet zozeer het primaire beloningsniveau.
Vanaf 2013 wordt er geen variabele beloning meer van toepassing voor het Directieteam en de Identified
Staff, zoals geformuleerd in de Regeling beheerst beloningsbeleid. Monuta Nederland (Verzekeringen en
Holding) kent een maximale variabele beloning van 20% van het totale salaris in Nederland. Dit is van
toepassing op de Verzekeringsgroep. Omdat Monuta van mening is dat binnen de organisatie een uniforme uitstraling ten aanzien van bonusplafonds belangrijk is, sluit de Uitvaartgroep zoveel mogelijk aan
bij dit bonusplafond. Voor Monuta Duitsland geldt een maximale variabele beloning van 30% van het totale salaris.
De raad van commissarissen van Monuta heeft een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld, die besluitvorming over het beloningsbeleid voor de gehele raad van commissarissen voorbereidt. De selectieen remuneratiecommissie bestaat uit: Mr. F.C.W. Briët Mr. E. Pouw (voorzitter).
Discretionaire bevoegdheid directie
In het gehele beloningsbeleid houdt de directie het recht voor om uit te keren variabele beloningen geheel of gedeeltelijk tegen te houden. De discretionaire bevoegdheid heeft het karakter van een redelijkheidstoets en wordt met de nodige zorgvuldigheid uitgeoefend.
Claw back
Monuta is bevoegd een uitbetaalde variabele beloning geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van zowel medewerkers als ex-medewerkers voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele beloning ten grondslag liggende prestatiedoelstellingen, of over de omstandigheden waarvan de variabele beloning afhankelijk was gesteld en in
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geval van frauduleus handelen van de betrokken medewerker. De Directie besluit tot het toepassen van
een claw back, welk besluit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.
Benefits
Alle medewerkers in Nederland nemen deel aan de pensioenregeling van Monuta. Het pensioen wordt
opgebouwd op basis van 12 keer het vaste maandsalaris plus het vakantiegeld verminderd met de franchise. Er is geen sprake van discretionaire pensioenen. Overige secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan
voor sommige functies uit een leaseauto, laptop, mobiele telefoon en een kostenvergoeding.
Algemene verboden
Naast de uitgangspunten die van toepassing zijn op het beloningsbeleid zijn tevens de algemene verboden van toepassing:
1. Het is niet toegestaan om gegarandeerde variabele beloning toe te kennen aan medewerkers. Enkel
bij het aannemen van nieuwe medewerkers is het uitsluitend voor het eerste jaar van het dienstverband toegestaan een zogenaamde welkomstvergoeding toe te kennen. Deze is bedoeld ter compensatie van het vervallen van (uitgestelde) variabele beloning bij de voormalige werkgever. Aan Identified Staff is het niet toegestaan om een welkomstvergoeding toe te kennen
2. Persoonlijke hedging strategieën en het sluiten van verzekeringen die gekoppeld zijn aan de beloning
of aansprakelijkheid van de medewerker hieromtrent zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan;
3. Er vinden geen discretionaire pensioentoezeggingen plaats aan medewerkers, waarbij met discretionaire pensioentoezegging wordt bedoeld een eenmalige pensioentoezegging aan een individuele medewerker als onderdeel van zijn variabele beloning die geen onderdeel vormt van een collectieve regeling;
4. Een ontslagvergoeding bevat nimmer een beloning voor het falen van een medewerker en reflecteert
de door de medewerker verrichte prestaties. De vergoeding bij ontslag van een lid van de statutaire
Directie en van de dagelijks beleidsbepalers bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris (Wbfo). Dit is
reeds vanaf 2012 opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de statutaire Directie. Voor wat betreft
de overige medewerkers is de hoogte van de (maximale) vergoeding wettelijk bepaald vanuit de transitievergoeding indien er geen sprake is van ontslag vanuit het sociaal plan en bedraagt deze maximaal € 76.000,- bruto (niveau 2016) of een jaarsalaris als het jaarsalaris hoger is dan € 76.000,- per
jaar.
5. Ontslagrocedures en -vergoedingen worden altijd door de afdeling HRM in overleg met management
voorbereid met inachtneming van de van toepassing zijnde wetgeving, sociaal plan, maar ook met inachtneming van potentiële risico’s. De (titulaire en statutaire) Directie is altijd in een vroegtijdig stadium betrokken en tekent voor akkoord. Voor statutaire Directieleden geldt dat de RvC de ontslagprocedures en –vergoedingen voorbereidt.

In 2016 is de beleidsnotitie ‘beheerst beloningsbeleid’ tekstueel en inhoudelijk aangepast. De belangrijkste
wijzigingen bestonden uit het opheffen van de controlecommissie en het onderbrengen van haar taken bij
de voorbereidingscommissie remuneratiecommissie. Deze voorbereidingscommissie bestaat uit de bedrijfsjurist en de manager HRM.
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De IAF heeft in 2015 een audit uitgevoerd naar opzet en werking van het beloningsbeleid. De uitkomsten
van de audit over 2015 zijn met de remuneratie commissie besproken. Uit het onderzoek kwamen geen
noemenswaardige bevindingen.
Bruto bezoldiging Directie en voormalig bestuurders
Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de vaste beloning van de vier directieleden:26
* € 1.000
Vaste beloningen Pensioenen en
Variabele beloning Totaal
Aantal beoverig
(contant)
gunstigden
2016
913
53
0
966
4
Alle beloningscomponenten zijn onvoorwaardelijk toegekend.
Remuneratie Raad van Commissarissen27
De totale remuneratie van de Raad van Commissarissen bedraagt ca. € 160.000 per jaar. Deze vergoeding is niet afhankelijk gesteld van het resultaat. Eventueel verschuldigde BTW komt voor rekening van
de vennootschap. In 2016 is de hoogte van de vergoeding van de Audit- en Riskcommissie aangepast
omdat de beloning niet in verhouding bleek te zijn met de geïnvesteerde uren. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de onderneming.
In 2016 is er wederom een start gemaakt met een audit naar de opzet en werking van het beloningsbeleid.
De audit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde eisen betreffende beloning beleid vanuit
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Alle medewerkers in Nederland nemen deel aan de pensioenregeling van Monuta, een verzekerde regeling
uitgevoerd door Delta Loyd. Het is een middelloonregeling met het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Het pensioen wordt opgebouwd op basis van 12 keer het vaste maandsalaris plus het vakantiegeld
verminderd met de franchise. Er is geen sprake van discretionaire pensioenen. Met discretionaire pensioentoezegging wordt bedoeld een eenmalige pensioentoezegging aan een individuele medewerker als
onderdeel van zijn variabele beloning die geen onderdeel vormt van een collectieve regeling. De directie
neemt deel aan de pensioenregeling van Monuta. De pensioenregeling kent een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000. Ten opzichte van de oude regeling waar een pensioengevend salaris van €
108.000 het maximum was voor niet statutaire directieleden, zal voor deze directieleden het werkgeversdeel van de pensioenpremie boven € 100.000 pensioengevend salaris tot aan € 108.000 pensioengevend
salaris, gebruteerd worden uitgekeerd. Dit geldt alleen voor directieleden in dienst voor 1-1-2015.
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Jaarrekening 2016, RvC verslag, Beloningsbeleid, pagina 7
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Jaarrekening 2016, RvC verslag, Remuneratie RvC en Beloningsbeleid, pagina 7
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B.3

Interne controle omgeving28

Voor een beheerste en integere bedrijfsvoering stelt Monuta hoge eisen aan de kwaliteit van de interne
organisatie. De eisen voor het governancesysteem behoren tot Pilaar 2 van Solvency II. Het doel van een
goede governance is volgens de Solvency II-richtlijn het organiseren van voldoende checks & balances binnen de onderneming, waardoor goede en afgewogen besluiten worden genomen en er sprake is van een
adequate beheersing van de risico’s. De governance van Monuta is op het ‘three lines of defence’ model
gebaseerd. Dit is een model waarin drie verdedigingslinies voor het beheersen van risico’s zijn uitgewerkt.
Op deze manier wordt invulling gegeven aan de benodigde ‘checks en balances’ binnen de organisatie.
Daarnaast beoordeelt de externe accountant of de checks en balances naar behoren functioneren. De
Sleutelfuncties dragen bij aan een goede governance. De Sleutelfuncties binnen Monuta zijn, met uitzondering van de Interne Auditfunctie, direct gepositioneerd onder de directeur financiën en risicomanagement, hebben een directe lijn met de Directievoorzitter en wonen de vergaderingen van de ARC bij. Aanvullend hierop hebben de Sleutelfuncties een directe escalatielijn met de voorzitter van de ARC en de RvC.
Hierdoor wordt aan essentiëlen voorwaarde voldaan voor de sleutelfuncties om hun rol adequaat in te
vullen en voldoende ‘countervailing power’ te leveren voor een onafhankelijke oordeelsvorming bij belangrijke beslissingen en het beheersen van de risico’s door Monuta.
Three lines of defence positionering
a) De first line of defence wordt gevormd door medewerkers, lijnmanagers en Directie. Zij zijn primair
verantwoordelijk voor de effectieve en efficiënte werking van processen, de daarin opgenomen beheersmaatregelen, het naleven van de geldende regelgeving en het afleggen van verantwoording hierover. In het dagelijks werk zijn management controles geïmplementeerd die waarborgen dat het verzekeringsbedrijf, de uitvaartgroep en de holding in lijn werken met de procedures. Hierop wordt toegezien door de 2nd en 3rd line of defence.
b) De second line of defence wordt gevormd door de afdelingen Financial Risk Management (FRM), de 2e
lijn actuariële functie, Operational Risk Management (ORM) en Compliance. Deze afdelingen adviseren
en ondersteunen het management bij het zorgdragen van een beheersbare, effectieve en efficiënte
bedrijfsvoering voor het realiseren van haar doelstellingen.
c) De third line of defence wordt uitgevoerd door de afdeling Interne Audit (IAF). Deze afdeling ziet toe
op de kwaliteit van de totale opzet van het beheerssysteem van Monuta en de werking daarvan. De IAF
toetst en beoordeelt of de risicobeheersingsactiviteiten in de eerste twee lines op een goede wijze
worden verricht.
Het beleid Sleutelfuncties beschrijft hoe er invulling wordt gegeven aan de inrichting van de sleutelfuncties Risicomanagement, Compliance, Actuariaat en Interne Audit. Het beleid Sleutelfuncties 2017 is
goedgekeurd door de directie op 27 november 2016.
28

Beleid Sleutelfuncties 2017
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De vier sleutelfuncties zijn als volgt geplaatst binnen de organisatiestructuur van Monuta:

De sleutelfuncties hebben periodiek overleg met elkaar. De sleutelfuncties zijn onderdeel van het Management Team Financiën en Risicomanagement (MT-FR). Het MT-FR, onder voorzitterschap van de directeur
financiën en risicomanagement, bestaat naast de sleutelfuncties ook uit de Concern Controller. De actuariële functie (beoordelend/toetsend deel) wordt vertegenwoordigd door de Concern Risk Officer.

B.4

Compliance functie29

Als onderdeel van het governance systeem vereist de SII-richtlijn (artikel 46.2) dat verzekeraars voorzien
in een doeltreffende Compliance Functie. Monuta heeft onder de Wet financieel toezicht (Wft) een vergunning als Financiële dienstverlener. Als onderdeel voor het verkrijgen- en behouden van de vergunning
moet Monuta krachtens de Wft en Solvency II voldoen aan een aantal kwaliteitsvereisten, waaronder integriteitvereisten. De integriteitvereisten betreffen regels voor: persoonlijke integriteit, organisatorische
integriteit, relationele integriteit en integer marktgedrag. Deze integriteitvereisten zijn belegd bij de Manager Compliance, Legal en Privacy mevrouw B. Oenema.
De positie van de Compliance Officer is onafhankelijk en geborgd in het beleid Sleutelfuncties 2017. Het
beleid sleutelfuncties geeft de afbakening en de positie van Compliance binnen Monuta weer alsmede de
randvoorwaarden voor een zorgvuldige taakuitoefening. De werkzaamheden door de Compliance functie
worden uitgevoerd voor Monuta Holding N.V. en dochterentiteiten.
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Beleid Sleutelfuncties 2017, Compliance Charter 2015 en Jaarrekening 2016
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Compliance is verantwoordelijk voor de bevordering van en het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving die te maken heeft met de bevordering en handhaving van de integriteit van Monuta en haar medewerkers met als doel compliance risico’s te beheersen en eventueel daaruit voortvloeiende schade te
voorkomen dan wel te beperken. De werkzaamheden zijn ingedeeld in strategie en beleid(s) ontwikkeling,
advisering, monitoring en rapporteren en bewustwording. De Compliance functie richt zich op die rechtsgebieden waarop toezicht wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Consument en Markt (ACM) en College bescherming persoonsgegevens (AP).
De taken voortkomend uit deze rechtsgebieden zijn in de volgende aandachtsgebieden onderverdeeld:






organisatie-integriteit
medewerkers-integriteit
klant-keten-integriteit
marktintegriteit
data-integriteit

De Compliance functie heeft onbeperkt de volledige en vrije toegang tot de Directie, de ARC, de RvC en de
directies van de dochterentiteiten. De Compliance functie rapporteert periodiek over de Compliance risico’s van Monuta, waaronder ook de Compliance risico’s van Duitsland, aan het management, de Directie,
de ARC en de RvC.
De Compliance Officer rapporteert primair aan de Directeur Financiën & Risicomanagement, met een functionele lijn naar de Directievoorzitter en secundair aan de overige directieleden, ARC en RvC. De Compliance functie rapporteert periodiek over de Compliance risico’s van Monuta aan het management, de Directie, de ARC en de RvC. De Compliance Officer heeft een rechtstreekse lijn met de Directievoorzitter van
Monuta en een rechtstreekse lijn met de voorzitter van de ARC en de RvC. De ARC en de RvC kunnen
rechtstreeks opdrachten verstrekken aan de Compliance functie. Naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen hebben de RvC, de ARC en de Compliance Officer de mogelijkheid tot vertrouwelijk overleg
over alle zaken die zij buiten de aanwezigheid van de Directie wensen te bespreken. In aanvulling hierop
heeft de Compliance Officer een directe escalatie lijn met de voorzitter van de ARC en de RVC. Conform
wet- en regelgeving heeft de Compliance Officer toegang tot alle voor de Compliance Officer relevante
informatie, zowel binnen Monuta, als van haar (uitbestedings)partners. Deze toegang kan bestaan uit het
vragen van informatie, gegevens, documenten of medewerking van individuele medewerkers. De Compliance Officer is bij elke vergadering van de ARC aanwezig of laat zich vertegenwoordigen.
De Compliance functie draagt zorg voor het coördineren van alle communicatie tussen Monuta en de toezichthouders: DNB, AFM, CBP, ACM, Verbond van Verzekeraars en Stichting Toetsing Verbond. Zij kan in
dat kader de eerste lijn gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent de inhoud van die correspondentie en
contacten. Het verloop van contacten met toezichthouders is onderdeel van de reguliere rapportages aan
de Directie en de RvC.
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B.5

