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SAMENVATTING
Inleiding
Overeenkomstig artikel 35 van de Richtlijn 2009/138/EC en
artikel 304 van de gedelegeerde verordening 2015/35,
maakt Partners Verzekeringen NV een periodieke toezichtrapport. Het verslag volgt de structuur zoals die voorzien is
in bijlage XX van de gedelegeerde verordening 2015/35 en
in het geheel van de bijlagen worden de kwantitatieve
jaarrekeningen voorgesteld.
In onderhavig verslag wordt de belangrijke informatie besproken betreffende de activiteit en de prestaties,
het bestuurssysteem, het risicoprofiel, de waardering voor
solvabiliteitsdoeleinden en het beheer van het kapitaal van
de vennootschap.
Behoudens andersluidende vermelding, worden de cijfers
van het verslag voorgesteld in duizend euro's.

Bestuur
De vennootschap Partners Verzekeringen NV is een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een Raad
van Bestuur. De effectieve leiding ervan wordt verzekerd
door het directiecomité. De vennootschap leeft de regelgeving na betreffende de verantwoordelijken van de onafhankelijke controlefuncties.
Partners Verzekeringen NV is een dochteronderneming
van de Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA, een
Franse verzekeringsgroep. Het feit tot een groep te behoren, heeft geleid tot het invoeren van een transversale en
coherente werking teneinde Partners Verzekeringen SA
toe te laten gebruik te maken van de operationele en organisatorische structuur van de GACM SA die met name
geformaliseerd
wordt
via
een
beheerdelegatieovereenkomst.
Deze interactie met de Groep, die op verschillende niveaus
tot uiting komt, werd opgebouwd teneinde de vennootschap toe te laten te beschikken over een autonoom besluitvormingsproces en over een organisatie die de Belgische, Europese en verzekeringsregelgeving in acht neemt.

Opmerkelijke feiten
Er werd een nieuw partnership gesloten tussen Partners
Verzekeringen NV en Beobank NV Dankzij dit akkoord
beschikt Partners Verzekeringen NV over een tweede
distributienetwerk, naast het eigen netwerk van 24 agentschappen. Beobank NV telt 610 000 klanten en beschikt
over een netwerk van 243 verkooppunten.
In het kader van de ontwikkeling van dit nieuwe bancassurance-project met Beobank werden de voornaamste producten van Partners Verzekeringen NV herzien.

Zo werden eind juni nieuwe producten Auto, BA Familiale
en Brand gelanceerd in het Partners-netwerk. Dit nieuwe
aanbod vormde de basis voor de verzekeringsproducten
die verkocht worden onder het "Beobank"-label.
De verkoop van de producten Auto en Woning van Partners Verzekeringen NV ging van start op 23 oktober 2017
in het volledige netwerk van Beobank (65 eigen kantoren,
64 verbonden en exclusieve agenten van het Beobanknetwerk, evenals 45 niet-verbonden agenten en 20 zelfstandige makelaars).
Op 31 december 2017 is de balans bijzonder bemoedigend, want er werden 1 605 contracten verkocht
(416 autoverzekeringen,
1 189
woningverzekeringen)
waarvan bijna de helft al in voege is.

Activiteit en resultaten
Partners Verzekeringen NV verkoopt voornamelijk contracten Auto en Brand, alsook contracten betreffende Verzekeringen voor Kredietnemers. De contracten zijn bestemd
voor de particuliere klanten op de Belgische markt.
De omzet van 53 653 duizend euro stijgt met 2,4% in vergelijking met 2016..
Deze evolutie, minder aanzienlijk dan de voorgaande
boekjaren, kan worden verklaard door wens van Partners
Verzekeringen NV om voorkeur te geven aan een meer
kwalitatieve ontwikkeling. Het netto resultaat einde 2017
bedraagt 351 duizend euro.

Perspectieven
In 2018 zal Partners Verzekeringen NV de in 2017 aangevatte herziening van haar aanbod voortzetten, met de
modernisering van het product voorzorg en de lancering
van een nieuw product voor de verzekering van tweewielers. Deze evoluties zullen het mogelijk maken om het
partnership met het banknetwerk van Beobank te verstevigen. Dit nieuwe distributienetwerk streeft naar de verkoop
van meer dan 12 000 verzekeringscontracten in 2018. Zo
zou de omzet van Partners Verzekeringen NV 58 miljoen
euro moeten bereiken.