Risicomanagement systeem inclusief eigen risico en solvency assessment

Risicobereidheid
Monuta heeft voor 2017 opnieuw haar risk appetite vastgesteld. Deze is gebaseerd op de voor Directie
belangrijkste thema's, zijnde: Financieel (Verzekeren en uitvaart), Vernieuwen, Reputatie, Medewerkers, Moreel/ethisch en Klanten Beschikbaarheid (telefonisch en uitvaart). Middels workshops is vastgesteld wat de risk appetite is van de Directie op deze thema's. Hieruit zijn negen heatmaps voortgekomen,
die gebruikt worden om strategische risico's te scoren. Een strategisch risico dat in minimaal één heatmap rood is gescoord, wordt ieder kwartaal gemonitord.
Door haar risk appetite te bepalen kan Monuta een balans vinden tussen ongecontroleerd ondernemerschap en verlamming door excessieve voorzichtigheid. Hiervoor wordt bij Monuta de term ‘risicobewust
ondernemerschap’ gebruikt. Het werkt als een richtlijn voor Directie en medewerkers van Monuta om
hun handelen in overeenstemming te brengen met de toegestane mate van risico, en bevordert een consistente benadering van risico’s binnen heel Monuta. Het bepalen van een acceptabele mate van risico
zorgt ervoor dat de allocatie van middelen wordt geoptimaliseerd: ze worden niet ingezet voor het verminderen van risico’s die al op een acceptabel niveau zijn en juist wel voor het nemen van maatregelen
tegen risico’s die de tolerantiegrenzen overschrijden. Het creëert bovendien een lerende organisatie,
omdat directie en management met elkaar in gesprek gaan over wat wel en niet gewenst is.
Own Risk and Solvency Assessment
De Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) is de kern van Solvency II. Dit is een onderzoek naar de
risico’s die Monuta loopt in verhouding tot het eigen vermogen dat zij ter beschikking heeft om deze risico’s te kunnen dragen. In aanloop naar Solvency II heeft Monuta reeds vijf achtereenvolgende jaren een
ORSA-proces doorlopen. Hierdoor kon in 2016 op een soepele manier voor de eerste keer een officieel
ORSA-document worden ingeleverd bij De Nederlandsche Bank. Vanuit de vastgestelde risicobereidheid
zijn wederom berekeningen uitgevoerd om te bepalen of Monuta nu en in de toekomst kan voldoen aan
de interne normen. Daarbij heeft de directie in samenspraak met de Raad van Commissarissen voldoende
aandacht besteed aan het vaststellen en het laten doorrekenen van stress-scenario’s. Hierdoor heeft Monuta inzicht in de gevoeligheden en kan zij goed anticiperen op toekomstige gebeurtenissen.
Solvabiliteit Solvency II
Op basis van de specificaties onder Solvency II komt de solvabiliteitsratio van Monuta Verzekeringen N.V.
eind 2016 uit op 149%. Eind 2015 was dit 184%. De daling in 2016 is met name het gevolg van de gedaalde
marktrente in 2016 en een aanpassing van het waarderingsmodel. Monuta houdt de diverse gevoeligheden op haar solvabiliteitsratio goed in de gaten om haar financiële risico’s te kunnen beheersen.
Monuta heeft haar risico’s verdeeld in strategische, financiële en operationele risico’s. Deze drie risicogroepen worden hierna achtereenvolgens behandeld.
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Risicostrategie en –beleid
Monuta kent strategische, financiële en operationele risico’s. De doelstelling van de directie en het management (first line of defence) is om de financiële en niet-financiële (strategische en operationele) risico’s
van Monuta te identificeren en zodanig te managen dat deze in de juiste verhouding staan tot de doelstellingen en risicobereidheid. Binnen Monuta is actiemanagement geïntroduceerd voor een beheerste opvolging van actiepunten vanuit operationele risico-assessments, de externe accountant, 2e lijns actuariële
functie, compliance en interne audits.
Strategische risico’s
Strategische risico’s zijn gedefinieerd als risico’s die voortvloeien uit de strategische koers van Monuta.
Zoals gezegd heeft de directie haar risk appetite vernieuwd met daarin het eerder genoemde ’risicobewust
ondernemerschap’ als essentie. Daaruit voortvloeiend zijn de risico’s bij ieder strategisch speerpunt bepaald. Met betrekking tot de beheersing van de strategische risico’s is in 2016 ieder kwartaal een rapportage opgesteld. Deze rapportages zijn besproken in het directieteam overleg en de ARC. De directie en de
managementteams hebben in het najaar van 2016 de belangrijkste strategische risico’s geactualiseerd
vanuit de strategische doelstellingen voor 2017. Zowel voor het uitvaartbedrijf als voor het verzekeringsbedrijf zijn vijf strategische risico’s geïdentificeerd. Voor elk van deze tien risico’s zijn meerdere key risk
indicatoren (KRI’s) geformuleerd, die in 2017 maandelijks zullen worden gevolgd. Indien een risico gedurende het jaar groter mocht worden, kan hierdoor direct worden geacteerd. Tenminste ieder kwartaal
wordt ook de audit & risk commissie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.
Financiële risico’s
Financiële risico’s zijn gedefinieerd als risico’s die inherent zijn aan de beleggings- en verzekeringsportefeuille van Monuta. Om de financiële risico’s en de solvabiliteitsratio’s te monitoren, heeft Monuta een
monitoringstool tot haar beschikking. Hiermee kan de directie op ieder moment op de hoogte worden
gehouden van de implicaties van de meest recente economische ontwikkelingen. In het kapitaalbeleid van
Monuta is een stappenplan opgenomen voor het geval dat de solvabiliteit onder de interne normen zou
uitkomen.
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Het financiële risico bestaat bij Monuta uit de volgende onderdelen:
a) Marktrisico
Onder het marktrisico vallen de risico’s die te maken hebben met de fluctuerende rente (volatiliteit),
aandelen- en wisselkoersen, spreadopslagen en ratings. Monuta voert periodiek een beleggingsstudie
uit om te bepalen op welke manier de beleggingen het beste kunnen worden afgestemd op de verplichtingen. De uit deze studie voortvloeiende resultaten worden in beleggingsbeleid omgezet. Maandelijks worden de eventuele breaches gemonitord, besproken, behandeld en/of opgelost.
b) Verzekeringstechnisch risico
Onder het verzekeringstechnische risico vallen de risico’s die te maken hebben met sterfte, royementen en bedrijfskosten. Over het algemeen kan worden gezegd dat deze risico’s worden beperkt door
voorzichtige aannames bij de vaststelling van de premie voor de verzekeringsproducten.
c) Tegenpartij kredietrisico
Dit risico bestaat uit mogelijke verliezen door onverwacht faillissement of verslechtering van de kredietpositie van de tegenpartijen en debiteuren van Monuta. Monuta beheerst dit risico door een actieve bewaking van de rekening-courantverhouding met gevolmachtigd agenten, intermediairs, herverzekeraars en groepsmaatschappijen. Rekening-courantposities binnen de groep worden binnen het
kwartaal afgewikkeld.
d) Liquiditeits- en kasstroomrisico
Monuta Verzekeringen N.V. heeft een jaarlijks groeiende verzekeringsportefeuille waardoor er per
saldo sprake is van een kasinstroom. De kasstromen worden periodiek voorspeld en bewaakt. Is de
inkomende kasstroom, gecombineerd met de vaste kasstroom aan renteontvangsten en aflossingen,
toch onvoldoende om een uitgaande kasstroom te financieren, dan zijn er binnen de portefeuille voldoende liquide beleggingen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Operationele risico’s
Gedurende 2016 heeft Monuta het analyseren van risico’s in haar bedrijfsprocessen geïntensiveerd. Nieuw
aangetrokken operational riskanalisten hebben voor een groot aantal processen risico-assessments uitgevoerd. De overige processen staan voor 2017 ingepland. Eventuele aanpassingen in de reeds bekeken processen kunnen in 2017 aanleiding zijn voor een update van de in 2016 uitgevoerde risico-assessments.
Daarnaast is de rapportage over operationele risico’s verder verfijnd. Hiermee wordt de directie en de
audit & riskcommissie ieder kwartaal geïnformeerd over de mate van beheersing van haar operationele
risico’s.
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Actiemanagement
Binnen Monuta is actiemanagement geïntroduceerd voor een beheerste opvolging van de actiepunten
vanuit operationele risico-assessments, accountant, 2e lijns actuariële functie, compliance en interne audits. Hierdoor is de focus op verbeterpunten toegenomen. Dit zal in 2017 verder worden geoptimaliseerd.
Gebeurtenissen die niet zijn voorkomen door beheersmaatregelen maar die de realisatie van procesdoelen in gevaar hebben gebracht, worden binnen Monuta goed gevolgd. Alhoewel het beheersen van risico’s
is gericht op het voorkomen van deze incidenten, kan dit nooit een garantie zijn dat zich geen nadelige
gebeurtenissen voordoen. Door hierover ieder kwartaal te rapporteren, wordt een bijdrage geleverd aan
de lerende organisatie op het gebied van risicomanagement.
Financiële verslaglegging en wet- en regelgeving
Het volgende kan worden gezegd over de specifieke risico’s met betrekking tot financiële verslaglegging
en wet- en regelgeving. De risico’s met betrekking tot financiële verslaglegging worden gemitigeerd door
een gedegen interne planning- en controlcyclus. Na een goede jarenlange relatie met EY als accountant
heeft Monuta per primo 2016 van accountant gewisseld vanwege verscherpte regelgeving hieromtrent.
Vanaf 2016 neemt PwC de accountantscontrole voor haar rekening, waardoor de financiële verslaglegging
van Monuta weer met een frisse blik wordt beoordeeld. Daarnaast heeft Monuta vanaf 2016 haar 2e lijns
actuariële functie extern belegd als reactie op het wettelijk wegvallen van de certificerend actuaris. Daarmee wordt de voorziening verzekeringsverplichtingen met externe kennis vanuit de branche op een gedegen manier getoetst.
De risico’s met betrekking tot de wet- en regelgeving worden gemitigeerd doordat Monuta intern invulling
heeft gegeven aan de 2e lijns compliance functie. Monuta wil te allen tijde voldoen aan de op haar van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. De compliance functie beoordeelt of Monuta voldoet aan externe
én interne toezicht wet- en regelgeving, en rapporteert ieder kwartaal hierover richting directie en audit
& riskcommissie. Voor de Duitse activiteiten van Monuta wordt zij hierin ondersteund door een externe
Duitse partij. Compliance is met name verantwoordelijk voor de uitvoering, het onderhoud en het toezicht
op naleving van het compliance- en privacy beleid en fraudecoördinatie. In 2016 is er veel focus geweest
op het voldoen aan de groeiende toezichtvereisten en wijzigingen in wet- en regelgeving. Centraal stond
hierbij de introductie van Solvency II per 1 januari 2016. De afgelopen jaren heeft Monuta zich goed op de
wettelijke vereisten van Solvency II en de gevolgen voor het kapitaalbeleid, risicomanagement en rapportages voorbereid. Overige onderwerpen op de Compliance-agenda van Monuta die veel aandacht hebben
gehad in 2016 waren de verbetering van interne processen rondom de onderwerpen privacy en fraude.
De bewustwording rondom deze thema’s is in 2016 versterkt. Daarnaast heeft de afdeling gezorgd voor
de inbedding van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving. Dit doet de afdeling door het ondersteunen
van de directie en het lijnmanagement met beleid, advies en implementatie van relevante wet- en regelgeving en het creëren van integriteitbewustwording bij de medewerkers. Maar ook door het monitoren
van de naleving van wet en regelgeving door het uitvoeren van (self) assessments voor de toezichthouders.
Ten aanzien van wijzigingen in wet- en regelgeving is er een proces ingericht van monitoring en opvolging
van relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving, waarbij de afdeling Compliance ondersteuning biedt
en uitleg geeft bij implementatie.
47

B.6

Risico Management functie

Als onderdeel van het governance systeem vereist de SII-richtlijn (artikel 44) dat verzekeraars voorzien in
een doeltreffende Risicomanagement Functie. De specifieke taken zijn verder uitgewerkt in artikel 269 van
de SII-uitvoeringsverordening.
De taken van de Risicomanagement functie worden uitgevoerd door de afdelingen Financial Risk Management (FRM) en Operational Risk Management (ORM). Deze afdelingen zijn geplaatst binnen Monuta Holding N.V.. De Manager Financial Risk Management van Monuta stuurt beide afdelingen aan en is daarmee
verantwoordelijk voor de juiste invulling van de Risicomanagement functie. Risicomanagement is belegd
bij de manager Financial Risk Management, de heer F. Proost.
De positie van Risicomanagement is onafhankelijk en geborgd in het beleid Sleutelfuncties 2016. Het beleid sleutelfuncties geeft de afbakening en de positie van Risicomanagement binnen Monuta weer alsmede de randvoorwaarden voor een zorgvuldige taakuitoefening. De werkzaamheden door de Risicomanagement functie worden uitgevoerd voor Monuta Holding N.V. en dochterentiteiten.
De Concern Risk Officer is verantwoordelijk voor zowel de Risicomanagement functie als de coördinerende/adviserende taken van de Actuariële Functie. Vanwege deze combinatie van sleutelfuncties kan een
risico op interne belangenverstrengeling optreden. Hiervoor zijn twee aanvullende maatregelen bepaald:
de Concern Risk Officer is inhoudelijk niet betrokken bij de ORM activiteiten die betrekking hebben op de
interne actuariële processen, en daarnaast voert de Interne Audit functie periodiek een beoordeling uit op
deze processen.
a) De Concern Risk Officer is hiermee verantwoordelijk voor zowel de Risicomanagement functie als de
coördinerende/adviserende taken van de Actuariële functie. Vanwege deze combinatie van sleutelfuncties zal de Interne Audit functie altijd betrokken zijn bij het beoordelen door de afdeling ORM van
de risico’s in de interne actuariële processen binnen de afdeling FRM.
b) De Risicomanagement functie heeft onbelemmerd toegang tot locaties en activiteiten van Monuta die
voor de uitvoering van zijn taak van belang zijn. Ten behoeve van een adequate taakuitoefening verkrijgt de Risicomanagement functie alle noodzakelijke inlichtingen en medewerking en heeft de Risicomanagement functie toegang tot alle voor de taakuitoefening noodzakelijke informatie.
De doelstelling van de Directie en het management (first line of defence) is om de financiële en nietfinanciële (strategische en operationele) risico’s van Monuta te identificeren en zodanig te managen
dat deze in de juiste verhouding staan tot de doelstellingen en risicobereidheid. De doelstelling van de
Risicomanagement functie (second line of defence) is het implementeren en onderhouden van een
doeltreffend en geïntegreerd risicomanagementsysteem met betrekking tot zowel de financiële als
niet-financiële (strategische en operationele) risico’s van Monuta. Dit systeem bestaat uit strategieën,
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processen, en rapportageprocedures die nodig zijn om op individueel en geaggregeerd niveau de risico’s voortdurend te onderkennen, te meten, te bewaken en te rapporteren.
De specifieke taken van de Risicomanagement functie worden beschreven in artikel 269 van de SIIuitvoeringsverordening en komen bij Monuta op het volgende neer:
1. Het bijstaan van management, Directie, ARC en RvC bij met het oog op een doeltreffende werking
van het risicomanagementsysteem;
2. Het coördineren van de risicomanagement activiteiten binnen Monuta;
3. Het monitoren van het risicomanagementsysteem;
4. Het monitoren van het algemene risicoprofiel van Monuta als geheel;
5. Het uitbrengen van gedetailleerd verslag over risicoblootstellingen en uitbrengen van advies aan
management, Directie, ARC en RvC over risicomanagementkwesties, onder meer met betrekking tot
strategische aangelegenheden zoals bedrijfsstrategie, fusies en overnames en belangrijke projecten
en investeringen;
6. Het onderkennen en beoordelen van opdoemende risico’s;
7. Het nauw samenwerken met de actuariële functie.
De Risicomanagement functie is zodanig opgezet dat het risicomanagementsysteem gemakkelijker kan
worden toegepast (SII-richtlijn artikel 44 lid 4). Het risicomanagementsysteem bestrijkt in elk geval de
volgende gebieden (SII-richtlijn artikel 44 lid 2):
1. Het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen en reservevorming;
2. Het afgestemd beheer van activa en passiva (asset-liability management – ALM);
3. Beleggingen, met name afgeleide instrumenten en vergelijkbare verbintenissen;
4. Het beheer van het liquiditeits- en concentratierisico;
5. Het beheer van het operationele risico;
6. Herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.
De Risicomanagement functie heeft onbeperkt de volledige en vrije toegang tot de Directie, de ARC, de
RvC en de directies van de dochterentiteiten. De Risicomanagement Functie rapporteert periodiek over
de risico’s van Monuta, waaronder ook de risico’s van Duitsland, aan het management, de Directie, de
ARC en de RvC.
De manager Financial Risk Management rapporteert primair aan de Directeur Financiën & Risicomanagement, met een functionele lijn naar de Directievoorzitter en secundair aan de overige directieleden, ARC
en RvC. De manager Financial Risk Management rapporteert periodiek over de strategische, financiële en
operationele (niet zijnde compliance risico’s) van Monuta aan het management, de Directie, de ARC en de
RvC. De manager Financial Risk Management heeft een rechtstreekse lijn met de Directievoorzitter van
Monuta en een rechtstreekse lijn met de voorzitter van de RvC. De ARC en de RvC kunnen rechtstreeks
opdrachten verstrekken aan de Compliance functie. Naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen
hebben de RvC, de ARC en de Manager Financial Risk Management de mogelijkheid tot vertrouwelijk overleg over alle zaken die zij buiten de aanwezigheid van de Directie wensen te bespreken. Conform wet- en
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regelgeving heeft de Manager Financial Risk Management toegang tot alle voor haar relevante informatie,
zowel binnen Monuta, als van haar (uitbestedings)partners. Deze toegang kan bestaan uit het vragen van
informatie, gegevens, documenten of medewerking van individuele medewerkers. De Manager Financial
Risk Management is bij elke vergadering van de ARC aanwezig of laat zich vertegenwoordigen, en minimaal
één keer per jaar bij een vergadering van de RvC.

B.7

Actuariële functie

Als onderdeel van het governancesysteem vereist de SII-richtlijn (artikel 48) dat verzekeraars voorzien in
een doeltreffende Actuariële Functie. De specifieke taken zijn verder uitgewerkt in artikel 272 van de SIIuitvoeringsverordening.
De Actuariële Functie bevat coördinerende/adviserende en beoordelende/toetsende taken:
1. de coördinerende/adviserende taken kunnen worden gezien als first line of defence,
2. de beoordelende/toetsende taken kunnen worden gezien als second line of defence.
Het beleid van de Actuariële functie is nader uitgewerkt in het beleid sleutelfuncties. Het beleid sleutelfuncties geeft de afbakening en de positie van de Actuariële functie binnen Monuta weer alsmede de
randvoorwaarden voor een zorgvuldige taakuitoefening. De werkzaamheden door de Actuariële functie
worden uitgevoerd voor Monuta Holding N.V. en dochterentiteiten.
a) De coördinerende/adviserende taken van de Actuariële functie worden uitgevoerd door de afdeling
Financial Risk Management (FRM). Deze afdeling is geplaatst binnen Monuta Holding N.V.. De Concern
Risk Officer van Monuta (hierna AF-1) stuurt de afdeling aan en is daarmee verantwoordelijk voor de
juiste invulling van de coördinerende/adviserende taken van de Actuariële functie. Hij legt primair verantwoording af aan de directeur financiën en risicomanagement.
b) De beoordelende/toetsende taken van de Actuariële functie worden uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij (hierna: AF-2). De Directie selecteert deze partij in principe voor meerdere jaren,
waarbij bekrachtiging plaatsvindt door de RvC. De Directeur Financiën & Risicomanagement geeft de
jaarlijkse opdracht aan de AF-2. De AF-2 legt primair verantwoording af aan de Directeur Financiën &
Risicomanagement.
c) De Concern Risk Officer is verantwoordelijk voor zowel de Risicomanagement functie als de coördinerende/adviserende taken van de Actuariële functie. Vanwege deze combinatie van sleutelfuncties kan
een risico op interne belangenverstrengeling optreden. Hiervoor zijn twee aanvullende maatregelen
bepaald: de Concern Risk Officer is inhoudelijk niet betrokken bij de ORM activiteiten die betrekking
hebben op de interne actuariële processen, en daarnaast voert de Interne Audit Functie periodiek een
beoordeling uit op deze processen.
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d) De Actuariële functie heeft onbelemmerd toegang tot locaties en activiteiten van Monuta die voor de
uitvoering van zijn taak van belang zijn. Ten behoeve van een adequate taakuitoefening verkrijgt de
Actuariële Functie alle noodzakelijke inlichtingen en medewerking en heeft de Actuariële functie toegang tot alle voor de taakuitoefening noodzakelijke informatie.
e) De coördinerende/adviserende taken worden beschreven in artikel 272 van de SII-uitvoeringsverordening en komen samenvattend op het volgende neer:
1. Het coördineren van de berekening van de technische voorzieningen (lid 1);
2. Het uitbrengen van advies over de gedragslijn (o.a. acceptatiecriteria) voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen (lid 6); en
3. Het uitbrengen van advies over de algemene herverzekeringsregelingen (lid 7).
f) De beoordelende/toetsende taken zijn ook terug te vinden in artikel 272 van de SII-uitvoeringsverordening en kunnen samenvattend als volgt worden omschreven:
1. Het beoordelen of de bij de berekening van de technische voorzieningen gehanteerde methodieken en aannamen passend zijn (lid 2);
2. Het beoordelen of de bij de berekening van de technische voorzieningen gebruikte IT-systemen de
actuariële en statistische procedures voldoende ondersteunen (lid 3);
3. Het toetsen van de beste schattingen aan de praktijkervaring (lid 4); en
4. Het opstellen van een schriftelijk verslag en indienen bij directie, ARC en RvC (lid 5 en 8).
De AF-1 en de AF-2 rapporteren onafhankelijk van elkaar aan de Directeur Financiën & Risicomanagement,
en secundair aan de overige directieleden, ARC en RvC. De AF-1 is bij elke vergadering van de ARC aanwezig
danwel vertegenwoordigd. De AF-2 is minimaal één keer per jaar aanwezig bij deze vergaderingen, in 2016
is de AF-2 twee keer in de ARC geweest. Zowel de AF-1 als de AF-2 zijn minimaal één keer per jaar aanwezig
bij een vergadering van de RvC. De Actuariële Functie stelt ten minste jaarlijks een schriftelijk verslag op
dat bij de Directie, ARC en RvC wordt ingediend (zie SII-uitvoeringsverordening artikel 272 lid 8). Dit verslag
wordt opgesteld door de AF-2 met input van de afdeling FRM. In het verslag worden alle door de actuariële
functie vervulde taken en de resultaten daarvan gedocumenteerd en worden duidelijk alle eventuele tekortkomingen aangegeven, alsook aanbevelingen gedaan met betrekking tot de wijze waarop deze tekortkomingen zouden moeten worden verholpen. De aan de Directie, ARC en RvC medegedeelde informatie
over de berekening van de technische voorzieningen bevat ten minste een beredeneerde analyse van de
betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening ervan, alsook van de bronnen en van de mate van
onzekerheid van de schatting van de technische voorzieningen (zie SII-uitvoeringsverordening artikel 272
lid 5). De beredeneerde analyse wordt onderbouwd door een gevoeligheidsanalyse, waarin onder meer
de gevoeligheid wordt onderzocht van de technische voorzieningen voor elk van de grote risico's die verbonden zijn aan de verplichtingen die door de technische voorzieningen worden gedekt. De Actuariële
functie vermeldt en verklaart op heldere wijze al haar eventuele punten van zorg ten aanzien van de adequaatheid van technische voorzieningen. De AF-1 en de AF-2 hebben de mogelijkheid om bevindingen
en/of rapportages rechtstreeks te richten aan de ARC en de RvC. Daarnaast kunnen beide organen rechtstreeks opdrachten verstrekken aan de AF-1 en de AF-2.
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Naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen hebben de RvC, de ARC, de AF-1 en de AF-2 de mogelijkheid tot vertrouwelijk overleg over alle zaken die zij buiten de aanwezigheid van de Directie wensen te
bespreken. In aanvulling hierop hebben de AF-1 en de AF-2 een directe escalatielijn met de voorzitter van
de ARC en de RVC.

B.8

Interne audit functie

Als onderdeel van het governance systeem vereist de SII-richtlijn (artikel 47) dat verzekeraars voorzien in
een doeltreffende Interne Audit functie. De specifieke taken zijn verder uitgewerkt in artikel 271 van de
SII-uitvoeringsverordening. De Interne Audit functie binnen Monuta is een onafhankelijke, objectieve
functie die zekerheid verschaft en adviesopdrachten uitvoert om meerwaarde te leveren en de operationele activiteiten van de organisatie te verbeteren. Verantwoordelijk voor de uitvoering van Interne audit
opdrachten is de manager audit de heer J. Bisseling.
Het beleid van de Interne Audit functie is nader uitgewerkt in het beleid Sleutelfuncties. Het charter geeft
de afbakening en de positie van de IAF van Monuta Holding N.V. weer alsmede de randvoorwaarden voor
een zorgvuldige taakuitoefening. Het handboek van de IAF beschrijft de richtlijnen en procedures van de
IAF en vult het Audit Charter aan. Het handboek is door de Directievoorzitter bekrachtigd. De beschreven
procedures en richtlijnen zijn overeenkomstig de geldende Standaarden van de IIA en de Norea.
Het onderzoeksterrein van de IAF omvat de Monuta Groep. Hiertoe behoren:
1. Monuta Holding N.V.;
2. Monuta Verzekeringsgroep N.V.;
3. Monuta Uitvaartgroep N.V.;
4. Monuta Voorzieningsfonds B.V.;
5. Monuta Ontzorgt B.V. (vanaf januari 2017);
6. Overige deelnemingen op verzoek van Directie;
7. Joint ventures en andere samenwerkings- of uitbestedingsverbanden met zowel overheersende zeggenschap als een minderheidsbelang.
De primaire taak van de IAF is het geven van onafhankelijke oordelen en adviezen gericht op het verbeteren van de risicobeheersing van bedrijfsprocessen en verbetertrajecten en het mitigeren of terugdringen van restrisico’s. De kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid, effectiviteit en continuïteit staan hierbij
voorop. Daarnaast zijn, afhankelijk van een onderzoek, kwaliteitsaspecten zoals efficiency en reproduceerbaarheid van belang.
De secundaire taken van de IAF zijn:
 het geven van adviezen over de kwaliteit van risicobeheersing aan het interne management op het
gebied van de belangrijkste processen van Monuta;
 het onderhouden van contacten met de externe accountant en de toezichthoudende instanties (DNB,
AFM); en
 het uitvoeren van controles waarvan de externe accountant bij de uitvoering van de controle van de
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jaarrekening gebruik kan maken, rekening houdend met de recent aangescherpte controle-standaard
voor externe accountants. Met de externe accountant worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke afstemming van de controleplanning, de aard en diepgang van de uit te voeren werkzaamheden
de rapportage en de dossiervorming.
De IAF voert haar kernactiviteiten uit ten behoeve van de Directie. De Directie is daarmee opdrachtgever
en primaire klant van de IAF. De RVC en de ARC kunnen rechtstreeks opdrachten verstrekken aan de IAF.
De IAF onderhoudt contacten met de toezichthoudende instanties over de door de IAF uit te voeren of
uitgevoerde werkzaamheden. De IAF wordt systematisch betrokken bij afspraken met en informatieverschaffing aan toezichthoudende instanties. Doel hiervan is om uniformiteit, coördinatie en bewaking van
voortgangsafspraken zeker te stellen.
De IAF heeft een onafhankelijke positie. Zij is rechtstreeks onder de voorzitter van de directie gepositioneerd en heeft een functionele lijn met de Directeur Financiën & Risicomanagement, die ook voor de
beoordeling van het functioneren van de Manager audit zorgdraagt. Periodiek vindt bilateraal overleg
plaats met zowel de voorzitter van de directie als de Directeur Financiën & Risicomanagement. Belangrijk
agendapunt is de status en voortgang van onderzoeken, onderzoeksresultaten en de opvolging van bevindingen. De IAF rapporteert periodiek over onderzoeken aan het management, de Directie, de ARC en
de RvC. De IAF heeft een rechtstreekse lijn met de voorzitter van de ARC en de RvC. De manager audit is
bij elke vergadering van de ARC aanwezig of laat zich vervangen.
De IAF medewerkers vervullen naast hun functie binnen de IAF geen andere functies.

B.9

Uitbesteding30

Monuta heeft haar uitbestedingsbeleid beschreven in een beleidsdocument. In dit document worden eisen gesteld en beschreven aan welke contractsbepalingen een uitbesteding dient te voldoen. Het Uitbestedingsbeleid geldt voor alle vormen van uitbesteding waarbij financiële of bedrijfskritische processen
worden geraakt en geldt voor alle onderdelen van Monuta die direct, dan wel indirect, worden aangestuurd door Monuta. Monuta besteedt alleen uit wanneer deze werkzaamheden niet intern uitgevoerd
kunnen worden door onder andere: tijdgebrek, het ontbreken van ervaring, een tekort aan expertise, te
hoge eigen kosten of wanneer deze processen niet zelf beheerst kunnen worden. Het Uitbestedingsbeleid
beschrijft een aantal stappen waaraan verplicht getoetst moet worden voordat tot uitbesteding overgegaan mag worden. Het uitgangspunt bij het uitbesteden van financiële- of bedrijfskritische activiteiten is,
dat dit is toegestaan zolang Monuta waarborgt dat deze activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig
gestelde (wettelijke) regels en adequaat toezicht mogelijk blijft.
Belangrijke processen waarbij Monuta gebruik maakt van externe partijen betreffen de invulling van de
Actuariële sleutelfunctie en op het gebied van vermogensbeheer is er sprake van enige vorm van uitbesteding. Periodiek vindt toetsing plaats op de naleving van de in overeenkomsten gemaakte afspraken.
30

Verkorte samenvatting Uitbestedingsbeleid 2017
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C. Risicoprofiel
Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van Monuta. Gedegen risicomanagement stelt Monuta in staat bedrijfsdoelstellingen te behalen en tegelijkertijd te kunnen voldoen aan
verplichtingen jegens polishouders. Hiertoe heeft Monuta haar risicomanagement dusdanig ingericht dat
het risico’s kan identificeren, waarderen en beheersen. Dit stelt Monuta in staat haar risico’s op een continue basis te monitoren en waar nodig acties te ondernemen wanneer risicoblootstellingen veranderen.
Monuta splitst de risico’s waaraan het is blootgesteld op in financiële en niet-financiële risico’s. Financiële risico’s worden gedefinieerd als risico’s die inherent zijn aan de beleggings- en verzekeringsportefeuille van Monuta. Niet-financiële risico’s worden onderverdeeld in operationele en strategische risico’s.
De belangrijkste graadmeter aan de hand waarvan Monuta haar financiële risico´s en het operationele
risico monitort, is de SCR: het solvabiliteitskapitaalvereiste onder Solvency II. De SCR is opgebouwd uit
kapitaalvereisten voor verschillende risicocategorieën. Deze kapitaalvereisten borgen dat Monuta onverwachte verliezen kan opvangen, welke veroorzaakt kunnen worden door de verschillende risico’s. Conform de Gedelegeerde Verordening is het uitgangspunt bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste dat het in aanmerking komend vermogen zo hoog is dat met 99,5 % kans alle onverwachte verliezen binnen een jaar kunnen worden opgevangen.
Monuta monitort de SCR door gedurende het kwartaal vanuit de laatste kwartaalstand op maandbasis
de kapitaalvereisten per risicocategorie en de solvabiliteitsratio te voorspellen. Dit doet Monuta met behulp van een monitoringstool, waarbij de rentestand en de aandelenkoers worden aangepast naar de op
dat moment geldende rentestand en aandelenkoers. De overige parameters worden hierbij gelijk gehouden. Indien de totale solvabiliteitsratio de in het kapitaalbeleid gestelde drempelwaarden onderschrijdt,
treedt de interventieladder in werking. Wanneer deze situatie zich voordoet, wordt de frequentie van
het voorspellen van de solvabiliteitsratio en het monitoren hiervan verhoogd van maand- naar weekbasis.
De wijze van beoordeling van risico’s is gedurende de rapportageperiode niet materieel veranderd.
Het risicoprofiel van Monuta wordt bepaald door de kapitaalvereisten per risicocategorie, berekend met
behulp van het standaardmodel onder Solvency II. Op basis van deze kapitaalvereisten is het risicoprofiel
van Monuta opgebouwd uit de volgende elementen, in volgorde van grootte:
 marktrisico;
 verzekeringstechnisch risico;
 kredietrisico; en
 operationeel risico
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De onderstaande figuur geeft de opbouw van de SCR van Monuta weer, waarbij het kapitaalvereiste per
risico in euro’s is weergegeven.
Figuur C.1- SCR per risicocategorie

Operationeel risico; € 7 miljoen

Kredietrisico; € 3 miljoen

Marktrisico; € 450 miljoen

Verzekeringstechnisch risico; € 366 miljoen

Zoals blijkt uit figuur C.1 zijn het marktrisico en het verzekeringstechnisch risico materiële risico’s voor
Monuta. Monuta houdt geen kapitaal aan voor het liquiditeitsrisico aangezien dit risico niet materieel is,
doordat Monuta een jaarlijks groeiende verzekeringsportefeuille heeft. Als gevolg hiervan heeft Monuta
per saldo te maken met een kasinstroom. De kasstromen worden periodiek voorspeld en bewaakt. Wanneer de inkomende kasstroom, gecombineerd met de vaste kasstroom aan renteontvangsten en aflossingen, toch onvoldoende blijken om een uitgaande kasstroom te financieren, zijn binnen de portefeuille
voldoende liquide beleggingen aanwezig om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Risicoconcentratie
Monuta houdt rekening met risicoconcentratie binnen de verschillende risicocategorieën en tussen de
verschillende risicocategorieën.
Monuta beschouwt risicoconcentratie binnen een risicocategorie als een relatief hoge blootstelling aan
een afzonderlijk risico binnen de categorie. Risicoconcentratie tussen risicocategorieën wordt beschouwd als een blootstelling aan verschillende risico’s welke een hoge mate van correlatie met elkaar
vertonen.
Monuta onderkent risicoconcentratie binnen het verzekeringstechnisch- en het marktrisico. In paragrafen C.1.1. en C.2.1. is een beschrijving van deze risicoconcentraties gegeven.
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Risicolimiteringstechnieken
Monuta maakt momenteel geen gebruik van risicolimiteringstechnieken zoals special purpose vehicles,
derivaten en herverzekering. De maatregelen welke Monuta neemt om risico’s te beperken zijn per risico
beschreven in de onderstaande paragrafen.
Stress testing
Jaarlijks voert Monuta per juli van het lopende jaar een stress test uit in het kader van de ORSA op basis
van verschillende scenario’s. Hiertoe definieert Monuta stress scenario’s, welke zich mogelijkerwijs voor
kunnen doen en welke een verwacht effect op de solvabiliteitsratio van Monuta hebben. Door middel
van stress testing wordt het effect van de stress scenario’s op de solvabiliteitsratio gesimuleerd.
Om de stress te simuleren rekent Monuta jaarlijks 2.500 scenario’s voor de komende vijf jaar deterministisch door. Voor de SCR-berekeningen in het standaardmodel hanteert Monuta de EIOPA curve inclusief
Credit Risk Adjustment en Volatility Adjustment. Binnen deze 2.500 scenario’s worden stress scenario’s
opgezocht die het meest voldoen aan de beschreven kenmerken van de vooraf bepaalde stress scenario’s. De uitkomsten van de stress testing worden vervolgens beoordeeld en waar nodig neemt Monuta
maatregelen naar aanleiding hiervan.
Indien de ontwikkelingen gedurende het jaar daartoe aanleiding geven, kan de Directie besluiten een extra ORSA uit te voeren. Gedurende 2016 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan, welke hiertoe
aanleiding gaven. Monuta voert naast de stresstests geen verdere scenario-analyses uit.
In de onderstaande paragrafen zijn per risico de relevante stress scenario’s beschreven, waarbij tevens
per scenario is aangegeven wat de effecten zijn ten opzichte van het basisscenario.
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Prudent person principle
De Directie van Monuta is verantwoordelijk voor het vaststellen van de voorwaarden en doelstellingen
van het beleggingsbeleid. Monuta stelt deze voorwaarden en doelstellingen op conform het ‘prudent
person´-beginsel. Dit houdt in dat Monuta haar activa op een dusdanig wijze belegt dat aan de solvabiliteitseisen wordt voldaan, waarbij rekening wordt gehouden met het risicoprofiel, de risicotolerantie en
de bedrijfsstrategie van Monuta.
Om dit te bewerkstellingen voert Monuta periodiek een beleggingsstudie uit om te bepalen op welke
manier de beleggingen het beste kunnen worden afgestemd op de verplichtingen. De bij deze doelstelling behorende beleggingscategorieën en -looptijden worden in passend beleggingsbeleid omgezet,
waarbinnen de tactische beleggingsbeslissingen worden genomen. Maandelijks worden de breaches van
het beleggingsbeleid gemonitord, besproken en opgelost door Monuta.
Het beleggingsbeleid van Monuta volgend uit de periodieke beleggingsstudies wordt gekenmerkt door
een defensief karakter, waarbinnen beleggingen passen waarvan Monuta de bijbehorende risico’s goed
kan inschatten, meten, bewaken, beheren, beheersen en rapporteren.
In de paragrafen C.1 tot en met C.5 worden de risico’s per categorie verder toegelicht.

C.1. Verzekeringstechnisch risico
Het verzekeringstechnisch risico betreft het risico dat toekomstige claims en uitkeringen niet kunnen
worden gedekt door premie- en beleggingsopbrengsten. Verzekeringstechnisch risico kan zich ook voordoen wanneer verzekeringsverplichtingen niet afdoende zijn, doordat daadwerkelijke kosten, claims en
uitkeringen verschillen van gemaakte aannames bij het berekenen van de verplichtingen.
Het verzekeringstechnisch risico is na het marktrisico het meest aanzienlijke risico voor Monuta en wordt
door Monuta als materieel risico onderkend.
Monuta monitort het verzekeringstechnisch risico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het kapitaalvereiste voor het verzekeringstechnisch risico van Monuta bedraagt ultimo 2016 € 366 miljoen vóór diversificatie en correcties voor latente
belastingen. Het verzekeringstechnisch risico als geheel kan worden opgedeeld in verschillende ondermodules. De voor Monuta relevante ondermodules zijn beschreven in tabel C.1. Wanneer Monuta insolvabel dreigt te worden, kan Monuta de en-blocclausule inroepen op een deel van haar polissen. Sinds
2009 wordt een en-blocclausule geplaatst op de nieuw afgesloten polissen van Monuta. Monuta heeft
door deze clausule het recht de premie en/of de voorwaarden van een bepaalde categorie van verzekeringen te wijzigen. Daarnaast is een overlijdensuitkering in geval van oorlog en kernrampen uitgesloten
in de polisvoorwaarden; in dat geval wordt de afkoopwaarde uitgekeerd.
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Tabel C.1 – Ondermodules
Beschrijving
verzekeringstechnisch risico
Kortlevenrisico
Het risico op verliezen wanneer een stijging van sterftecijfers leidt tot een
verhoging van de verzekeringsverplichtingen en daardoor een daling van
het eigen vermogen.
Vervalrisico
Het risico op verliezen door stijging in de percentages van voortijdige
beëindiging of afkoop van polissen wat leidt tot een verhoging van de
verzekeringsverplichtingen en daardoor een daling van het eigen
vermogen.
Kostenrisico
Het risico op verliezen wanneer een stijging in de kosten van
verzekeringscontracten leidt tot toekomstige lagere winsten en daardoor
een daling van het eigen vermogen.
Catastroferisico
Het risico op verliezen veroorzaakt door een ramp wat leidt tot een daling
van het eigen vermogen.

Voor Monuta wordt het verzekeringstechnisch risico grotendeels bepaald door het vervalrisico. Daarnaast beïnvloeden het kortlevenrisico en het kostenrisico het kapitaalvereiste voor verzekeringstechnisch risico. De impact van het catastroferisico is na diversificatie beperkt.
Het verzekeringstechnisch risico is gedurende 2016 met € 80,7 miljoen gestegen door het gezamenlijke
effect van:
 kortlevenrisico (+ € 6,7 miljoen) door gedaalde rente;
 vervalrisico (+ € 64,7 miljoen) door aanpassing parameters;
 kostenrisico (+ € 8,6 miljoen) door invoering inflatiecurve; en
 de stijging van het catastroferisico (+ € 0,7 miljoen)
De ondermodules langlevenrisico, invaliditeitsrisico en herzieningsrisico hebben geen invloed op het verzekeringstechnisch kapitaalvereiste van Monuta. Het aantal polissen waarvoor een langlevenrisico of invaliditeitsrisico geldt betreft respectievelijk circa 0,5 % en 0,002 % van het totale verzekerd kapitaal.
De afzonderlijke risico´s beïnvloeden verschillende balansposten. De bedragen welke blootgesteld zijn
aan de verschillende ondermodules van het verzekeringstechnisch risico zijn opgenomen in tabel C.2.
Tabel C.2 - Verzekeringstechnisch risico

Marktwaarde

Blootgestelde verplichtingen - Kortleven

€ 396.091.607

Blootgestelde verplichtingen - Lapse Up

-€ 25.043.246

Blootgestelde verplichtingen - Lapse Down

€ 420.879.127

Blootgestelde verplichtingen - Mass Lapse

€ 13.487.821

Blootgestelde verplichtingen - Kosten

€ 396.091.607

Blootgestelde verplichtingen - Catastrofe

€ 396.091.607
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Het kortleven, kosten- en catastrofe risico beïnvloeden het bedrag van de beste schatting. De bedragen
van de verplichtingen welke aan respectievelijk een schok omhoog (‘Lapse Up’), een schok omlaag
(‘Lapse Down’) en een massale schok (‘Mass Lapse’) van het vervalrisico zijn blootgesteld, zijn bepaald als
de beste schatting voor de schok voor producten waarbij de Lapse Up, Lapse Down en Mass Lapse -schok
leidt tot stijging van de beste schatting.
C.1.1. Risicoconcentratie
Binnen het verzekeringstechnisch risico is het risico waaraan Monuta is blootgesteld, geconcentreerd in
het vervalrisico. Dit risico vertegenwoordigt bijna 50 % van het kapitaalvereiste voor het verzekeringstechnisch risico van Monuta vóór diversificatie.
C.1.2. Risicobeperkende maatregelen
Over het algemeen kan worden gezegd dat het verzekeringstechnisch risico wordt beperkt door voorzichtige aannames bij de vaststelling van de premie voor de verzekeringsproducten. Meer specifiek per
ondermodule van het verzekeringstechnisch risico kan het volgende worden opgemerkt;
Kortlevenrisico
Het kortlevenrisico risico wordt beperkt doordat Monuta gezondheidswaarborgen stelt. Daarnaast maakt
Monuta gebruik van premieopslagen en eventueel carenzjaren wanneer de klant medisch niet op standaardvoorwaarden kan worden geaccepteerd. Bij overlijden binnen de carenzjaren keert Monuta niet
het volledige verzekerde bedrag uit.
Vervalrisico
Het vervalrisico wordt beheerst door een klantenloyaliteitsprogramma waarmee Monuta haar klanten
voor langere tijd aan zich wil binden. Daarnaast selecteert Monuta de intermediairs waarmee zij zaken
doet zo goed mogelijk. Het bestandsroyement wordt gereduceerd door service calls outbound. Het eerste jaarsroyement wordt beheerst door het royement per distributiekanaal te volgen en de mediamix
eventueel daarop aan te passen.
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Kostenrisico
Stijgende bedrijfskosten zijn een mogelijk risico voor Monuta. Daarom stuurt Monuta sterk op beheersing van de kosten. In de premie is een kostenopslag opgenomen waarmee het risico wordt beperkt.
Daarnaast besteedt Monuta uitgebreid aandacht aan het kostenrisico bij de uitvoering van profittests en
bijbehorende nacalculaties.
Catastroferisico
Zoals hierboven wordt vermeld kan Monuta de en-bloc clausule inroepen op een deel van haar polissen
wanneer Monuta door bijvoorbeeld een catastrofe insolvabel dreigt te worden.
C.1.3. Risicogevoeligheid
Binnen het verzekeringstechnische risico geldt het vervalrisico als een materieel risico. Conform de Gedelegeerde Verordening heeft Monuta het kapitaalvereiste voor vervalrisico berekend als het verlies dat
plaatsvindt als gevolg van een afkoopschok van 40 % van de polissen. Als gevolg van deze schok komt het
kapitaalvereiste voor vervalrisico uit op € 180 miljoen.
Naast het vervalrisico zijn het kortleven- en kostenrisico materieel voor Monuta. Het kapitaalvereiste
voor het kortlevenrisico is conform de Gedelegeerde Verordening bepaald als het verlies dat plaatsvindt
als gevolg van een schok van 15 % toename ten aanzien van de sterftekansen. Als gevolg van deze schok
komt het kapitaalvereiste voor kortlevenrisico uit op € 99 miljoen.
Het kapitaalvereiste voor het kostenrisico is conform de Gedelegeerde Verordening bepaald als het verlies dat plaatsvindt als gevolg van een eenmalige verhoging van alle toekomstige doorlopende poliskosten van 10 %, terwijl de bedrijfskosteninflatie in de toekomstige jaren met één procentpunt
stijgt. Als gevolg van deze schok komt het kapitaalvereiste voor kostenrisico uit op € 76 miljoen.
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk voert Monuta jaarlijks een stress test uit op basis van
verschillende stress scenario’s. Het volgende stress scenario met betrekking tot het verzekeringstechnisch risico is door Monuta voor de komende vijf jaar doorgerekend op basis van het standaardmodel:
 Pandemie scenario
Voor dit scenario wordt aangegeven wat de effecten zijn ten opzichte van het basisscenario per 30 juni
2016.
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Pandemiescenario
Gezien de portefeuille van Monuta zijn sterftekansen van invloed op haar solvabiliteit. Om de risico’s van
stijgende sterftekansen inzichtelijk te maken heeft Monuta daarom een stress scenario gedefinieerd,
waarbinnen sterftekansen aanzienlijk stijgen. Dit scenario betreft het pandemiescenario.
In het pandemiescenario geldt voor de verzekeringstechnische parameters dat de sterftekansen in het
eerste jaar sterk toenemen. Daarnaast dalen binnen het scenario de waarden van aandelen in het eerste
jaar aanzienlijk. Het pandemiescenario heeft weinig invloed op de rente.
De pandemie zal eveneens impact hebben op het ziektecijfer/sterftecijfer van de medewerkers van Monuta Uitvaartverzorging N.V. en de uit te voeren uitvaarten. Als gevolg hiervan kan een tijdelijk liquiditeitsprobleem ontstaan. Zodra de uitvaartnota’s worden betaald door de nabestaanden, Monuta Verzekeringen N.V. of andere verzekeraars zal de liquiditeit van Monuta Uitvaartverzorging N.V. weer toenemen. Ook kan een tijdelijke liquiditeitstekort worden ondervangen door middel van externe financiering.
Aangezien dit pandemiescenario in de ORSA’s per juli 2015 en per juli 2014 leidde tot een stijging van de
solvabiliteitsratio’s, is dit scenario per juli 2016 niet opnieuw doorgerekend, omdat de omstandigheden
per juli 2016 vergelijkbaar zijn met de omstandigheden per juli 2015.