Risico-profiel
De vennootschap is vooral blootgesteld aan verzekeringstechnische risico's Niet-leven en het marktrisico. Haar
risico's zijn goed gediversifieerd.

Solvency
De Solvency II-ratio van de vennootschap bedraagt 286%
op 31/12/2017, tegenover 294% op 31/12/2016
Deze ratio werd beoordeeld door het niveau van de eigen
fondsen die in aanmerking komen voor de prudentiële
Solvency II-balans, zijnde 31.630 K€, aan te geven in de
SCR (Solvency Capital Requirement) die overeenstemt
met een behoefte aan eigen vermogen, zijnde 11.053 K€.
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De SCR profiteert van een diversificatiewinst die geraamd
wordt op 3. 272 K€.
De behoeften inzake eigen vermogen vóór diversificatie
houden met name verband met:
-

Solvabiliteitsvereiste voor de verzekering NietLeven, in het bijzonder via technische voorzieningen burgerlijke aansprakelijkheid Auto;

-

Solvabiliteitsvereiste van de markt die voor de
helft verbonden is aan het aandelenrisico.
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I. ACTIVITEIT EN PRESTATIES

b. Organigram van de groep

A. ACTIVITEIT EN DOMEIN
1. Juridische informatie
De vennootschap met de naam Partners Verzekeringen
NV (hierna "Partners Verzekeringen" genoemd) is een
naamloze verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.
De statutaire jaarrekening volgens de Belgische normen
zijn opgesteld met inachtneming van de regels die worden
voorgeschreven door het Koninklijk Besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen: principe inzake de zorgvuldigheid, oprechtheid en goede trouw, bestendigheid van de boekhoudkundige methodes en onafhankelijkheid van de boekjaren. De
berekenings- en beoordelingsmethodes zijn diegene die
voorgeschreven worden door het Koninklijk Besluit van 17
november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen. De regels zijn opgesteld en de beoordelingen worden uitgevoerd met het oog op de continuïteit van de activiteiten van de onderneming.
De Solvency II-rapportage is opgesteld overeenkomstig de
Richtlijn 2009/138/EC en de gedelegeerde Handelingen.

a. Controleautoriteit
Wat haar activiteit betreft, is Partners Verzekeringen onderworpen aan de controle van de Nationale Bank van
België - NBB - die het Belgische orgaan is dat toezicht
houdt op banken en verzekeringsmaatschappijen (NBB,
Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel).

b. Externe auditor van de onderneming
Partners Verzekeringen beschikt over een CommissarisRevisor:
-

Het kabinet MAZARS, vertegenwoordigd door De
Heer Philippe GOSSART, Marcel Thirylaan 77 Bus 4 te 1200 Brussel (België).

2. Toestand van de vennootschap binnen
de groep

Op 31 december 2017

De GACM SA, consoliderende entiteit van Partners Verzekeringen, is een verzekeringsholding die met name de
volgende verzekeringsentiteiten consolideert:
-

ACM Vie SA, naamloze levensverzekeringsmaatschappij;

-

ACM IARD en Sérénis Assurances, naamloze
BOAR-verzekeringsmaatschappijen;

-

ACM Vie SAM, onderlinge verzekeringsmaatschappij;

-

de MTRL, mutualiteit die valt onder de Franse
Code de la Mutualité.

a. Aandeelhouderschap
, Partners Verzekeringen is ten belope van 51% in handen
van de GACM SA en haar dochterondernemingen (ACM
IARD SA en ACM VIE SA), waarvan de maatschappelijke
zetels gevestigd zijn in 34, rue du Wacken te 67000
STRAATSBURG en ten belope van 49% in handen van
NEA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4,
place Richebé te 59800 RIJSEL.

In het buitenland heeft de GACM SA een meerderheidsbelang in de volgende verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen:
-

In Spanje: de groep GACM España;

-

In Luxemburg: ACM RÉ SA en ICM LIFE SA.