C.2. Marktrisico
Marktrisico is het risico op potentiële verliezen door veranderingen in variabelen op financiële markten,
zoals rente, aandelen- en wisselkoersen, spreadopslagen en ratings.
Het marktrisico betreft het meest aanzienlijke risico voor Monuta en wordt door Monuta als materieel
risico onderkend.
Monuta monitort het marktrisico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het kapitaalvereiste voor het marktrisico van Monuta bedraagt ultimo 2016 € 449,6 miljoen vóór diversificatie en correcties voor latente belastingen. Het marktrisico als geheel kan worden opgedeeld in verschillende ondermodules. De voor Monuta relevante ondermodules zijn beschreven in tabel C.2.
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Tabel C.3 – Ondermodules
marktrisico
Renterisico
Aandelenrisico
Vastgoedrisico
Spreadrisico

Valutarisico

Marktrisicoconcentraties

Beschrijving
Het risico op verliezen wanneer een stijging of daling van de rente leidt
tot een verhoging van de verzekeringsverplichtingen en daardoor een
daling van het eigen vermogen.
Risico op verliezen door een waardedaling van aandelen wat leidt tot een
daling van het eigen vermogen.
Risico op verliezen door een waardedaling van vastgoed wat leidt tot een
daling van het eigen vermogen.
Het risico op verliezen wanneer een verandering in de spread leidt tot een
waardedaling van beleggingen in vastrentende waarden en daardoor een
daling van het eigen vermogen.
Het risico op verliezen door een waardedaling van vreemde valuta
waardoor beleggingen in vreemde valuta minder waard worden wat leidt
tot een daling van het eigen vermogen.
Het concentratierisico is het risico op verliezen dat verband houdt met
een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa bij een
tegenpartij.

Het marktrisico bij Monuta wordt grotendeels bepaald door het renterisico, welke van kwartaal tot kwartaal fluctueert. Het aandelenrisico, en in mindere mate het spreadrisico en valutarisico hebben eveneens
impact op het marktrisico kapitaalvereiste, maar vertonen aanzienlijk minder fluctuatie dan het renterisico. Het vastgoedrisico en concentratierisico hebben na diversificatie bij Monuta beperkt impact op het
kapitaalvereiste.
De afzonderlijke risico´s beïnvloeden verschillende balansposten. Bij het renterisico worden de bedragen
beïnvloed welke zijn opgenomen in tabel C.4.
Tabel C.4 - Renterisico

Marktwaarde

Marktwaarde na Rente
Down
€ 1.021.634.119

Marktwaarde na
Rente Up
€ 868.966.659

Blootgestelde activa (vastrentende waarden)
staatsobligaties
bedrijfsobligaties
onderhandse leningen

€ 977.487.609
€ 394.332.852
€ 335.125.178
€ 248.029.579

Blootgestelde verplichtingen

€ 396.091.607

€ 701.317.330

€ 77.372.694

Totaal saldo

€ 581.396.002

€ 320.316.789

€ 791.593.965

De bedragen van staatsobligaties en bedrijfsobligaties stemmen overeen met de bijbehorende balansposten. Het bedrag aan onderhandse leningen is inbegrepen in de balanspost
‘Overige leningen en hypotheken’. De post blootgestelde verplichtingen bestaat volledig uit de balanspost ‘Technische voorzieningen – leven (excl. ziektekosten en geïndexeerd en unit-linked) - beste schatting’.
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Monuta laat bij de bepaling van het renterisico de particuliere leningen en hypotheken buiten
beschouwing. Deze posten zijn afnemend in waarde, en het effect van het renterisico op deze post is niet
significant.
De bedragen aan activa welke beïnvloed worden door het aandelenrisico zijn opgenomen in tabel C.5.
Tabel C.5 - Aandelenrisico

Marktwaarde

type 1 en type 2 equities
type 1 equity
waarvan Aandelen Europa

€ 333.233.897
€ 278.735.341
€ 253.743.065

waarvan Aandelen Pacific Type 1

€ 24.992.276

strategic participations (type 1 equities)
type 2 equities
waarvan Aandelen Pacific Type 2

€0
€ 54.498.556
€ 14.804.342

waarvan Aandelen EM

€ 39.694.214

Type 1 equity en type 2 equities zijn gezamenlijk opgenomen als balanspost “Beleggingsfondsen”. Strategic participations (type 1 equities) zijn terug te vinden onder de balanspost “Deelnemingen”.
De marktwaarde van het vastgoed welke blootgesteld is aan het vastgoedrisico is opgenomen in tabel
C.6.
Tabel C.6 - Vastgoedrisico
Onroerendgoed risico

Marktwaarde
€ 10.620.000

Deze marktwaarde komt terug in de balansposten “Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen voor eigen
gebruik” en “Onroerende zaken (anders dan voor eigen gebruik)”.
De totale marktwaarde van activa welke door de credit spread schok worden geraakt is terug te vinden
in de onderstaande tabel.
Tabel C.7 - Spreadrisico

Marktwaarde

Blootgestelde activa (vastrentende waarden)

€ 462.783.296

De marktwaarde van de activa welke zijn blootgesteld aan wisselkoersrisico is opgenomen in tabel C.8.
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Tabel C.8 - Wisselkoersrisico

Marktwaarde

Wisselkoersrisico

€ 209.813.270
€ 130.322.438
€ 39.796.618
€ 39.694.214
€0

Aandelen Europa
Aandelen Pacifc
Aandelen EM
Commodities

De marktwaarde van de activa welke zijn blootgesteld aan concentratierisico is opgenomen in tabel C.9.
Tabel C.9 - Concentratierisico
Blootgestelde activa

Marktwaarde
€ 1.310.721.506

C.2.1. Risicoconcentratie
Binnen het marktrisico is het risico waaraan Monuta is blootgesteld, geconcentreerd in het renterisico.
Dit risico vertegenwoordigt bijna 60 % van het kapitaalvereiste voor het marktrisico van Monuta vóór
diversificatie.
C.2.2. Risicobeperkende maatregelen
Over het algemeen kan gezegd worden dat het marktrisico wordt beperkt doordat Monuta periodiek een
beleggingsstudie uitvoert om te bepalen op welke manier de beleggingen het beste kunnen worden afgestemd op de verplichtingen. De uit deze studie voortvloeiende resultaten worden in beleggingsbeleid
omgezet. Maandelijks worden de eventuele breaches gemonitord, besproken, behandeld en/of opgelost.
Meer specifiek per ondermodule van het marktrisico kan het volgende worden opgemerkt;
Renterisico
Alle verzekeraars met langlopende verplichtingen lopen een renterisico. Binnen Monuta wordt het renterisico voornamelijk gedreven door toekomstig herbeleggingsrisico van de portefeuille van vastrentende
waarden. De duratie van deze portefeuille is namelijk lager dan de zeer hoge duratie van de verplichtingen. De solvabiliteit van Monuta is gevoelig voor de stand en de fluctuaties van de rentecurve, waarbij
het neerwaartse risico bestaat bij rentedalingen en vervlakking van de rentecurve. Monuta heeft in 2016
aan maatregelen gewerkt die de gevoeligheid van de solvabiliteit voor de huidige rentesituatie structureel zullen reduceren. Monuta verwacht in 2017 deze maatregelen te effectueren.
Aandelenrisico
Het risico van een daling van de aandelenkoersen wordt niet afzonderlijk afgedekt. Dit risico wordt beperkt doordat binnen het beleggingsbeleid een maximale weging naar niet-vastrentende waarden bestaat. Bovendien is binnen de aandelencategorieën een spreiding over regio’s en sectoren aangebracht,
waarbij veelal wordt belegd in passief fondsen. De tracking error ten opzichte van de benchmark wordt
actief gemonitord.
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Onroerend goedrisico
Het onroerend goedrisico is ultimo 2016 beperkt bij Monuta, omdat per eind 2016 alleen belegd wordt
in het eigen kantoorpand. Conform het beleggingsbeleid en na een uitgebreid selectietraject zal deze beleggingscategorie in 2017 voor een beperkt gedeelte worden toegevoegd aan de strategische beleggingsmix vanuit rendements- en diversificatieoogpunt.
Spreadrisico
Dit betreft het risico van het blootstaan aan een stijging van kredietopslagen ten opzichte van de swaprente. Dit risico wordt bij Monuta beperkt omdat binnen het beleggingsbeleid maximale wegingen bestaan naar credits en onderhandse leningen. Tevens is binnen de categorie bedrijfsobligaties een spreiding over sectoren aangebracht. Het risico van mogelijke verliezen door het onverwacht in gebreke blijven of een onverwachte verslechtering van de kredietwaardigheid van tegenpartijen wordt beperkt door
grenzen te stellen aan de rating van tegenpartijen waarin wordt belegd.
Valutarisico
De inkomsten en uitgaven van de verzekeringsmaatschappij zijn volledig in euro’s. De beleggingen van
Monuta zijn voor het merendeel ook in deze valuta, waardoor Monuta in beperkte mate is blootgesteld
aan wisselkoersrisico.
Concentratierisico
Het concentratierisico binnen het marktrisico wordt beperkt door grenzen in het beleggingsbeleid met
betrekking tot de omvang en het soort belegging. Als daar van afgeweken wordt, bespreekt de Directie
dit met de Audit- en Riskcommissie.
C.2.3. Risicogevoeligheid
Monuta monitort gevoeligheden op haar solvabiliteitsratio om haar financiële risico’s te kunnen beheersen. Binnen het marktrisico geldt het renterisico en het aandelenrisico als materieel voor Monuta. Als
gevolg van een waardedaling van 40% van de aandelenbeleggingen, daalt de solo-solvabiliteitsratio van
149% naar 131%. Wanneer de risicovrije rente parallel zou dalen met 0,5 procentpunt, daalt de solvabiliteitsratio naar 145%. Daarbij zal de ratio dalen als de rentecurve vervlakt.
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk voert Monuta jaarlijks een stress test uit op basis van
verschillende stress scenario’s. De volgende stress scenario’s met betrekking tot het marktrisico zijn door
Monuta voor de komende vijf jaar doorgerekend op basis van het standaardmodel:
 Scenario ‘UFR wordt 3,7%’
 2008-scenario
In de onderstaande scenario’s wordt aangegeven wat de effecten zijn per scenario ten opzichte van het
basisscenario per 30 juni 2016.
Scenario ‘UFR wordt 3,7%’
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Voor het verdisconteren van verzekeringsverplichtingen maakt Monuta gebruik van de rentetermijnstructuur (‘RTS’) welke is geconstrueerd op basis van de Ultimate Forward Rate (‘UFR’). Hierbij loopt de
1-jaars forward rente vanaf looptijd 20 jaar naar de UFR van 4,2%. De UFR wordt uiterlijk in looptijd 60
jaar bereikt. Door gebruik van deze RTS is de hoogte van de UFR van groot belang voor de solvabiliteit
van Monuta. Om de gevolgen van een lagere UFR inzichtelijk te maken, heeft Monuta een stress scenario
gedefinieerd waarbinnen de UFR door EIOPA wordt verlaagd. Dit scenario is extra relevant geworden
doordat EIOPA op 5 april 2017 de berekeningsmethode voor de UFR heeft aangepast, welke per 1 januari
2018 in werking zal treden. Als gevolg van de aangepaste berekeningsmethode zal de UFR uitkomen op
3,65%, wat neerkomt op een daling van 55 basispunten ten opzichte van de huidige UFR van 4,2%. De
daling zal gefaseerd worden ingevoerd, waarbij de daling van de UFR per jaar gemaximeerd is op 15 basispunten. Derhalve zal de UFR per januari 2018 4,05% zijn.
In dit scenario wordt de UFR per direct naar 3,7% bijgesteld, conform de berekeningsmethode voor de
UFR zoals deze in de EIOPA-consultatie met betrekking tot een nieuwe methodologie voor vaststelling
van de UFR voor verzekeraars is beschreven. Binnen dit scenario worden twee mogelijkheden voor de
rentetermijnstructuur doorgerekend:
 De verwachting voor de lange termijnrente is 4,25%
 De verwachting voor de lange termijnrente is 2,75%
Dit scenario kent geen effecten op de verzekeringstechnische omstandigheden en ook geen interne effecten binnen Monuta.
Door verlaging van de UFR naar 3,7% daalt de solvabiliteitsratio onmiddellijk. In de daarop volgende jaren daalt de ratio in verhouding sterker dan het geval is bij een UFR van 4,2%. Wanneer de verwachte
lange termijnrente 4,25% is, wordt een stijging van de ratio verwacht. Deze stijging wordt veroorzaakt
door een stijging van het eigen vermogen als gevolg van een lagere voorziening.
In het scenario met een verwachte lange termijnrente van 2,75% herstelt de ratio vanaf 2019. Binnen dit
scenario is de lange termijnrente lager dan de UFR, al is de verwachting wel dat de rente verder gaat stijgen. Als gevolg hiervan zal de ratio eveneens stijgen. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het renterisico binnen de SCR en door een stijging van het eigen vermogen als gevolg van een lagere voorziening.
2008-scenario
De financiële crisis van 2008 had grote impact op onder meer financiële instellingen, zoals verzekeraars.
Om de gevolgen van een dergelijke crisis op de huidige solvabiliteit inzichtelijk te maken heeft Monuta
de effecten van een dergelijke crisis gesimuleerd in een ‘2008-scenario’.
In het 2008-scenario dalen de waarden van aandelen gedurende twee jaar met tientallen procenten per
jaar en keert het rendement daarna weer naar een normaal niveau terug. De rente blijft de daarop vol-
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gende jaren laag met een redelijk vlakke rentetermijnstructuur tot gevolg. De UFR blijft binnen dit scenario op 4,2%. Voor het 2008-scenario geldt dat geen effecten ontstaan op de verzekeringstechnische omstandigheden en zaken binnen Monuta.
Door de lichte daling van de rente en de grote aandelenschok daalt de ratio in het standaardmodel in
2017. De ratio herstelt zich licht vanaf 2018 als gevolg van een toename van de rente. Vanaf 2021 past
de ratio zich aan vanwege het rente effect. Bovendien heeft de aandelenmarkt zich na twee jaar weer
hersteld.

C.3. Kredietrisico
Kredietrisico wordt veroorzaakt door potentiële verliezen wanneer tegenpartijen niet meer aan hun verplichtingen jegens Monuta kunnen voldoen.
Kredietrisico heeft beperkte invloed op de hoogte van het kapitaalvereiste voor Monuta en wordt derhalve door Monuta niet als een materieel risico onderkend. Het kredietrisico vloeit voort bij Monuta uit
vorderingen op tussenpersonen, welke een beperkte aandeel uitmaken van de balans van Monuta. Kasmiddelen en hypotheken worden niet meegenomen, aangezien deze geen significant effect op de SCR
hebben.
Monuta monitort het kredietrisico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Het kapitaalvereiste voor het kredietrisico van Monuta bedraagt ultimo 2016 € 3 miljoen vóór diversificatie en correcties voor latente belastingen. Gedurende de
2016 is het kapitaalvereiste voor kredietrisico met € 1,2 miljoen gestegen.
Voor de vorderingen op tussenpersonen past Monuta het principe van ‘singlename’-blootstelling niet
toe. De bijbehorende marktwaarde van de activa waarop kredietrisico van toepassing is, zijn opgenomen
in tabel C.10.
Tabel C.10 - Kredietrisico

Marktwaarde

Type 1

€ 37.947.049

Type 2
waarvan Type 2: > 3mnd achterstand
waarvan Type 2: < 3mnd achterstand

€ 3.186.579
€ 1.615.821
€ 1.570.758

De totale type 1 blootstelling is opgenomen in de balanspost ‘Kasmiddelen en Kasequivalenten’.
De totale type 2 blootstelling is opgenomen in de balanspost ‘Verzekeringsvorderingen en vorderingen
op tussenpersonen’.
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C.3.1. Risicobeperkende maatregelen
Over het algemeen kan worden gezegd dat dit risico wordt beperkt door een actieve bewaking van de
rekening-courantverhouding met gevolmachtigd agenten en intermediairs.
C.3.2. Risicogevoeligheid
Aangezien kredietrisico geen materieel risico betreft voor Monuta, heeft Monuta ook geen stresstests en
gevoeligheidsanalyses met betrekking tot kredietrisico uitgevoerd.

C.4. Liquiditeitsrisico
Monuta heeft een jaarlijks groeiende verzekeringsportefeuille waardoor per saldo sprake is van een
kasinstroom. De kasstromen worden periodiek voorspeld en bewaakt. Wanneer de inkomende kasstroom, gecombineerd met de vaste kasstroom aan renteontvangsten en aflossingen, toch onvoldoende
is om een uitgaande kasstroom te financieren, dan zijn binnen de portefeuille voldoende liquide beleggingen aanwezig om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Als gevolg hiervan is liquiditeitsrisico geen
materieel risico voor Monuta, waardoor er ook geen bijzonderheden te melden zijn ten aanzien van dit
risico in paragraaf C.4 van het Solvency and Financial Condition Report voor Monuta.
Paragraaf C.4.1 bevat een toelichting op de in de toekomstige premies vervatte verwachte winst.
C.4.1. Verwachte winst in toekomstige premie
De in de toekomstige premies vervatte verwachte winst ultimo 2016 is € 555.154.739.
Conform de Gedelegeerde Verordening is de EPIFP bepaald als verschil tussen de huidige Best Estimate
voorziening en de Best Estimate voorziening in de situatie waarbij geen premies meer ontvangen worden
en de kapitalen zijn verlaagd naar de premievrije kapitalen.

C.5. Operationeel risico
Operationeel risico wordt veroorzaakt door mogelijk inadequate of falende interne processen, mensen,
systemen of externe gebeurtenissen.
Het operationeel risico heeft, gezien de geringe hoogte, beperkte invloed op de hoogte van het kapitaalvereiste voor Monuta en wordt derhalve door Monuta niet als een materieel risico onderkend voor Solvency II.
Monuta monitort het operationeel risico in het kader van de monitoring op haar solvabiliteitsratio, zoals
omschreven in de inleiding van dit hoofdstuk. Daarnaast monitort Monuta het operationeel risico in het
kader van de dagelijkse bedrijfsvoering om deze continu te verbeteren.
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Het kapitaalvereiste voor het operationeel risico van Monuta bedraagt ultimo 2016 € 6,5 miljoen vóór
diversificatie en correcties voor latente belastingen. Gedurende de 2016 is het kapitaalvereiste voor operationeel risico met € 0,5 miljoen gestegen.
C.5.1. Risicobeperkende maatregelen
Operationele risico’s zijn te mitigeren door processen te optimaliseren. Gedurende 2016 heeft Monuta
het analyseren van risico’s binnen de processen van de verzekeraar geïntensiveerd. Nieuw aangetrokken
operational riskanalisten hebben voor een groot aantal processen risico-assessments uitgevoerd. De overige processen staan voor 2017 ingepland. Eventuele aanpassingen in de reeds geanalyseerde processen
kunnen in 2017 aanleiding zijn voor een update van de in 2016 uitgevoerde risico-assessments.
Daarnaast is de rapportage over operationele risico’s verder verfijnd. Door middel van deze rapportage
worden de Directie en de Audit & Riskcommissie ieder kwartaal geïnformeerd over de mate van beheersing van haar operationele risico’s.
Binnen Monuta is actiemanagement geïntroduceerd voor een beheerste opvolging van de actiepunten
vanuit operationele risico-assessments, accountant, 2e-lijns actuariële functie en interne audits. Hierdoor
is de focus op verbeterpunten toegenomen. Dit zal in 2017 verder worden geoptimaliseerd.
Gebeurtenissen die niet zijn voorkomen door beheersmaatregelen, welke de realisatie van procesdoelen
in gevaar hebben gebracht, worden binnen Monuta goed gevolgd. Alhoewel het beheersen van risico’s
gericht is op het voorkomen van deze incidenten, kan dit nooit een garantie zijn dat zich geen nadelige
gebeurtenissen voordoen. Door hierover ieder kwartaal te rapporteren, wordt een bijdrage geleverd aan
de lerende organisatie op het gebied van risicomanagement. In 2017 zullen de medewerkers van Monuta
daarom nog meer worden uitgenodigd om incidenten te melden.
C.5.2. Risicogevoeligheid
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk voert Monuta jaarlijks een stress test uit op basis van
verschillende stress scenario’s. Het volgende stress scenario met betrekking tot het operationeel risico is
door Monuta voor de komende vijf jaar doorgerekend op basis van het standaardmodel:
 Reputatie scenario
In het onderstaande scenario wordt aangegeven wat de effecten zijn van het reputatie scenario ten opzichte van het basisscenario per 30 juni 2016.
Reputatie scenario
De solvabiliteit van Monuta kan mogelijkerwijs worden beïnvloed door reputatieschade. Om de gevolgen
van dergelijke schade inzichtelijk te maken heeft Monuta een stress scenario gedefinieerd waarbinnen
Monuta te maken heeft met de gevolgen van reputatieschade.
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Reputatieschade kan worden veroorzaakt door Monuta Uitvaartverzorging N.V., de Verzekeringsgroep,
Monuta als merknaam en de verzekerings- of uitvaartbranche als geheel. Voor de verzekeringstechnische omstandigheden geldt dat in dit scenario door reputatieschade in het komende jaar 25% van de polishouders hun polis afkoopt en dat geen nieuwe productie meer ontstaan in de komende vijf jaar. De
doorlopende kosten per polis zullen hierdoor meer stijgen dan normaal. Aangenomen wordt dat de kosteninflatie en de indexering van de afkoopinhouding 3% is voor t= 0 tot en met t=5. Daarna is de inflatie
2%. Monuta voorziet niet dat als gevolg van het reputatie scenario economische effecten ontstaan.
Als gevolg van reputatieschade ontstaat, net als bij het pandemiescenario, een liquiditeitstekort. Het risico bestaat dat dit tekort structureel wordt. Als gevolg van een structureel liquiditeitstekort zal een reorganisatie doorgevoerd worden. Indien de daaropvolgende noodzakelijke reorganisatie niet tot voldoende resultaat leidt, dan kan de liquiditeitsplanning van het Voorzieningsfonds in gevaar komen.
Aangezien dit reputatie-scenario in de ORSA’s per juli 2015 en per juli 2014 leidde tot een stijging van de
solvabiliteitsratio’s, is dit scenario in per juli 2016 niet opnieuw doorgerekend omdat de omstandigheden
per juli 2016 vergelijkbaar zijn.
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D. Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden
Dit hoofdstuk gaat in op de waardering van de activa en passiva op de Market Consistent Balance Sheet
onder Solvency II. Voor elke materiële categorie van activa en passiva wordt de waarderingsgrondslag en
methode onder Solvency II beschreven inclusief relevante parameters. Waar sprake is van afwijkingen in
waarderingsgrondslag met de jaarrekening worden deze afzonderlijk toegelicht.
De boekwaarden in de jaarrekening zijn bepaald conform de voorschriften voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen (Burgerlijk Wetboek 2, Titel 9, afdeling 15). De waarderingsgrondslagen en aannames ten behoeve van de bepaling van de marktwaarde voor solvabiliteitsdoeleinden zijn bepaald conform artikelen 9 tot en met 16 van de Gedelegeerde Verordening.
Tabel D.1 toont de volledige balans van Monuta Verzekeringen N.V., waarbij de kwantitatieve verschillen
tussen de jaarrekeningbalans en de Solvency II balans inzichtelijk zijn gemaakt. De groepsbalans van Monuta Holding N.V. is in tabel D.2 opgenomen. Monuta heeft geen materiële activa of schulden buiten de
balans. Toelichtingen op de activaposten op de balans volgen in paragraaf D.1. Een toelichting op de technische voorzieningen wordt gegeven in paragraaf D.2 en een toelichting op de overige schulden in D.3.
Wanneer sprake is van alternatieve waarderingsmethoden onder Solvency II is hieromtrent een nadere
toelichting opgenomen in paragraaf D.4.
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Tabel D.1 – Aansluiting marktwaardebalans
met boekwaarde balans

Solvency II,
marktwaarde

Jaarrekening,
boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Totale verschil

1

Activa
Goodwi l l

€0

€ 771.905

€0

-€ 771.905

-€ 771.905

2

Overl opende a cqui s i ti ekos ten

€0

€0

€ 143.744.209

-€ 143.744.209

€0

Imma teri ële a cti va

€0

€ 862.008

€0

-€ 862.008

-€ 862.008

Ui tges tel de bel a s ti ngvorderi ngen

€0

€0

€0

€0

€0

€ 10.500.000

€ 10.500.000

€0

€0

€0

€ 1.062.811.927

€ 897.043.457

€ 10.429.934

€ 155.338.536

€ 165.768.470

€ 120.000

€ 11.769

€0

€ 108.231

€ 108.231

3
4

5
6

Onroerende za ken en
bedri jfs mi ddel en voor ei gen gebrui k
Bel eggi ngen (a ndere da n a cti va di e
worden a a ngehouden voor
geïndexeerde en uni t-l i nkedfonds en)
Onroerende za ken (a nders dan voor
ei gen gebrui k)
Deel nemi ngen
Obl i gati es

€0

€0

€0

€0

€0

€ 729.458.030

€ 563.797.791

€ 10.429.934

€ 155.230.305

€ 165.660.239

7

Sta ats obl i gati es

€ 394.332.852

€ 261.963.578

€ 4.574.639

€ 127.794.635

€ 132.369.274

8

Bedri jfs obl i gati es

€ 335.125.178

€ 301.834.213

€ 5.855.295

€ 27.435.670

€ 33.290.965

9

Bel eggi ngs fonds en

€ 333.233.897

€ 333.233.897

€0

€0

€0

Leni ngen en hypotheken

€ 255.815.366

€ 221.244.859

€ 3.283.146

€ 31.287.361

€ 34.570.507

10 Pa rti cul i ere l eni ngen en hypotheken

€ 7.728.075

€ 7.728.075

€0

€0

€0

11 Overi ge l eni ngen en hypotheken

€ 248.087.291

€ 213.516.784

€ 3.283.146

€ 31.287.361

€ 34.570.507

12 Verzekeri ngs vorderi ngen en
vorderi ngen op tus s enpers onen
13 Vorderi ngen op herverzekera a rs

€ 17.108.145

€ 17.108.145

€0

€0

€0

14 Vorderi ngen (ha ndel , geen
verzekeri ng)
15 Ka s mi ddel en en kas equi va l enten
16 Al l e overi ge, ni et el ders getoonde
a cti va
Totaa l a cti va

€0

€0

€0

€0

€0

€ 8.236.376

€ 8.236.376

€0

€0

€0

€ 37.947.049

€ 37.947.049

€0

€0

€0

€ 207.619

€ 13.920.699

-€ 13.713.080

€0

-€ 13.713.080

€ 1.392.626.482

€ 1.207.634.498

€ 143.744.209

€ 41.247.775

€ 184.991.984

Marktwaarde

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Totale verschil

Verplichtingen

17

18

19

20

Techni s che voorzi eni ngen - l even
(excl us i ef geïndexeerd en uni tl i nked)
Techni s che voorzi eni ngen – l even
(excl . zi ektekos ten en geïndexeerd en
uni t-l i nked)
Techni s che voorzi eni ngen – l even
(excl . zi ektekos ten en geïndexeerd en
uni t-l i nked) - techni s che
voorzi eni ngen a l s geheel berekend
Techni s che voorzi eni ngen – l even
(excl . zi ektekos ten en geïndexeerd en
uni t-l i nked) - bes te s chatti ng
Techni s che voorzi eni ngen – l even
(excl . zi ektekos ten en geïndexeerd en
uni t-l i nked) - ri s i coma rge
Overi ge techni s che voorzi eni ngen

21 Ui tges tel de bel a s ti ngverpl i chti ngen
22 Andere fi nanci ël e verpl i chti ngen da n
s chul den aa n kredi eti ns tel l i ngen
23 Verzekeri ngs s chul den en s chul den
a a n tus s enpers onen
24 Al l e overi ge, ni et el ders getoonde
pa s s i va
Totaa l verpl i chti ngen
Overschot van activa boven verplichtingen
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€0

€ 974.484.465

€ 649.846.679

€ 143.744.209

-€ 468.381.995

-€ 324.637.786

€0

€ 649.846.679

€ 649.846.679

€0

€ 974.484.465

€ 143.744.209

-€ 1.118.228.674

-€ 974.484.465

€ 396.091.606

€0

€0

€0

€0

€ 253.755.073

€0

€0

€0

€0

€0

€ 3.254.261

€0

-€ 3.254.261

-€ 3.254.261

€ 154.271.074

€ 25.641.588

€0

€ 128.629.486

€ 128.629.486

€0

€0

€0

€0

€0

€ 20.723.042

€ 20.723.042

€0

€0

€0

€ 5.897.566

€ 5.897.566

€0

€0

€0

€ 830.738.361

€ 1.030.000.922

€ 143.744.209

-€ 343.006.770

-€ 199.262.561

€ 561.888.121

€ 177.633.576

€0

€ 384.254.545

€ 384.254.545

Tabel D.2 - Aansluiting marktwaarde balans met
boekwaarde balans groep

Solvency II,
marktwaarde

Jaarrekening,
boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Totale verschil

Activa
1

Goodwill

€0

€ 771.905

€0

-€ 771.905

2

Overlopende acquisitiekosten

€0

€0

€ 143.744.209

-€ 143.744.209

€0

3

Immateriële activa

€0

€ 5.763.060

€0

-€ 5.763.060

-€ 5.763.060

Uitgestelde belastingvorderingen
4

5
6

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen voor
eigen gebruik
Beleggingen (andere dan activa die worden
aangehouden voor geïndexeerde en unitlinkedfondsen)
Onroerende zaken (anders dan voor eigen
gebruik)
Deelnemingen
Obligaties

-€ 771.905

€0

€0

€0

€0

€0

€ 10.500.000

€ 10.500.000

€0

€0

€0

€ 1.108.566.563

€ 942.798.093

€ 10.429.934

€ 155.338.536

€ 165.768.470

€ 120.000

€ 11.769

€0

€ 108.231

€ 108.231

€ 45.754.636

€ 45.754.636

€0

€0

€0

€ 729.458.030

€ 563.797.791

€ 10.429.934

€ 155.230.305

€ 165.660.239

7

Staatsobligaties

€ 394.332.852

€ 261.963.578

€ 4.574.639

€ 127.794.635

€ 132.369.274

8

Bedrijfsobligaties

€ 335.125.178

€ 301.834.213

€ 5.855.295

€ 27.435.670

€ 33.290.965

9

Beleggingsfondsen

€ 333.233.897

€ 333.233.897

€0

€0

€0

Leningen en hypotheken

€ 255.835.366

€ 221.264.859

€ 3.283.146

€ 31.287.361

€ 34.570.507

€ 7.728.075

€ 7.728.075

€0

€0

€0

€ 248.107.291

€ 213.536.784

€ 3.283.146

€ 31.287.361

€ 34.570.507

€ 17.108.145

€ 17.108.145

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

10 Particuliere leningen en hypotheken
11 Overige leningen en hypotheken
12 Verzekeringsvorderingen en vorderingen op
tussenpersonen
13 Vorderingen op herverzekeraars
14 Vorderingen (handel, geen verzekering)
15 Kasmiddelen en kasequivalenten
16 Alle overige, niet elders getoonde activa
Totaal activa

€ 6.345.280

€ 6.345.280

€0

€0

€0

€ 39.979.513

€ 39.979.513

€0

€0

€0

€ 207.619

€ 13.920.699

-€ 13.713.080

€0

-€ 13.713.080

€ 1.438.542.486

€ 1.258.451.554

€ 143.744.209

€ 36.346.723

€ 180.090.932

Marktwaarde

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Totale verschil

Verplichtingen
Technische voorzieningen - leven (exclusief
geïndexeerd en unit-linked)
Technische voorzieningen – leven (excl.
ziektekosten en geïndexeerd en unit-linked)
17 Technische voorzieningen – leven (excl.
ziektekosten en geïndexeerd en unit-linked)
- technische voorzieningen als geheel
berekend
18 Technische voorzieningen – leven (excl.
ziektekosten en geïndexeerd en unit-linked)
- beste schatting
19 Technische voorzieningen – leven (excl.
ziektekosten en geïndexeerd en unit-linked)
- risicomarge
20 Overige technische voorzieningen
21 Uitgestelde belastingverplichtingen
22 Andere financiële verplichtingen dan
schulden aan kredietinstellingen
23 Verzekeringsschulden en schulden aan
tussenpersonen
24 Alle overige, niet elders getoonde passiva
Totaal verplichtingen
Overschot van activa boven verplichtingen

€0

€ 974.484.465

€ 649.846.679

€ 143.744.209

-€ 468.381.995

-€ 324.637.786

€0

€ 649.846.679

€ 649.846.679

€0

€ 974.484.465

€ 143.744.209

-€ 1.118.228.674

-€ 974.484.465

€ 396.091.606

€0

€0

€0

€0

€ 253.755.073

€0

€0

€0

€0

€0

€ 3.254.261

€0

-€ 3.254.261

-€ 3.254.261

€ 154.319.649

€ 25.690.163

€0

€ 128.629.486

€ 128.629.486

€ 46.720.893

€ 46.720.893

€0

€0

€0

€ 20.723.042

€ 20.723.042

€0

€0

€0

€ 9.239.565

€ 9.239.565

€0

€0

€0

€ 881.440.918

€ 1.080.703.479

€ 143.744.209

-€ 343.006.770

-€ 199.262.561

557.101.568,00

177.748.075,00

0,00

379.353.493,00 379.353.493,00
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De in tabel D.1. en D.2 opgenomen nummering per post correspondeert met de bijbehorende toelichting per post in de onderstaande paragrafen. De toelichtingen op de balansposten zijn gegeven
vanuit het perspectief van de solo-balans. In het geval er verschillen bestaan tussen de hoogte van
een balanpost op solo-niveau en groepsniveau is dit verschil toegelicht.

D.1. Activa
Monuta neemt activa op de balans op wanneer het beschikkingsmacht heeft over deze activa en het
waarschijnlijk is dat de activa toekomstige economische voordelen zullen voortbrengen, welke betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
Onder Solvency II worden activa op marktwaarde gewaardeerd. Om de marktwaarde te bepalen
maakt Monuta, conform de Gelegeerde Verordening, gebruik van de volgende waarderingshiërarchie;
Level 1: Marktwaarde op basis beschikbare marktnoteringen in actieve markten
In geval van beschikbare marktnoteringen in actieve markten voor identieke beleggingen zijn de beleggingen op grond van deze marktnoteringen verantwoord.
Markten worden als actief beschouwd wanneer marktnoteringen direct en regelmatig beschikbaar
zijn en deze voortvloeien uit frequente en marktconforme transacties.
Level 2: Marktwaarde op basis van openbare marktgegevens
Wanneer het gebruik van op actieve markten genoteerde marktprijzen voor dezelfde beleggingen
niet mogelijk is, waardeert Monuta activa en passiva met behulp van op actieve markten genoteerde
marktprijzen voor soortgelijke beleggingen, aangepast voor eventuele verschillen. Deze aanpassingen
weerspiegelen factoren die eigen zijn aan de activa of passiva.
Level 3: Marktwaarde op basis van alternatieve waarderingsmethoden
Indien geen marktnoteringen in actieve markten beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van alternatieve waarderingsmethoden om de marktwaarde te bepalen. Bij dergelijke alternatieve waarderingsmethoden wordt gebruik gemaakt van niet-openbare marktgegevens en interne gegevens.
De waarderingsmethodes op basis van level 3 worden aangeduid als alternatieve waarderingstechnieken. De alternatieve waarderingstechnieken weerspiegelen Monuta’s eigen aannames met betrekking tot de aannames die marktparticipanten zouden gebruiken bij het waarderen van de activa
of passiva. Deze alternatieve waarderingsmethodes worden toegelicht in paragraaf D.4.
Indien de marktwaarde niet materieel afwijkt van de boekwaarde, worden activa en passiva gewaardeerd op boekwaarde. Voor elk van de categorieën activa en passiva waarvoor dit het geval is wordt
dit afzonderlijk toegelicht.
De waarderingsgrondslagen van de activa binnen de groep zijn gelijk aan die van de solo-verzekeraar.
Tijdens de verslagperiode hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de gebruikte grondslagen
voor opname en waardering of in schattingen van activa.
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Consolidatie
Monuta Holding wordt gekwalificeerd als een verzekeringsholding. De entiteiten Monuta Holding,
Monuta Verzekeringsgroep en Monuta Verzekeringen N.V. worden betrokken binnen de consolidatie. Monuta Uitvaartgroep en Monuta Voorzieningsfonds zijn beiden geen (her)verzekeraar en worden gekwalificeerd als verbonden strategische deelnemingen. Zij worden niet mee geconsolideerd,
maar als deelneming aangemerkt in de geconsolideerde balans.
De consolidatie van Monuta Groep geschiedt volgens methode 1, te weten de standaardmethode.
Deze consolidatiemethode geschiedt op basis van consolidatie van jaarrekeningen, conform Solvency
II wet- en regelgeving.
D.1.1. Waardering activa
1. Goodwill
Tabel D.3 – Goodwill
Goodwill

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

€ 771.905

€0

-€ 771.905

€0

-€ 771.905

Boekwaarde
De bij overname van ondernemingen en verzekeringsportefeuilles betaalde goodwill wordt gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten verminderd met afschrijvingen. De lineaire afschrijving is gebaseerd op de economische levensduur, welke op 20 jaar is gesteld.
Marktwaarde
Conform de Gelegeerde Verordening wordt onder Solvency II de marktwaarde van goodwill niet opgenomen op de balans en derhalve op nihil gesteld.
Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Aangezien goodwill onder Solvency II niet wordt opgenomen op de balans en derhalve op nihil gesteld, heeft het verschil van € 0,8 miljoen tussen de balans op jaarrekeninggrondslagen en op Solvency II grondslagen volledig betrekking op herwaardering.
2. Overlopende acquisitiekosten
Tabel D.4 - Overlopende
acquisitiekosten
Overlopende
acquisitiekosten

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

€0

€ 143.744.209

-€ 143.744.209

€0

€0
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Boekwaarde
Voor verzekeringen met een spaarelement wordt in het jaar van afsluiten een percentage van het
verzekerd bedrag geactiveerd. Deze percentages zijn weergegeven in tabel D.4.
Tabel D.5 – Activeringspercentages verzekerd
bedrag

Vanaf

Kanaal

Nederland

21-12-2012

Uitkeringen
In geld

In diensten

Direct

2%

2%

Indirect

0%

0%

1-1-2020 tot 21-12-2012

3%

5%

1-1-2001 tot 1-1-2010

5%

5%

Vóór 1-1-2001

4%

4%

5%

n.v.t.