Al deze vennootschappen vormen de Groep van ACM, ook
genoemd: de Groep.
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- Verzekering inkomensbescherming (2);

3. Activiteit van de vennootschap

- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto (4);

Partners Verzekeringen ontwikkelt en beheert een volledig
gamma schadeverzekeringsproducten die bestemd zijn
voor particuliere klanten op de Belgische markt. Sinds
2014 biedt de vennootschap ook een autoverzekeringsproduct aan voor professionelen en sinds 2015 een werkloosheids- en hospitalisatiecontract verkocht via het netwerk Beobank.
Per 1 juli 2015 heeft Partners Verzekeringen de werkloosheids- en hospitalisatiedekking overgenomen van de verzekeringscontracten van de kredietnemers NELB die voorheen verzekerd werd door MetLife Europe Insurance Limited (vennootschap naar Iers recht).
Voor het boekjaar 2017 heeft de vennootschap Partners
Verzekeringen zich toegelegd op de volgende Solvency IIactiviteitslijnen:

- Andere verzekering voor motorvoertuigen (5);
- Verzekering brand en andere schade aan goederen (7);
- Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid
(8);
-

Verzekering rechtsbijstand (10);

-

Verzekering diverse geldelijke verliezen (12);

-

Rentes die voortvloeien uit schadeverzekeringscontracten en die verbonden zijn aan andere verzekeringsverplichtingen dan ziekteverzekeringsverplichtingen (34).

B. PRESTATIES OP HET GEBIED VAN VERZEKERING
1. Activiteit
Het aantal contracten bedraagt 197.322 op het einde van 2017, oftewel een stijging van 0,1% in vergelijking met het vorige
boekjaar.

Aantal contracten

Portefeuille 2017

Evolutie 2017 / 2016

% van het totaal 2017

Auto

82.610

-2,1%

41,9%

Multi-risico Woning
Andere
Voorzorg
Kredietnemers
Gezondheid

66.437
1
8.753
39.549
152

2,4%
na
32,6%
0,5%
-2,6%

33,7%
0,0%
4,3%
20,0%
0,1%

197.322

0,1%

100,0%

Totaal

Partners Verzekeringen commercialiseert haar gamma
verzekeringsproducten niet-leven via haar eigen netwerk
van kantoren, maar sinds oktober 2017 via het banknetwerk Beobank, eigendom van de Crédit Mutuel Nord Europe. Via deze nieuwe samenwerking heeft Partners Verzekering de ambitie om haar vesting te versterken en een
actor in de bankverzekering in België te worden.

Partners Verzekeringen is actief op het Belgisch grondgebied en heeft geen bijkantoor of filiaal en maakt geen gebruik van offshore centra.
Partners Verzekeringen sluit het boekjaar af met een portefeuille die zeer licht (+0,1%) is gegroeid. De portefeuilles
groeien met 2,4% voor Woning en 2,6 in Voorzorg. De
portefeuille Auto daalt met 2,1%.
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2. Resultaten
a. Informatie over de inkomsten en uitgaven op het gebied van verzekering
31.12.2017
BAverzekering
Motorvoertuig

Verzekering diverse geldelijke verliezen

Andere verzekering
Motorvoertuig

Verzekering brand
en andere
schade

24 967

13 362

7 283

1 571

2 626

3 289

556

53 653

Brutoschadelast
2017

19 922

9 117

2 737

500

793

665

399

34 132

Kosten van de
andere bruto
technische voorzieningen 2017

0

0

0

0

0

104

658

762

8 580

4 630

2 573

539

942

1 944

142

19 350

In duizend euro
Uitgegeven brutopremies 2017

Brutokosten 2017

Algemene
BAverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Algemeen
totaal

Andere

31.12.2016
BAverzekering
Motorvoertuig

Verzekering diverse geldelijke verliezen

Andere verzekering
Motorvoertuig

Verzekering brand
en andere
schade

24 298

13 104

6 972

1 506

2 659

3 323

535

52 397

Brutoschadelast
2016

18 615

10 159

4 775

928

2 400

598

391

37 866

Kosten van de
andere bruto
technische voorzieningen 2016

0

0

0

0

0

120

0

120

6 776

3 916

1 917

396

816

2 033

111

15 964

In duizend euro
Uitgegeven brutopremies 2016

Brutokosten 2016

Algemene
BAverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Algemeen
totaal

Andere

Tabellen opgesteld op basis van de QRT S.05

ring en andere materiële schade een lichte stijging vertonen (+1 punt).
Over het algemeen blijft de verdeling van de uitgegeven
premies over de activiteitslijnen gelijk gedurende de twee
jaar.
In detail ziet de aansprakelijkheidsverzekeringsauto zijn
gewicht in de totale omzet dalen, terwijl de brandverzeke-

Primes émises brutes
Assurance de RC auto
5%
6% 5%
6%
14%
13%

46%
47%
2016

25%
25%

Autre assurance des véhicules
à moteur
Assurance incendie et autres
DB
Assurance pertes pécuniaires
diverses
Assurance de protection
juridique
Assurance de RC générale
Autres lignes d'activité