Duitsland

Dit bedrag wordt in driekwart van de premiebetalingsduur, met een maximum van 30 jaar, afgeschreven. In het verzekerd bedrag is indexering van verzekeringen inbegrepen.
Monuta heeft toestemming van DNB om de overlopende acquisitiekosten in mindering te brengen
op de technische voorziening aan de passiva kant van de balans.
Marktwaarde
Onder Solvency II wordt geen rekening gehouden met overlopende acquisitiekosten.
Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Per saldo is het verschil tussen marktwaarde en boekwaarde voor deze post nul, aangezien de overlopende acquisitiekosten in de jaarrekening in mindering worden gebracht op de technische voorziening.
3. Immateriële vaste activa
Tabel D.6 – Immateriële
vaste
activa
Software
in ontwikkeling

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

€ 862.008

€0

-€ 862.008

€0

-€ 862.008

De immateriële vaste activa op de groepsbalans op boekwaarde is € 4,9 miljoen hoger dan op de
solo-balans.
Boekwaarde
De immateriële vaste activa betreft software, welke is gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde,
vermeerderd met geactiveerde uren, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen hierover. De afschrijvingen over in het boekjaar aangeschafte activa geschieden vanaf het moment van ingebruikneming. De afschrijvingspercentages zijn 20% tot 33%.
Marktwaarde
Onder Solvency II wordt de marktwaarde van de immateriële vaste activa gewaardeerd op nul, tenzij
de immateriële actiefpost afzonderlijk kan worden verkocht en aangetoond kan worden dat een level
1 of level 2 waardering uit de waarderingshiërarchie mogelijk is. Monuta waardeert, conform de Gelegeerde Verordening, de immateriële vaste activa op nul.
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Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Gezien het feit dat de immateriële vaste activa onder Solvency II op nul gewaardeerd wordt, wordt
het verschil van € 0,9 miljoen tussen de balans op jaarrekeninggrondslagen en op Solvency II grondslagen volledig bepaald door herwaardering.
4. Onroerende zaken (voor eigen gebruik)
Tabel D.7 – Onroerende
zaken (voor eigen gebruik)

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Onroerende zaken (voor
eigen gebruik)

€ 10.500.000

€0

€0

€ 10.500.000

€0

Boekwaarde
De terreinen en gebouwen betreffen beleggingspanden, welke worden gewaardeerd tegen actuele
waarde, zijnde de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik.
Met ingang van 2002 is het bedrijfspand verhuurd. Het bedrijfspand wordt tenminste eenmaal per
drie jaar getaxeerd. Afhankelijk van ontwikkelingen in de vastgoedmarkt beoordeelt Monuta ieder
jaar of er een hertaxatie uitgevoerd dient te worden. De meest recente taxatie heeft plaatsgevonden
in november 2016. De belangrijkste gehanteerde veronderstellingen daarbij zijn de huurwaarde van
€ 130 per vierkante meter, netto aanvangsrendement op markthuur van 6,04%, waarde per vierkante meter € 1.790, 88% verhuur aan Monuta Holding N.V. en 9% aan externe partijen. Hierbij loopt
het contract met Monuta Holding N.V. tot 30-11-2030 en de overige contracten tot 31-10-2018, dan
wel 30-04-2019.
In 2016 is een waardedaling op het bedrijfspand doorgevoerd van € 2.230.000 in verband met een
correctie uit hoofde van marktconformiteit van de gehanteerde huurwaarden. De uit de taxaties
voortvloeiende waarde correcties zijn verantwoord in het resultaat.
Marktwaarde
De marktwaarde van de onroerende zaken is gelijk aan de boekwaarde. De boekwaarde betreft een
marktwaarde op basis van taxaties en derhalve een alternatieve waarderingsmethode. In paragraaf
D.4 is hieromtrent een nadere toelichting opgenomen.
5. Onroerende zaken (overige terreinen en gebouwen)
Tabel D.8 – Onroerende
zaken (overige terreinen en
gebouwen)

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Onroerende zaken (overige
terreinen en gebouwen)

€ 11.769

€0

€ 108.231

€ 120.000

€ 108.231

Boekwaarde
Het particuliere pand is gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de jaarlijkse
afschrijvingen hierover. De afschrijvingen over in het boekjaar aangeschafte activa geschieden vanaf
het moment van ingebruikname.
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Marktwaarde
De marktwaarde van onroerende zaken (overige terreinen en gebouwen) wordt vastgesteld op basis
van de WOZ-waarde. Derhalve is sprake van een alternatieve waarderingsmethode voor deze post.
In paragraaf D.4 is hieromtrent een nadere toelichting opgenomen.
Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Het verschil van € 0,1 miljoen tussen jaarrekening en Solvency II ontstaat volledig door herwaardering.
6. Deelnemingen
De post deelnemingen komt enkel voor op de groepsbalans, welke is opgenomen in tabel D.2. Als gevolg hiervan ontstaan een verschil van € 45,8 miljoen, de waarde van de deelnemingen, tussen de
solo-balans en de groepsbalans.
Boekwaarde
Op de balans van Monuta Holding N.V. zijn strategische deelnemingen opgenomen in Monuta Uitvaartgroep N.V. en Monuta Voorzieningsfonds. De deelnemingen op de groepsbalans worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Indien de waardering van de deelneming
volgens deze methode nihil wordt, zal deze niet langer worden toegepast en krijgt de deelneming de
waarde nihil. Monuta Holding N.V. staat in voor de schulden van de deelneming en heeft het stellige
voornemen de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, waarvoor een voorziening wordt getroffen.
Marktwaarde
De marktwaarde wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de boekwaarde. Waardering van deelnemingen middels de nettovermogenswaardemethode wordt voorgeschreven onder Solvency II. Hierdoor wordt deze methodiek niet als een alternatieve waarderingsmethodiek aangeduid.
7. en 8. Obligaties
Tabel D.9 – Obligaties

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Totaal obligaties

€ 563.797.791

€ 10.429.934

€ 155.230.305

€ 729.458.030

€ 165.660.239

Boekwaarde
De post obligaties bestaat uit staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Beide categorieën obligaties zijn
gewaardeerd tegen de amortisatiewaarde, aangezien de intentie is deze beleggingen aan te houden
tot en met einde looptijd. Indien marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven wordt beoordeeld of
afwaardering naar lagere marktwaarde noodzakelijk is. Op de boekwaardebalans is de post obligaties
exclusief de waarde van de opgelopen rente. In de jaarrekening is de opgelopen rente onderdeel van
de post `Overige activa´.
Marktwaarde
Op de marktwaardebalans worden de obligaties met behulp van genoteerde marktprijzen in actieve
markten gewaardeerd, zijnde de beurskoers per het einde van het boekjaar. De marktwaarde wordt
vastgesteld door de vermogensbeheerder van Monuta en door Monuta beoordeeld. Op de marktwaardebalans is de post obligaties opgenomen inclusief de waarde van de opgelopen rente.
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Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Door de herrubricering van de opgelopen rente ontstaat een verschil van € 10,4 miljoen tussen de
boekwaarde en de marktwaarde. Het resterende verschil van € 155,2 miljoen betreft herwaardering
als gevolg van het verschil in waarderingsmethodiek.
9. Beleggingsfondsen (aandelen en commodities)
Tabel D.10 –
Beleggingsfondsen

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Beleggingsfondsen

€ 333.233.897

€0

€0

€ 333.233.897

€0

Boekwaarde
De aandelen en commodities betreffen participaties in beleggingsfondsen. Aandelen en commodities
zijn gewaardeerd tegen de beurskoers per het einde van het boekjaar, waarbij de waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verwerkt.
Marktwaarde
De marktwaarde is gelijk aan de boekwaarde, welke gebaseerd is op marktnoteringen in actieve
markten. De marktwaarde wordt vastgesteld door de vermogensbeheerder van Monuta en door Monuta beoordeeld.
10. Particuliere leningen en hypotheken
Tabel D.11 – Particuliere
leningen en hypotheken

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Particuliere leningen en
hypotheken

€ 7.728.075

€0

€0

€ 7.728.075

€0

Boekwaarde
Particuliere leningen en hypotheken zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien
marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven wordt beoordeeld of afwaardering naar lagere marktwaarde noodzakelijk is. Deze balanspost betreft personeelshypotheken die in het verleden zijn toegekend aan medewerkers. Dergelijke verstrekkingen vinden momenteel niet meer plaats. Voor oninbare hypotheken wordt een voorziening getroffen.
Marktwaarde
De post ‘Particuliere leningen en hypotheken’ betreft een relatief kleine balanspost, waarvan de
schatting van de marktwaarde niet materieel afwijkt van de boekwaarde. Daarom hanteert Monuta
de boekwaarde ook als marktwaarde.
11. Overige leningen
Tabel D.12 – Overige
leningen

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Overige leningen

€ 213.516.784

€ 3.283.146

€ 31.287.361

€ 248.087.291

€ 34.570.507
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Boekwaarde
Overige leningen betreffen onderhandse leningen, welke zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven wordt beoordeeld of afwaardering
naar lagere marktwaarde noodzakelijk is. Op de boekwaardebalans is de post overige leningen opgenomen exclusief de waarde van de opgelopen rente.
In de jaarrekening is de opgelopen rente onderdeel van de post ‘Overige activa’.
Marktwaarde
De marktwaarde van de onderhandse leningen wordt bepaald door toekomstige kasstromen contant
te maken met de swap rente plus de kredietopslag behorende bij de lening en de debiteur. Deze
marktwaarde wordt vastgesteld door de vermogensbeheerder van Monuta en beoordeeld door Monuta. De belangrijkste markt observeerbare inputs betreft de yield curve gebaseerd op de swapcurve
samen met de ratings van de onderliggende instrumenten.
Op de marktwaardebalans is de post overige leningen opgenomen inclusief opgelopen rente. De
marktwaarde is vastgesteld op basis van een alternatieve waarderingsmethode. In paragraaf D.4 is
hieromtrent een nadere toelichting opgenomen.
Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Door de herrubricering van de opgelopen rente ontstaat een verschil van € 3,3 miljoen tussen de
boekwaarde en de marktwaarde. Het resterende verschil van € 31,3 miljoen betreft herwaardering
als gevolg van het verschil in waarderingsmethodiek.
12. en 14. Verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen en handelsvorderingen
Tabel D.13 – Aansluiting
vorderingen

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Verzekeringsvorderingen en
vorderingen op
tussenpersonen

€ 17.108.145

€0

€0

€ 17.108.145

€0

€ 8.236.376

€0

€0

€ 8.236.376

€0

Handelsvorderingen

De handelsvorderingen op de groepsbalans zijn € 1,9 miljoen lager dan op de solo-balans.
Boekwaarde
De vorderingen worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, eventueel verminderd met een
voorziening voor dubieuze vorderingen.
Marktwaarde
De verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen en handelsvorderingen betreffen
kortlopende vorderingen. Mogelijke verliezen door kredietrisico zijn reeds verwerkt in de boekwaardewaardering. De afloopsnelheid van de debiteuren van Monuta betreft circa één dag voor automatische incasso en meerdere dagen bij ‘doe-het zelf’ klanten. Aangezien de marktwaarde derhalve niet
materieel afwijkt, hanteert Monuta de boekwaarde tevens als marktwaarde.
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15. Kasmiddelen en kasequivalenten
Tabel D.14 – Kasmiddelen en
kasequivalenten

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Kasmiddelen en
kasequivalenten

€ 37.947.049

€0

€0

€ 37.947.049

€0

De kasmiddelen en kasequivalenten op de groepsbalans zijn € 2,0 miljoen hoger dan op de solo-balans.
Boekwaarde
Kasmiddelen en kasequivalenten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Marktwaarde
De marktwaarde van de kasmiddelen en kasequivalenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde,
mede gezien de looptijd op dagbasis. Daarom hanteert Monuta de boekwaarde tevens als marktwaarde.
16. Alle overige, niet elders getoonde activa
Tabel D.15 – Alle overige,
niet elders getoonde activa

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Alle overige, niet elders
getoonde activa

€ 13.920.699

-€ 13.713.080

€0

€ 207.619

-€ 13.713.080

Boekwaarde
Alle overige, niet elders getoonde activa bestaan uit de nog te ontvangen rente en huur, materiële
vaste activa en acute vorderingen uit hoofde van vennootschapsbelasting. De materiële vaste activa
zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen hierover. De afschrijvingen over in het boekjaar aangeschafte activa geschieden vanaf het moment van
ingebruikneming. De nog te ontvangen rente, huur en vorderingen uit hoofde van vennootschapsbelasting worden gewaardeerde tegen nominale waarde.
De post ‘Alle overige, niet elders getoonde activa’ bevat in de jaarrekening opgelopen rente.
Marktwaarde
De marktwaarde van ‘Alle overige, niet elders getoonde activa’ wijkt niet materieel af van de boekwaarde. Daarom hanteert Monuta de boekwaarde tevens als marktwaarde.
Op de marktwaardebalans is de post ‘Alle overige, niet elders getoonde activa’ exclusief opgelopen
rente.
Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Het verschil van € 13,7 miljoen tussen de marktwaardebalans en de boekwaardebalans wordt volledig veroorzaakt door herrubricering van de lopende rente.
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D.2. Technische voorzieningen
In deze paragraaf worden de grondslagen, methoden en belangrijkste aannamen beschreven, welke
voor de waardering van de technische voorziening zijn gehanteerd. Deze verplichtingen komen voort
uit de door Monuta verstrekte polissen, welke risico overdragen van de polishouder naar Monuta.
Monuta kent één materiële branche onder Solvency II, te weten de levensverzekeringsbranche (i.e.
‘andere levensverzekeringen’).
Monuta heeft geen materiële wijzigingen gemaakt in vergelijking met de vorige rapportageperiode
bij de berekening van technische voorzieningen. Wel zijn de jaarlijkse parameters voor de marktwaarde voorziening gewijzigd.
D.2.1. Waardering technische voorziening
17, 18. en 19. Technische voorziening
Tabel D.16 – Technische
voorziening

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Technische voorziening

€ 974.484.465

€ 143.744.209

-€ 468.381.995

€ 649.846.679

-€ 324.637.786

Verschil marktwaarde versus boekwaarde
De berekening van de technische voorziening onder Solvency II verschilt van de berekening van de
technische voorziening voor de jaarrekening. Door dit verschil is de technische voorziening onder Solvency II € 324,6 miljoen lager dan op boekwaarde. Dit verschil wordt voor een belangrijk deel verklaard door;
 Het salderen van overlopende acquisitiekosten;
 De toepassing van verschillende rentecurven;
 De toepassing van verschillende sterftegrondslagen.
Het verschil veroorzaakt door het salderen van de overlopende acquisitiekosten is reeds beschreven
in paragraaf D.1.1.
Voor het verdisconteren van verplichtingen onder Solvency II maakt Monuta gebruik van de rentetermijn-structuur, welke is geconstrueerd op basis van de Ultimate Forward Rate (‘UFR’). Hierbij loopt
de 1-jaars forward rente vanaf looptijd 20 jaar naar de UFR van 4,2%. De UFR wordt uiterlijk in looptijd 60 jaar bereikt. Deze curve verschilt van de rentes welke Monuta gebruikt voor het berekenen
van de technische voorziening op boekwaarde, welke zijn beschreven in paragraaf D.2.3.
Naast de overlopende acquisitiekosten en de rentecurves, zorgt het gebruik van verschillende aannames ten aanzien van sterfte voor een verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde van de
technische voorziening. Voor de marktwaarde technische voorziening onder Solvency II maakt Monuta gebruik van de Prognosetafel 2016 van het Actuarieel Genootschap (AG). Voor de berekening
van de boekwaarde van de technische voorziening maakt Monuta gebruik van aannames ten aanzien
van sterftegrondslagen op basis van het jaar waarin de verzekeringsverplichtingen zijn aangegaan,
passend bij het risicoprofiel van de verschillende portefeuilles. Deze aannames omtrent sterfte voor
de boekwaarde voorziening zijn gegeven in paragraaf D.2.3.
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Marktwaarde
De marktwaarde van de technische voorziening van Monuta is € 649.846.679. Deze technische voorziening onder Solvency II is opgebouwd uit een beste schatting van € 396.091.606 en een risicomarge
van € 253.755.073. De beste schatting bestaat uit drie posten: de gegarandeerde voorziening voor
premies, de gegarandeerde voorziening voor uitkeringen en kosten en de voorziening winstdeling.
Polissen worden door Monuta meegenomen in de waardering vanaf de ingangsdatum van de polis
tot aan de expiratiedatum van de polis, of een eerder moment vanwege natuurlijk of onnatuurlijk
verval. Voor jaarlijkse indexaties geldt dat deze binnen de contractsgrenzen vallen, omdat deze op
initiatief van Monuta worden uitgevoerd. Verhogingen en verlagingen die door de polishouder worden geïnitieerd vallen buiten de contractsgrenzen.
18. Beste schatting
De gegarandeerde voorzieningen worden bepaald door de toekomstige kasstromen te projecteren
op basis van de realistische verzekeringstechnische grondslagen. Deze kasstromen worden vervolgens verdisconteerd met behulp van een rentetermijnstructuur op basis van de Ultimate Forward
Rate (inclusief Volatility Adjustment) zoals voorgeschreven onder Solvency II.
De rentedeling bij Monuta bestaat uit twee soorten rentedeling: 1) overrente-deling en 2) rentedeling op basis van rentestandskorting. De overrente-deling van Monuta wordt gemodelleerd als een
optie op een swaprente (caplet), terwijl de rentestandkorting te zien is als een lineaire combinatie
van een serie short en long posities van caplets. De toekomstige rentedeling wordt in het model gewaardeerd middels een "closed-form"-oplossing. Dit model veronderstelt normaal verdeelde u-rendementen.
19. Risico marge
De risico marge wordt bepaald met behulp van de Cost of Capital (‘CoC’) methode, met een CoC van
6 %, conform de Gedelegeerde Verordening. Onder deze methode wordt de risico marge berekend
door de vereiste kapitalen voor niet-hedgebare risico’s (i.e. verzekeringstechnisch en operationeel)
te projecteren naar de toekomst, te vermenigvuldigen met de CoC van 6% en te verdisconteren.
Monuta bepaalt eerst de risk drivers per ondermodule aan de hand van de kasstromen uit het projectiemodel. Vervolgens wordt het solvabiliteitskapitaal op berekeningsmoment bepaald
per ondermodule. Met deze informatie kan de run off op het berekeningsmoment bepaald worden
per ondermodule. Om tot de gediversificeerde risicomarge te komen zal de run off na diversificatie
berekend worden om deze vervolgens contant te maken op tijdstip 0. Alle berekeningen zullen
per homogene risicogroep uitgevoerd worden en als laatste stap zal per homogene risicogroep de
risicomarge op totaal niveau na diversificatie berekend worden. Bij de bepaling van de risico marge
vindt er géén diversificatie tussen homogene risicogroepen plaats.
Rentetermijnstructuur
Voor de waardering van de verplichtingen gebruikt Monuta voor het verdisconteren de rentetermijnstructuur (‘RTS’) die is geconstrueerd op basis van de Ultimate Forward Rate (‘UFR’). Hierbij loopt de
1-jaars forward rente vanaf looptijd 20 jaar naar de UFR van 4,2%. De UFR wordt uiterlijk in looptijd
60 jaar bereikt.
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Deze RTS wordt gecorrigeerd met de Credit Risk Adjustment (CRA) en Volatility Adjustment (VA).
De RTS inclusief CRA en VA wordt maandelijks gepubliceerd door EIOPA.
Monuta past geen Matching Adjustment (MA) toe en houdt ook geen rekening met de overgangsmaatregelen ten aanzien van de risicovrije rentevoeten. Monuta past eveneens de risicovrije rentetermijnstructuur niet toe.
Effect van volatility adjustment
Per 31-12-2016 bedraagt de CRA 10 basispunten en de VA 13 basispunten. Op basis van de rentetermijnstructuur inclusief VA is de SII-ratio gelijk aan 149 %. Niet toepassen van de VA levert een SII-ratio op van 141 %. Het eigen vermogen daalt met € 24 miljoen door het niet toepassen van de VA. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de gegarandeerde verplichtingen met € 30
miljoen door de gedaalde rente. De vereiste solvabiliteit stijgt met € 4 miljoen door het niet toepassen van de VA. Deze stijging ontstaat door het gezamenlijke effect van:
 Gestegen renterisico (+ € 10 miljoen) door de gedaalde rente,
 Gedaald royementsrisico (- € 7 miljoen) door toename van de verplichtingen door de gedaalde
rente.
 Gestegen kortlevenrisico (+ € 1 miljoen) en kostenrisico (+ € 2 miljoen).
De MCR inclusief VA is gelijk aan € 94,1 miljoenen en exclusief VA gelijk aan € 95,2 miljoen.
Bij het bepalen van de technische voorziening verzekeringsverplichtingen houdt Monuta geen rekening met de overgangsmaatregelen. Eveneens maakt Monuta geen gebruik van vereenvoudigde methoden voor de berekening van de technische voorziening.
De methodiek voor de waardering van de technische voorziening op marktwaarde is gedurende 2016
niet aangepast. Wel zijn de jaarlijkse parameters voor de marktwaarde voorziening gewijzigd.
D.2.2. Datakwaliteit
Om de datakwaliteit structureel te verhogen heeft Monuta een Datamanagement Comité aangesteld. Dit comité heeft kritische data-elementen gedefinieerd en deze tevens geprioriteerd. Deze dataelementen worden op basis van een kwaliteitsnormering gecontroleerd door een datakwaliteitscontroleur. De kwaliteitscontroleur rapporteert de uitkomsten van de controles, issues en incidenten
aan het comité. Naar aanleiding hiervan formuleert het comité verbeteracties. Gedurende 2016 hebben zich geen issues of incidenten voorgedaan welke leiden tot onjuistheden in de data die een materieel effect op de berekening van de technische voorziening hebben.
Op de door Monuta uitgevoerde controles op de input data voor de berekening van de technische
voorzieningen zijn summiere bevindingen geconstateerd ten aanzien van de informatie aangaande
geslacht en geboortedata. In 2016 is beoordeeld of deze onjuistheden in de data leiden tot materiële
onjuistheden in de berekening van de technische voorziening. Uit dit onderzoek is gebleken dat de
onjuistheden in de data geen materieel effect op de berekening van de technische voorziening hebben.
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D.2.2. Onzekerheidsniveau van de technische voorziening
Monuta heeft bij de waardering van de technische voorziening te maken met onzekerheid ten aanzien van het gebruikte model. Binnen het gebruikte model, is het bepalen van parameters aan onzekerheid onderhevig. Door continue ontwikkelingen is het een uitdaging om nauwkeurige voorspellingen te maken over demografische ontwikkelingen. Deze voorspellingen vormen echter een belangrijk
onderdeel van het bepalen van een beste schatting voorziening. Vanwege de aard van de verzekeringsproducten, welke een lange duration kennen met veel toekomstige premies en uitkeringen, kunnen relatief kleine aanpassingen in parameters een grote impact hebben.
Risico’s veroorzaakt door het gebruikte model en bij het vaststellen van parameters worden gemitigeerd door beoordeling van de technische voorziening door de actuariële functie. Hiertoe heeft de
actuariële functie controles uitgevoerd om een beeld te vormen van de adequaatheid en betrouwbaarheid van de technische voorzieningen van Monuta ultimo 2016. Zo heeft de beoordelende actuariële functie onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 De beoordelende actuariële functie heeft controles uitgevoerd om te bepalen of de parameters
gebruikt in de berekeningen overeen komen met de aannames zoals opgenomen in het door Monuta vooraf opgestelde parameterdocument.
 De beoordelende actuariële functie heeft gecontroleerd of de gehanteerde methoden onderliggend aan de technische voorziening conform de door Solvency II voorgeschreven methoden zijn
toegepast.
 De beoordelende actuariële functie heeft gecontroleerd dat een vierogen principe is gehanteerd
bij de uitvoering van de processen die leiden tot de totstandkoming van de technische voorziening.
 De beoordelende actuariële functie heeft de ontwikkeling van de voorziening per 31 december
2016 beoordeeld op plausibiliteit ten opzichte van het einde van het derde kwartaal in 2016 en
het vierde kwartaal in 2015 .
Op basis van de uitgevoerde controles heeft de actuariële functie geconcludeerd dat de opgenomen
voorziening een adequate schatting is. De ontwikkeling van parameters wordt frequent geëvalueerd
en waar nodig bijgesteld indien marktomstandigheden of wijzigingen in de business van Monuta
daartoe aanleiding geven.
D.2.3. Technische voorziening op boekwaarde
De waardering van de technische voorziening in de jaarrekening verschilt van de waardering van de
technische voorziening onder Solvency II. Voor de waardering van de technische voorziening in de
jaarrekening zijn de berekeningen uitgevoerd met inachtneming van de grondslagen ten aanzien van
de sterfte, leeftijdscorrectie en rekenrente. Deze grondslagen zijn voor de portefeuille uitvaartverzekeringen opgenomen in tabel D.17, voor de Duitse portefeuille in tabel D.18, voor de hardkapitaalverzekeringen in tabel D.19, voor de risicoverzekeringen in tabel D.20, en voor de Kloppersingel-portefeuille in tabel D.21.
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Tabel D.17 Uitvaartverzekeringen
Premiebetaling

Koopsom

Datum afsluiten

Geslacht

Sterfte

Vóór 1-11-1999

Man
Vrouw
Man
Vrouw

GBM 1985-1990
GBM 1985-1990
GBM 1990-1995
GBM 1990-1995

Man

GBM 1976-1980 en
GBM 1985-1990
GBM 1976-1980 en
GBM 1985-1990
Prognosetafel 2010-2060
(jaar 2012)
50% man 50% vrouw
Prognosetafel 2010-2060
(jaar 2012)
50% man 50% vrouw

Vanaf 1-111999 tot 21-122012
Tot 21-12-2012

Vrouw
Premiebetaling en
Koopsom
Premiebetaling en
Koopsom

Vanaf 21-122012 tot 1-92016
Vanaf 1-9-2016

Man en
Vrouw
Man en
Vrouw

Leeftijdscorrectie
0
0
0
0 of -5

Rekenrente
4%
4%
3%
3%

0

4%

0 of -5

4%

0

3%

0

2,5%

Voor oude natura-uitvaartverzekeringen, vallend in de groep ‘premiebetaling - vóór 1-11-1999’, geldt
een rekenrente van 0%.

Tabel D.18 - Duitsland

Datum afsluiten

Geslacht

Sterfte

Premiebetaling en
koopsom

Tot 1-5-2008

Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw

DAM 1994
DAM 1994
DAM 1994
DAM 1994
DAM 2008
DAM 2008
DAM 2008
DAM 2008

Man en
Vrouw

DAM 2008
50% man 50% vrouw

0

3%

Man en
Vrouw

DAM 2008
50% man 50% vrouw

0

2,5%

Vanaf 1-5-2008
tot 1-7-2009
Vanaf 1-7-2009
tot 1-11-2009
Vanaf 1-112009 tot 21-122012
Vanaf 21-122012 tot 1-12017
Vanaf 1-1-2017
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Leeftijdscorrectie
0
-6
0
-6
0
-3
0
-4

Rekenrente
2,25%
2,25%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Tabel D.19 –
Hardkapitaalverzekeringen
(gemengde
verzekeringen en
verzekeringen bij leven)
Premiebetaling

Datum afsluiten

Geslacht

Sterfte

Vóór 1-8-1999

Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw

GBM 1985-1990
GBM 1985-1990
GBM 1990-1995
GBM 1990-1995
GBM 1976-1980
GBM 1976-1980

Vanaf 1-8-1999
Koopsom

Leeftijdscorrectie

Rekenrente
*)

0
-5
0
-5
0
-5

4%
4%
3%
3%
4%
4%

* Eventuele winst bijschrijving vindt plaats vanaf 1-9-2016 op basis van 2,5%.
Tabel D.20 Risicoverzekeringen

Datum afsluiten Geslacht Sterfte

Vóór 1-8-1999

Premiebetaling

Vanaf 1-8-1999
tot 2-11-2005
Vanaf 2-11-2005

Tabel D.21 Kloppersingel

Rekenrente

Man

GBM 1985-1990

-1

4%

Vrouw

GBM 1985-1990

-6

4%

Man

GBM 1990-1995

-1

3%

Vrouw

GBM 1990-1995

-6

3%

Man

GBM 1995-2000

-1

3%

Vrouw

GBM 1995-2000

-6

3%

Datum afsluiten Geslacht Sterfte
Man
Vrouw

Tabel D.22 - Ingegane
lijfrenten

Leeftijdscorrectie

GBM/V 1990-1995
GBM/V 1990-1995

Datum afsluiten Geslacht Sterfte
Man
Vrouw

Leeftijdscorrectie

Rekenrente
0
0

Leeftijdscorrectie

GBM 1980-1985
GBM 1980-1985

4%
4%
Rekenrente

-1
-7

4%
4%

Dread-disease verzekeringen
Voor dread-disease verzekeringen worden de kansen gebruikt welke zijn ontleend aan de premietarieven voor herverzekering, met een rekenrente van 4%.
Met ingang van 2003 worden de technische voorzieningen voor premievrije geïndexeerde naturapakketten berekend op basis van 0% rekenrente.

Overlopende acquisitiekosten
De beschrijving van de overlopende acquisitiekosten is opgenomen in paragraaf D.1.
Rentestandkorting
Op de technische voorziening voor levensverzekering en natura-uitvaartverzekering is de rentestandkorting in mindering gebracht. De rentestandkorting wordt gewaardeerd tegen de geactiveerde kortingen verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen hierover. De geactiveerde rentestandkorting
wordt in 10 jaar lineair afgeschreven.
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Batepremie
De batepremie is gelijk aan de netto-premie. Met verhogingen wegens extra medisch risico is rekening gehouden. Met termijnbetaling, medeverzekering van invaliditeitsrisico enz. is geen rekening
gehouden.
Leeftijd en duur
Door de overgang op de polis-applicatie Mona Lisa worden voor de berekening van de VVP leeftijden
en duren op dagen nauwkeurig bepaald. Bij de bepaling van de voorziening verzekeringsverplichtingen met betrekking tot polissen van vóór 1 april 2002 wordt de leeftijd met -181 dagen gecorrigeerd
om per 1 april 2002 de voorziening van de polisapplicatie weer op dezelfde hoogte te krijgen als
voorheen. Vóór het tijdperk van de polis-applicatie Mona Lisa werd de, naar beneden afgeronde,
burgerlijke leeftijd gebruikt.
Uitkering na overlijden
Met de uitkering dadelijk na overlijden is rekening gehouden bij het berekenen van de netto grootheden.
Onverdiende premie
De niet verdiende premie betreft dat deel van de bruto premie dat betrekking heeft op een periode
die ligt na de balansdatum. Onverdiende bruto termijnpremie is opgenomen in de VVP; verschuldigde rente komt niet voor.
Negatieve voorzieningen
Negatieve voorzieningen worden per polis op nul gesteld.
Toekomstige administratiekosten
Ter dekking van toekomstige kosten wordt een administratiekostenvoorziening gevormd volgens de
inventarismethode. Voor individuele lijfrenten wordt een (excasso) kosten voorziening van 3% van de
netto voorziening gevormd.
Reservering voor winstdelingsgaranties
Bij de zogenaamde hardkapitaal-verzekeringen is een winstdelingsgarantie bij vooroverlijden en/of
expiratie verleend, volgens een op te bouwen staffel. Bij een premiebetalingsduur van 20 jaar of langer wordt het maximum percentage winstgarantie behaald. Ter bepaling van de voorziening winstgaranties wordt het (winstdelings) kapitaal lineair in 15 jaar opgebouwd.
De methodiek voor de waardering van de technische voorziening op boekwaarde is gedurende 2016
niet aangepast.

D.2.4. Herverzekering
Monuta Verzekeringen is aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor aanspraken tot maximaal € 1
miljard per kalenderjaar. Dit is de gecombineerde maximumcapaciteit. De eerste layer hiervan (tot €
300 miljoen) betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de aangesloten verzekeraars. Het
aandeel van Monuta Verzekeringen N.V. in deze eerste layer bedraagt € 786.000. Dit is tevens het
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maximumbedrag dat Monuta Verzekeringen in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico
draagt, ongeacht of de schade als gevolg van terrorisme haar eigen polishouders of die van andere,
bij de NHT aangesloten verzekeraars, treft.
Monuta maakt geen gebruik van special purpose vehicles.

20. Overige technische voorziening
Tabel D.23 – Overige
technische voorziening
Overige technische
voorziening

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

€ 3.254.261

€0

-€ 3.254.261

€0

-€ 3.254.261

Boekwaarde
De overige technische voorziening betreft een voorziening voor niet verdiende premies voor eigen
rekening. De niet verdiende premie betreft dat deel van de bruto premie dat betrekking heeft op een
periode die ligt na de balansdatum. Onverdiende bruto termijnpremie is opgenomen in de voorziening verzekeringsverplichting; verschuldigde rente komt niet voor.
Marktwaarde
Op de marktwaardebalans bestaat geen voorziening voor onverdiende premies. Alle premies worden
geacht verdiend te zijn.
Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Het verschil van € 3,3 miljoen tussen de boekwaarde balans en de balans onder Solvency II ontstaat
volledig door herwaardering.

D.3. Overige schulden
De overige schulden op de balans van Monuta onder Solvency betreffen uitgestelde belastingverplichtingen en overige kortlopende verplichtingen.
De waarderingsgrondslagen van de overige schulden binnen de groep zijn gelijk aan die van de soloverzekeraar. Tijdens de verslagperiode hebben er zich geen veranderingen voorgedaan in de gebruikte grondslagen voor opname en waardering of in schattingen van overige schulden.
D.3.1. Waardering overige schulden
21. Uitgestelde belastingverplichtingen
Tabel D.24 – Uitgestelde
belastingverplichtingen

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Uitgestelde
belastingverplichtingen

€ 25.641.588

€0

€ 128.629.486

€ 154.271.074

€ 128.629.486

De uitgestelde belastingverplichtingen op de groepsbalans op boekwaarde en op marktwaarde zijn €
48,6 duizend hoger dan op de solo-balans.
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Boekwaarde
De uitgestelde belastingverplichtingen zijn opgenomen voor 25,0% van het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van activa en verplichtingen.
Marktwaarde
Op marktwaarde dient eveneens een voorziening getroffen te worden voor de belasting over de
winst door de overgang van boekwaarde naar marktwaarde. Tabellen D.24 en D.25 bevatten een
overzicht van de opbouw van de latente belastingverplichtingen onder Solvency II. De post latente
belastingverplichtingen is bepaald als 25% belasting over de brutowinst door overgang naar Solvency
II, plus de reeds aanwezige belastingvoorziening in verband met het verschil tussen commerciële en
fiscale waardering.
Tabel D. 25 - Latente belastingverplichtingen

Marktwaarde

Activa totaal exclusief immateriele vaste activa

Boekwaarde
€ 1.206.000.585

Belastingvorderingen
Activa exclusief belastingvorderingen

€0
€ 1.392.626.482

Passiva totaal

€ 1.206.000.585
€ 1.030.000.922

Belastingvoorziening

€ 25.641.588

Passiva exclusief belastingvoorziening

€ 676.467.288

€ 1.004.359.334

Saldo

€ 716.159.193

€ 201.641.251

Tabel D. 26 - Latente belastingverplichtingen

Marktwaarde

Bruto wi ns t door overga ng na a r SII

€ 514.517.942

La tente bel a s tingverpl ichti ngen door overga ng na a r SII

€ 128.629.486

Latente belastingverplichtingen totaal

€ 154.271.074

Verschil marktwaarde versus boekwaarde
Het verschil tussen de marktwaarde en boekwaarde van de balanspost ‘Uitgestelde belastingverplichtingen’ wordt volledig veroorzaakt door herwaardering en verschillen tussen fiscale waarde en
marktwaarden.
22. Andere financiële verplichtingen
De post andere financiële verplichtingen komt enkel voor op de groepsbalans, welke is opgenomen
in tabel D.2. Als gevolg hiervan ontstaan een verschil van € 46,7 miljoen, de waarde van de andere
financiële verplichtingen, tussen de solo-balans en de groepsbalans.
Boekwaarde
De andere financiële verplichtingen worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.
Marktwaarde
Gezien de korte looptijd wijkt de marktwaarde van de andere financiële verplichtingen niet materieel
af van de boekwaarde. Daarom hanteert Monuta de boekwaarde tevens als marktwaarde.
23. en 24. Overige schulden (met uitzondering van uitgestelde belastingverplichtingen)
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Tabel D.27 – Overige
schulden

Boekwaarde

Herrubricering

Herwaardering

Marktwaarde

Totale verschil

Verzekeringsschulden en
schulden aan
tussenpersonen

€ 20.723.042

€0

€0

€ 20.723.042

€0

Alle overige, niet elders
getoonde passiva

€ 5.897.566

€0

€0

€ 5.897.566

€0

De post ‘Alle overige, niet elders getoonde passiva’ is € 3,3 miljoen hoger op de groepsbalans, dan op
de solo-balans.
Boekwaarde
De overige, niet elders getoonde passiva worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.
Marktwaarde
Gezien de korte looptijd wijkt de marktwaarde van deze overige schulden niet materieel af van de
boekwaarde. Daarom hanteert Monuta de boekwaarde tevens als marktwaarde.

D.4. Alternatieve waarderingsmethoden
Wanneer geen genoteerde marktprijzen op actieve markten beschikbaar zijn voor de waardering van
activa wordt, conform de Gedelegeerde Verordening, gebruik gemaakt van alternatieve waarderingsmethoden. Monuta maakt gebruik van alternatieve waarderingsmethodes bij de volgende balansposten:
 onroerende zaken (voor eigen gebruik);
 onroerende zaken (overige terreinen en gebouwen); en
 overige leningen
Monuta toetst periodiek de deugdelijkheid van deze alternatieve waarderingsmethoden.
Door middel van periodieke taxaties beoordeelt Monuta de waardering van onroerende zaken (voor
eigen gebruik). Het bedrijfspand wordt tenminste eenmaal per drie jaar getaxeerd. Afhankelijk van
ontwikkelingen in de vastgoedmarkt beoordeelt Monuta ieder jaar of er een hertaxatie uitgevoerd
dient te worden. De meest recente taxatie heeft plaatsgevonden in november 2016. De belangrijkste
gehanteerde veronderstellingen daarbij zijn de huurwaarde per vierkante meter, het netto aanvangsrendement op markthuur, de waarde vierkante meter en het verhuurpercentage.
De marktwaarde van onroerende zaken (overige terreinen en gebouwen) is gebaseerd op de WOZwaarde, welke is gebaseerd op in de markt observeerbare transacties tussen door ter zake kundige
partijen. Monuta acht dit een toereikende waarderingsgrondslag mede gezien de beperkte omvang
van deze positie ad € 120.000.
De marktwaarde van de onderhandse leningen wordt bepaald door toekomstige kasstromen contant
te maken met de swap rente plus de kredietopslag behorende bij de lening en de debiteur. Deze
marktwaarde wordt vastgesteld door de vermogensbeheerder van Monuta en beoordeeld door Monuta. De belangrijkste markt observeerbare inputs betreft de yield curve gebaseerd op de swapcurve
samen met de ratings van de onderliggende instrumenten.
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Monuta beschouwt voor een aantal posten, welke niet zijn gewaardeerd op basis van marktnoteringen, de boekwaarde gelijk aan de marktwaarde. Dit betreffen posten waarvoor, gezien de korte looptijd, de marktwaarde niet materieel af van de boekwaarde. De posten waarvoor dit geldt, betreffen
de volgende:
 overige leningen;
 verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen en handelsvorderingen;
 kasmiddelen en kasequivalenten;
 alle overige, niet elders getoonde activa;
 andere financiële verplichtingen;
 verzekeringsschulden en schulden aan tussenpersonen; en
 alle overige, niet elders getoonde passiva
Toelichting hieromtrent is opgenomen in de betreffende paragrafen in paragraaf D.1 tot en met D.3.

D.5. Overige informatie
Alle materiële informatie over de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden van Monuta is beschreven
in de paragrafen D.1 tot en met D.4. Als gevolg hiervan zijn in paragraaf D.5 van het Solvency and Financial Condition Report geen bijzonderheden te melden voor Monuta.
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E. Kapitaalbeheer
Monuta richt zich in haar kapitaalbeheer op het optimaliseren van de structurele kans dat alle toekomstige verzekeringsuitkeringen kunnen worden uitbetaald. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat Monuta steeds blijft voldoen aan de wettelijk vereiste solvabiliteit onder Solvency II.
Dit hoofdstuk gaat in op het kapitaalbeheer van Monuta en haar solvabiliteit. In paragraaf E.1 wordt
een beschrijving gegeven van het eigen vermogen van Monuta. In paragrafen E.2 en E.3 wordt ingegaan op het solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste van Monuta.
In paragrafen E.4, E.5 en E.6 van het Solvency and Financial Condition Report zijn geen bijzonderheden te melden voor Monuta. De redenen daarvoor zijn gegeven in de afzonderlijke paragrafen.