2017
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Exploitatiekosten

In duizend euro

C. PRESTATIES OP HET GEBIED VAN
BELEGGING
2017

2016

Evolutie
2017/2016

Commissies
Beheerskosten

1 848
17 185

1 925
14 040

-4,0%
22,4%

TOTAAL

19 033

15 964

19,2%

De exploitatiekosten die door de vennootschap zijn gemaakt zijn in 2017 met 19,2% gestegen. Deze stijging vindt
zijn oorsprong in de stijging van de informaticakosten
verbonden aan de ontwikkelingen van het nieuwe aanbod
van de producten auto en woning evenals de lancering van
de samenwerking met Beobank.
De ratio van de exploitatiekosten op verworven premies
gaat over van 30,7% in 2016 naar 35,5% in 2017.

Resultaat van de herverzekering
De takken Auto en Multirisico Woning vennootschap zijn
herverzekerd door de vennootschap ACM IARD S.A. ten
belope van 100% voor de boekjaren van 2007 tot vandaag.
De herverzekering heeft in 2017 een verliesgevend saldo
vrijgemaakt van 1,8 miljoen euro tegenover een saldo van
0,8 miljoen euro in 2016, eveneens ten gunste van de
vennootschap.
b. Analyse van de prestaties op het gebied van

1. Financiële opbrengsten van het boekjaar
De netto financiële opbrengsten van het boekjaar 2017
bedragen 2.366 duizend euro tegenover 1.2288,5 duizend
euro in 2016 ofwel een stijging van 83,6%, na de realisatie
van aandelen met meerwaarden.

2. Rendement van de activa
In vergelijking met het gemiddelde uitstaande bedrag van
de beleggingen, vertegenwoordigen deze financiële opbrengsten een boekhoudkundig rendement van 5,98%.
De activa die belegd zijn in overheids- en bedrijfsobligaties
hebben een boekhoudkundig rendement van 2,6% in een
context waarin, historisch gezien, de rentevoeten op de
markt relatief laag zijn.
De activa die belegd zijn in aandelen en in beleggingsfondsen hebben een boekhoudkundig rendement van
22,5%.

In duizend euro
Obligaties
Aandelen en belgeiingsfondsen

Gemiddelde activa

Financiële
producten

28 096,1

722,7

2,6%

6 762,1

1 521,5

22,5%

Rendement

verzekering.

D. PRESTATIES OP OVERIG GEBIED
In duizend euro

De andere inkomsten- en uitgavenbronnen dan de inkomsten en uitgaven op het gebied van verzekering en beleggingen hoeven niet bijkomend te worden geanalyseerd.

E. OVERIGE INFORMATIE
Er dient geen enkele bijkomende informatie betreffende de
activiteit en de resultaten van de onderneming te worden
verschaft.

De totaliteit van de premies wordt in België uitgegeven.
Met 53 653 duizend euro vertonen ze een stijging van
2,4% (52 397 duizend euro in 2016).
Deze minder grote evolutie dan tijdens vorige boekjaren is
te verklaren door de wens van Partners Verzekeringen om
naar een meer kwaliteitsvolle ontwikkeling te streven door
zich vooral te richten op klanten die meer waarborgen
nemen.
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II. BESTUURSSYSTEEM

De niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap zijn:
-

De onderneming GACM SA, vertegenwoordigd
door De heer Pierre REICHERT (Voorzitter van
de Raad van Bestuur);

-

De onderneming ACM IARD SA, vertegenwoordigd door De heer Etienne DEPEYRE;

-

Mevrouw Odile EZERZER;

-

De heer Daniel GOLDER.

A. ALGEMENE INFORMATIE OVER
HET BESTUURSSYSTEEM
1. Structuur van het bestuur
Binnen een verstrengde prudentiële context heeft Partners
Verzekeringen goede bestuursregels ingevoerd. Deze
verduidelijken met name de besluitvormingsprocedure en
voorzien gedragsregels, zowel op het niveau van de leidinggevende instanties als de operationele diensten. Deze
governanceregels zijn gebaseerd op een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden en een efficiënt risicobeheersysteem.
De structurele organisatie van Partners Verzekeringen
bevordert een efficiënt en voorzichtig beheer dankzij het
duidelijke onderscheid dat gemaakt wordt tussen de effectieve leiding en de controle die wordt uitgeoefend op deze
leiding.
De belangrijkste verantwoordelijkheden worden verzekerd
op verschillende niveaus:
-

De Algemene Vergadering;

-

De Raad van Bestuur en het Auditcomité;

-

Het Directiecomité;

-

De Afgevaardigde voor het dagelijks bestuur;

-

De operationele structuur;

-

De verantwoordelijken voor de sleutelfuncties.

a. De Algemene Vergadering
Partners Verzekeringen is momenteel rechtstreeks of
onrechtstreeks ten belope van 51% in handen van de
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, een groepsonderneming naar Frans recht in de zin van artikel L.322-1-2van het Frans Verzekeringswetboek, die toebehoort aan de
Groep Crédit Mutuel CM11, en ten belope van 49% van de
vennootschap Nord Europe Assurances SA, verzekeringsdochter van Crédit Mutuel Nord Europe.

De niet-uitvoerende bestuurders beschikken allemaal over
een lange ervaring binnen de administratie en het beheer
van een groep van verzekeringsvennootschappen. Ze
bezitten hierdoor een grondige kennis over de domeinen
waarin ze actief zijn.
De uitvoerende bestuurders vormen het Directiecomité van
de vennootschap Partners Verzekeringen.
Op 31 december 2017 zijn de uitvoerende bestuurders:
-

De heer Didier BRASSARD (Voorzitter van het
Directiecomité);

-

De heer Marc MATHIJSEN;

-

De heer Stéphane MACHINAL.

De uitvoerende bestuurders beschikken over de nodige
ervaring inzake bedrijfsbeheer en verzekeringsactiviteiten.
De Raad van Bestuur, het stuurorgaan van de strategie
van Partners Verzekeringen, bepaalt de oriënteringen van
de activiteit van de vennootschap en waakt over de implementatie ervan. Zij voert de verificaties en controles uit die
zij nuttig acht en behandelt elke kwestie die van belang is
voor de goede werking van de vennootschap.
De Raad van Bestuur is in het bijzonder bevoegd:
-

voor het bepalen van de doelstellingen van de
onderneming (voornamelijk wat betreft het commerciële beleid);

-

voor het definiëren van de grote lijnen van de organisatiestructuur;

-

voor het bijeenroepen van de algemene vergaderingen;

-

voor het goedkeuren van de belangrijkste beleidsregels en belangrijkste prudentiële rapportages van de onderneming;

-

voor het bepalen van het beleid op het gebied
van risico's, inclusief de algemene limieten van
de risico's;

-

voor het toezicht houden op de activiteiten (toezicht op de beslissingen die genomen worden
door het Directiecomité) en voor de regelmatige
evaluatie van het bestuurssysteem van Partners
Verzekeringen;

b. De Raad van Bestuur en het Auditcomité
-

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen
van de globale strategie van de onderneming en van het
beleid inzake risico's, maar ook voor het houden van toezicht op de activiteiten van de onderneming en voor de
controle van de effectieve leiding.
Op 31 december 2017 is de Raad van Bestuur samengesteld uit zeven leden, verdeeld onder uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders. Deze samenstelling
is gebaseerd op een diversiteit alsook op een complementariteit inzake ervaring en kennis.
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-

voor het opstellen van de jaarrekening en van het
jaarverslag bij elke afsluiting van een boekjaar;

-

voor het kennis nemen van belangrijke vaststellingen overgemaakt door de onafhankelijke controlefuncties van Partners Verzekeringen, van de
NBB, van de FSMA, van de bedrijfsrevisor en erop toezien dat het Directiecomité de gepaste
maatregelen neemt die bedoeld zijn om aan
eventuele gebreken te remediëren.

-

Het voorstellen aan de Raad van Bestuur van
een definitie van het risicoprofiel van de Vennootschap. Het invoeren van een doeltreffend risicobeheersysteem dat aangepast is aan het risicoprofiel van de Vennootschap en dat geïntegreerd is in de organisatiestructuur en in de besluitvormingsprocedures van de Vennootschap;

-

Het organiseren van een intern controlesysteem
dat toelaat om met redelijke zekerheid de betrouwbaarheid van de interne rapportage en het
communicatieproces voor de financiële verslaggeving vast te stellen. Het waarborgen van de
conformiteit van de jaarrekening met de toepasselijke boekhoudkundige regelgeving;

-

Het uitbrengen van verslag aan de Raad van Bestuur over de financiële toestand van de vennootschap en over alle aspecten die noodzakelijk
zijn om deze taken correct te kunnen vervullen;

De Raad van Bestuur heeft een Directiecomité tot stand
gebracht dat verantwoordelijk is voor de effectieve leiding
van de activiteit teneinde een gepaste scheiding te waarborgen met de controlefunctie die toebehoort aan de Raad
van Bestuur.