E.1. Eigen vermogen
De kapitaalbeheer processen van Monuta zijn ingericht om te borgen dat de solvabiliteitsratio boven
de interne norm van 120 % blijft en dat een eventuele daling in de SII-ratio tijdig wordt gesignaleerd.
Hiertoe berekent Monuta aan het eind van ieder kwartaal haar kapitaalvereisten per risicocategorie
en de daaruit volgende solvabiliteitsratio met behulp van haar waarderingsmodel. De uitkomst plus
toelichting wordt opgenomen in de risicorapportage voor de Directie en de Audit- en Riskcommissie.
Gedurende het kwartaal voorspelt Monuta vanuit de laatste kwartaalstand op maandbasis de kapitaalvereisten per risicocategorie en de solvabiliteitsratio met behulp van een monitoringstool, waarbij de rentestand en de aandelenkoers worden aangepast naar de op dat moment geldende rentestand en aandelenkoers. De overige parameters worden hierbij gelijk gehouden. Indien de totale solvabiliteitsratio de in het kapitaalbeleid gestelde drempelwaarden onderschrijdt, treedt de interventieladder in werking. Wanneer deze situatie zich voordoet, wordt de frequentie van het voorspellen
van de solvabiliteitsratio en het monitoren hiervan verhoogd van maand- naar weekbasis.
Naast monitoring op de solvabiliteitsratio projecteert Monuta het aanwezige eigen vermogen, kapitaalvereiste en de solvabiliteitsratio jaarlijks vijf jaar vooruit aan de hand van een basisscenario. Monuta maakt gebruik van deze projecties om inzicht te krijgen in verwachte ontwikkelingen en om het
kapitaalbeheer te optimaliseren.
Gedurende 2016 hebben geen materiële wijzigingen plaatsgevonden in het beheer van het eigen vermogen van Monuta.
E. 1.1. Eigen vermogen op marktwaarde en op boekwaarde
Het eigen vermogen van Monuta onder Solvency II is geheel als Tier 1-kernvermogen geclassificeerd.
Als gevolg hiervan komt het eigen vermogen onder Solvency II volledig in aanmerking voor de dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste en het minimumkapitaalvereiste. Het eigen vermogen van
Monuta is opgebouwd uit bestanddelen welke volledig beschikbaar zijn en volledig achtergesteld.
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Net als vorig jaar heeft Monuta geen aanvullende eigenvermogensbestandelen of achtergestelde
schulden. Ook maakt Monuta geen gebruik van overgangsmaatregelen voor kernvermogensbestandsdelen of verliescompensatiemechanismen bij de bepaling van haar eigen vermogen. De uitgesplitste structuur van het eigen vermogen volgt uit tabel E.1.
Tabel E.1- Eigen vermogen op marktwaarde

Gewoon aandelenkapitaal

Tier 1 per 31-12-16

Tier 1 per 31-12-15

4.991.582

4.991.582

36.000.000

36.000.000

Reconciliatiereserve

520.896.538

504.387.912

Totaal kernvermogen na aanpassingen

561.888.120

545.379.494

Total kernvermogen ter afdekking SCR

561.888.120

545.379.494

Total kernvermogen ter afdekking MCR

561.888.120

545.379.494

SCR

376.455.769

297.130.396

MCR

94.113.942

74.282.599

EPIFP

555.154.739

497.022.049

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

De reconciliatiereserve is opgebouwd uit de onverdeelde winst van de boekwaarde balans ad € 10,6
miljoen, de overige en wettelijke reserves ad € 126,1 miljoen en het verschil in waardering tussen de
boekwaarde balans en SII ad € 384,3 miljoen.
De verandering in het eigen vermogen van € 16,5 miljoen ten opzichte van 31-12-2015 is in zijn geheel toe te wijzen aan de dotatie van het resultaat en de mutatie om van boekwaarde naar marktwaarde te komen. In 2016 zijn geen nieuwe eigenvermogensbestanddelen uitgegeven of instrumenten afgelost. Het netto resultaat over 2016 van € 17 miljoen kan grofweg als volgt worden verklaard:
 koersontwikkeling en opgebouwde rente van de vastrentende waarden + € 71 miljoen,
 koersontwikkeling aandelen + € 11 miljoen,
 toename beleggingen in aandelen door ontvangen premies verminderd met uitkeringen en kosten + € 72 miljoenmutatie marktwaarde voorziening - € 138 miljoen.
Het maatschappelijk kapitaal van Monuta bedraagt € 11.345.000, verdeeld in 24.900 gewone aandelen en 100 prioriteitsaandelen ad € 453,78 nominaal. Monuta heeft 10.955 gewone aandelen en 45
prioriteitsaandelen geplaatst, die allen zijn volgestort. Het eigen vermogen op marktwaarde onder
Solvency II verschilt van het eigen vermogen op boekwaarde. Dit verschil van € 384,3 miljoen wordt
veroorzaakt door een verschil in waardering tussen het eigen vermogen in de jaarrekening en het eigen vermogen onder Solvency II. Dit verschil maakt deel uit van de reconciliatiereserve in het eigen
vermogen voor solvabiliteitsdoeleinden, zoals opgenomen in tabel E.2.
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Tabel E.2 – Aansluiting eigen vermogen boekwaarde en marktwaarde

Tier 1 per 31-12-16

Gewoon aandelenkapitaal

Tier 1 per 31-12-15

4.991.582

4.991.582

36.000.000

36.000.000

862.008

479.556

125.220.011

117.836.170

10.559.977

7.766.293

Eigen vermogen op boekwaarde

177.633.578

167.073.601

Verschil in waardering boekwaarde en marktwaarde

384.254.542

378.305.893

Eigen vermogen op marktwaarde

561.888.120

545.379.494

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal
Wettelijke reserve
Overige reserves
Onverdeelde winst

E. 1.2. Eigen vermogen groep op marktwaarde en op boekwaarde
Het eigen vermogen van de groep onder Solvency II kent dezelfde eigenschappen als het solo-eigen
vermogen, welke zijn beschreven in paragraaf E.1.1. De uitgesplitste structuur van het eigen vermogen van de groep volgt uit tabel E.3.
Tabel E.3- Groeps eigen vermogen op marktwaarde

Gewoon aandelenkapitaal

Tier 1 per 31-12-16

Tier 1 per 31-12-15

11.344.506

11.344.506

1.481.216

1.481.216

Reconciliatiereserve

544.275.847

529.210.710

Totaal kernvermogen na aanpassingen

557.101.568

542.036.431

Total kernvermogen ter afdekking SCR

557.101.568

542.036.431

Total kernvermogen ter afdekking MCR

557.101.568

542.036.431

SCR

382.348.591

301.790.608

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

MCR

95.587.148

75.447.652

EPIFP

555.154.739

497.022.049

De reconciliatiereserve is opgebouwd uit de onverdeelde winst van de boekwaarde balans ad € 7,7
miljoen, de overige en wettelijke reserves ad € 146,1 miljoen, de herwaarderingsreserve ad € 21,7
miljoen en het verschil in waardering tussen de boekwaarde balans en SII ad € 368,8 miljoen. De aansluiting van het eigen vermogen van de groep op boekwaarde met het eigen vermogen van de groep
op marktwaarde is opgenomen in tabel E.4.
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Tabel E.4 – Aansluiting eigen vermogen groep boekwaarde en
marktwaarde
Gewoon aandelenkapitaal

Tier 1 per 31-12-15

11.344.506

11.344.506

1.481.216

1.481.216

21.660.935

21.457.238

7.217.810

7.418.981

138.859.048

128.095.334

7.773.664

10.766.240

Eigen vermogen op boekwaarde

188.337.179

180.563.515

Verschil in waardering boekwaarde en marktwaarde

368.764.389

361.472.916

Eigen vermogen groep op marktwaarde

557.101.568

542.036.431

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal
Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserve
Overige reserves
Onverdeelde winst
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E.2. Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste
Het solvabiliteitskapitaalvereiste per 31-12-2016 voor Monuta bedraagt € 376,4 miljoen en het minimumkapitaalvereiste € 94,1 miljoen. De MCR voor Monuta is gelijk aan 25 % van de SCR. De uitsplitsing van het solvabiliteitskapitaalvereiste naar risicomodule volgt uit tabel E.3. Monuta hanteert bij
de berekening van de SCR de standaardformule (geen intern model).
Tabel E.5 – Risicogebaseerde solvabiliteit
Risicogebaseerde solvabiliteit (Solv II)
Renterisico
Aandelenrisico
Onroerend goed risico
Spreadrisico
Wisselkoersrisico
Concentratierisico
Marktrisico vóór diversificatie
Marktrisico ná diversificatie
Tegenpartijkredietrisico
Kortlevenrisico
Royementsrisico
Kostenrisico
Catastroferisico
Verz. risico vóór diversificatie
Verz. risico ná diversificatie
BSCR vóór diversificatie
BSCR ná diversificatie
Operationeel risico
Correctie voor latente belastingen
SCR (= vereist vermogen)
Eigen vermogen
Solvabiliteit (Aanwezig/SCR)

31-12-2016
RTS incl. CRA en VA
261
99
3
29
51
7
450
361
3
99
180
76
12
366

31-12-2015
RTS incl. CRA en VA
218
53
3
41
38
8
361
291
1
92
115
67
11
286

260
623

197
489

495
7
-125
376
562
149%

390
6
-99
297
545
184%

Het solvabiliteitskapitaalvereiste voor Monuta is in 2016 met € 79,3 miljoen gestegen naar € 376,4
miljoen. De verandering in de MCR is gelijk aan 25 % van de verandering in de SCR; € 19,8 miljoen. De
stijging in het vereist eigen vermogen komt door het gezamenlijke effect van:
 het gestegen marktrisico voor diversificatie effecten, door het gezamenlijk effect van
- het gestegen renterisico (+ € 43,1 miljoen) door de gedaalde rente,
- het gestegen aandelenrisico (+ € 46,4 miljoen) door aankoop, koersontwikkeling en stijging van
de aandelenschok (verminderd door het effect overgangsmaatregel),
- overige effecten (- € 1,2 miljoen) waaronder het gedaalde spreadrisico (- € 12,7 miljoen) het
gestegen wisselkoersrisico (+ € 12,7 miljoen) en het gedaalde concentratierisico (- € 1 miljoen),
 het gestegen tegenpartijkredietrisico (+ € 1,2 miljoen)
 het gestegen verzekeringstechnisch risico voor diversificatie effecten door het gezamenlijke effect
van:
- kortlevenrisico (+ € 6,7 miljoen) door gedaalde rente
- vervalrisico (+ € 64,7 miljoen) door aanpassing parameters.
- kostenrisico (+ € 8,6 miljoen) door invoering inflatiecurve
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- de stijging van het catastroferisico (+ € 0,7 miljoen) en het operationeel risico (+ € 0,5 miljoen).
Door rekening te houden met diversificatie in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste
komt de totale stijging van de SCR uit op € 79,3 miljoen.
Het vervalrisico is per 31-12-2016 voor de eerste keer product voor product bepaald in plaats van op
portefeuilleniveau.
De SCR is met € 125,5 miljoen gecorrigeerd voor latente belastingen. Dit betekent dat rekening wordt
gehouden met de maximale correctie voor belasting latentie van 25% over de BSCR en het kapitaalvereiste voor operationeel risico (€ 525 miljoen).
De balanspost ‘Latente belastingverplichtingen’ is gelijk aan € 154,3 miljoen. Over het algemeen zal
de balanspost ‘Latente belastingverplichtingen’ onder Solvency II toereikend zijn om het volledige
belastingeffect in de SCR op te vangen. Mocht dit belastingeffect de latente belastingverplichtingen
in de toekomst ruimschoots overstijgen, zal onderzocht moeten worden in hoeverre de BSCR gecompenseerd kan worden door lagere belasting.
Bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste maakt Monuta geen gebruik van vereenvoudigde berekeningen of ondernemingsspecifieke parameters in de standaardformule.
Het risicoprofiel van de groep, uit gedrukt middels de SCR, is nagenoeg gelijk aan het risicoprofiel van
de solo-verzekeraar. Het enige verschil wordt veroorzaakt door de toevoeging van de strategishe
deelnemingen, Monuta Uitvaartgroep en Monuta voorzieningenfonds. Het solvabiliteitsvereiste voor
de groep bedraagt € 382,4 miljoen. Als gevolg hiervan is het solvabiliteitsratio voor de groep 145,8 %.
Zoals toegelicht in hoofdstuk D van de SFCR geschiedt de consolidatie van Monuta Groep volgens
methode 1, te weten de standaardmethode. Dit is de methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen. De groepssolvabiliteit is vervolgens bepaald aan de hand van de geconsolideerde jaarrekening.

E.3. Gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd bij de berekening van
het solvabiliteitskapitaalvereiste
Voor het aandelenrisico maakt Monuta gebruik van de overgangsmaatregel voor aandelen welke aangekocht zijn voor 01-01-2016. Als gevolg van deze overgangsmaatregel is SCR schok voor deze aandelen 22% per 01-01-2016, en neemt lineair toe tot 39% voor type I aandelen en 49% voor type II aandelen. Niet toepassen van de overgangsmaatregel voor het aandelenrisico levert een SII-ratio op van 144
%. Het vereist vermogen stijgt hierbij naar € 389 miljoen, doordat het aandelenrisico toeneemt met €
26 miljoen.

E.4. Verschillen tussen de standaardformule en intern model
Monuta maakt geen gebruikt van een intern model bij de berekening van haar solvabiliteitskapitaalvereiste. Als gevolg hiervan zijn in paragraaf E.4 van het Solvency and Financial Condition Report
geen bijzonderheden te melden voor Monuta.
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E.5. Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van het solvabiliteitskapitaalvereiste
Tijdens de verslagperiode heeft Monuta niet te maken gehad met niet- naleving van het minimumkapitaalvereiste of het solvabiliteitskapitaalvereiste. Tevens bestaat bij de Directie van Monuta redelijkerwijs niet de verwachting dat het risico zich voordoet dat niet aan het minimumkapitaalvereiste of
solvabiliteitskapitaalvereiste wordt voldaan. Als gevolg hiervan zijn in paragraaf E.5 van het Solvency
and Financial Condition Report geen bijzonderheden te melden voor Monuta.

E.6. Overige informatie
Alle materie materiële informatie over het kapitaalbeheer van Monuta is beschreven in de paragrafen E.1 tot en met E. 5. Als gevolg hiervan zijn in paragraaf E.6 van het Solvency and Financial Condition Report geen bijzonderheden te melden voor Monuta.
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Bijlage 1: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2015 en 2016
Een onderdeel van de geconsolideerde winst- en verliesrekening is de technische en niet-technische
rekeningen van Monuta Verzekeringen en de technische rekening van Monuta Uitvaartgroep
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016
(in €)
2016

Bruto premies
Uitgaande herverzekeringspremies

2015

162.321.193

151.032.410

-41.909

-38.416

Wijziging technische voorziening niet-verdiende
premies eigen rekening

-244.347

Verdiende premies eigen rekening
Terreinen en gebouwen
Overige beleggingen

-225.000
162.034.937

150.768.994

687.457

769.842

33.405.234

28.893.246

Opbrengst uit beleggingen
Niet-gerealiseerde winst op beleggingen
Uitkeringen eigen rekening

34.092.691

29.663.088

4.264.004

1.938.726

-39.171.615

-36.252.565

Voorziening voor levensverzekering en natura-uitvaartverzekering
uitvaartverzekering
Mutatie overlopende acquisititiekosten

-96.723.321

Wijziging technische voorzieningen

1.670.945
-95.477.831

-88.595.728

-726.225

-771.447

-46.941.602

-45.070.747

Beleggingslasten

-1.518.991

-1.274.547

Niet-gerealiseerde verlies op beleggingen

-2.230.000

0

Aan niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen

-6.645.703

837.761

Resultaat technische rekening levensverzekering

7.679.665

11.243.535

Rentestandskorting
Bedrijfskosten

Omzet

89.276.637

91.176.850

Kostprijs van de omzet

-32.789.473

-34.533.870

Brutomarge

56.487.164

Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Personeelskosten

56.642.980

5.795

102.874

56.492.959

56.745.854

34.732.781

29.053.555

Afschrijvingen

3.758.185

4.004.974

Huisvesting

4.720.571

4.893.671

Autokosten

2.105.996

2.152.003

Kantoorkosten

1.948.690

2.593.692

Verkoopkosten

2.406.780

2.033.373

Algemene kosten

1.419.424

1.317.486

Andere kosten overhead

7.124.015

Totaal kosten

100

-90.266.673

1.245.490
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6.166.987
58.216.442

52.215.741

Bedrijfsresultaat

-1.723.483

Opbrengst beleggingen

4.530.113

311.105

2.497.284

Financiële baten & lasten

-1.198.673

-1.398.781

Resultaat technische rekening uitvaartgroep

-2.611.051

5.628.616

en uitvaartgroep

5.068.614

16.872.151

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening

6.645.703

-837.761

Andere baten

1.834.133

1.592.191

Andere lasten

-2.750.759

-2.828.444

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting

10.797.691

14.798.137

Belastingen resultaat

-3.081.822

-4.015.285

61.087

-16.612

7.776.956

10.766.240

-3.292

0

7.773.664

10.766.240

7.773.664

10.766.240

Resultaat technische rekeningen levensverzekeringen

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting
Resultaat aandeel derden
Netto resultaat

Totaalresultaat van de rechtspersoon (cf. RJ 265.101/201)

Stelselwijziging waarderingsgrondslagen
Besloten is om de waarderingsgrondslagen van Monuta Holding N.V. met ingang van 1 januari 2016 aan te passen.
De reden voor deze stelselwijziging is om het inzicht te verbeteren. Aangezien de balans van Monuta Holding N.V. voornamelijk bestaat uit
aan de verzekeraar gerelateerde balansposten rechtvaardigt de stelselwijziging om de grondslagen die van toepassing op het
verzekeringsbedrijf ook voor Monuta Holding N.V. te hanteren. Uit dien hoofde is het eigen vastgoed van Monuta Uitvaartgroep N.V.
gewaardeerd tegen actuele waarde (voorheen tegen aanschaffingswaarde of stichtingskosten, verminderd met jaarlijkse afschrijvingen
hierover en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen).
Als gevolg van deze stelselwijziging bestaat de geconsolideerde winst- en verliesrekening uit een resultaat
technische rekening levensverzekering, resultaat technische rekening uitvaartgroep en een niet-technisch resultaat.
Impact stelselwijziging op vermogen en resultaat
Voor stelselwijziging
Na stelselwijziging
Impact stelselwijziging

Eigen vermogen
per 1-01-15
159.680.637
168.597.275
8.916.638

Netto
Resultaat 2015
6.902.352
10.766.240
3.863.888

Netto
Resultaat 2016
5.450.075
7.773.664
2.323.589

Stelselwijziging toerekening beleggingsresultaat
Om het inzicht te verbeteren, vindt met ingang van de jaarrekening 2016 de bepaling van de toerekening van de beleggingsopbrengsten
en -kosten plaats aan de hand van de matchen van de beleggingen aan de technische voorziening, eigen vermogen en overige
passiva. Indien de vastrentende waarden lager zijn dan de technische voorziening, is de beleggingscategorie met het minste risico de
eerstvolgende categorie die in aanmerking komt tegenover de technische voorziening. Dit is conform het kapitaalbeleid en het
parameterdocument. De stelselwijziging heeft geen impact op het vermogen en resultaat, maar wel op de verdeling van het technische en
niet technische resultaat. Op basis van de oude methode zou het gedeelte dat als onderdeel van het technisch resultaat dat aan
niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen van € -6.411.490 wordt toegerekend, terwijl dit onder de nieuwe
methode resulteert in een bedrag van € -6.645.703. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.
Stelselwijziging Solvency II
Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking is getreden.
De wijziging in het wettelijk kader komt terug in de toelichting op de balans per 31 december 2016. Het heeft geen impact op
het vermogen en het resultaat ultimo boekjaar. Vergelijkende cijfers zijn niet opgenomen, omdat Solvency II pas per 1 januari 2016
van kracht is.
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