-

Het informeren van de NBB, de FSMA en de bedrijfsrevisor, afhankelijk van de toepasselijke modaliteiten, over de financiële toestand en de beheerstructuur, de organisatie, de interne controle
en de onafhankelijke controlefuncties;

Het Directiecomité wordt door de Raad van Bestuur, die
hiertoe haar bevoegdheden aan haar delegeert, belast met
de concrete leiding van de activiteiten van Partners Verzekeringen. Ze stuurt en coördineert de verschillende beroepen en activiteiten van de onderneming. Het Directiecomité
is verantwoordelijk voor het uitwerken van de globale strategie van Partners Verzekeringen en voor het voorleggen
ervan aan de Raad van Bestuur.

-

Het vertegenwoordigen van de belangen van
Partners Verzekeringen bij de Raad van Bestuur.

Op 31 december 2017 behaalde Partners Verzekeringen
de drempels niet zoals die vastgelegd waren door artikel
52§1 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en
het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en heeft bijgevolg de comités niet opgericht
zoals bedoeld door dit artikel maar het voltooien van de
opdrachten toevertrouwd aan de Raad van Bestuur.

c. Het Directiecomité

Het Directiecomité neemt ook het operationele beheer op
zich, staat in voor het invoeren van de noodzakelijke risicobeheer- en interne controlesystemen en is ook verantwoordelijk voor het implementeren van de organisatorische
en operationele structuur.
Aan het Directiecomité zijn in het bijzonder ook de volgende taken toegewezen:
-

-

-

Het formuleren van voorstellen en adviezen aan
de Raad van Bestuur met het oog op het uitwerken van het algemeen beleid, de strategie en de
waarden van de vennootschap. Het communiceren van alle pertinente informatie en gegevens
teneinde de Raad van Bestuur toe te laten met
kennis van zake beslissingen te nemen;
Het op zich nemen van het operationele beheer
en in het bijzonder het nemen van belangrijke
beslissingen betreffende het personeelsbeleid en
de toewijzing van kapitalen;
Onverminderd de controle die wordt uitgeoefend
door de Raad van Bestuur, het verzekeren van
de organisatie, de oriëntering en de evaluatie van
de interne controlemechanismen en -procedures,
met name de onafhankelijke controlefuncties;

d. De Afgevaardigde voor het dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur van 19 december 2017 heeft het
dagelijks bestuur van Partners Verzekeringen toevertrouwd
aan de heer Marc MATHIJSEN.
Er werd een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Partners Verzekeringen en de heer Marc MATHIJSEN,
die goedgekeurd werd door voornoemde Raad.

e. De operationele structuur
De operationele structuur bestaat uit:
-

de productieteams (Gestel) en de teams die instaan voor het beheer van de schadegevallen
(Constatel), die een functionele band onderhouden met hun tegenhangers van de GACM SA;

-

het commerciële netwerk dat verantwoordelijk is
voor de commerciële ontwikkeling van de Vennootschap;

-

de ondersteunende functies (boekhouding en
human ressources, informatica, juridische studies, logistieke en algemene diensten).

De leden van het Directiecomité handelen in overleg voor
alle belangrijke kwesties met behulp van de rapportage
uitgevoerd door de dagelijkse omkadering, in het bijzonder
binnen het kader van de volgende domeinen: het beheer
van de productie, het beheer van de schadegevallen, de
commerciële ontwikkeling, de boekhouding, human ressources, de relaties met de vertegenwoordigers van het
personeel.

PARTNERS VERZEKERINGEN NV
12

f. De verantwoordelijken van de sleutelfuncties
Partners Verzekeringen heeft onafhankelijke sleutelfuncties ingevoerd die de beheersstructuur en de risicobeheersingstechnieken versterken.

De werking van de sleutelfuncties staat gedetailleerd beschreven in de beleidsregels die minstens jaarlijks worden
herzien door de effectieve directie en door de Raad van
Toezicht van de GACM SA.

Door toepassing van het evenredigheidsbeginsel en met
het oog op coherentie en doeltreffendheid, besteedt Partners Verzekeringen de sleutelfuncties interne audit, beheer
van de risico's en actuariaat uit aan e GACM SA.

De leidinggevenden van de GACM SA en van Partners
Verzekeringen ontvangen over elke sleutelfunctie verslagen over hun opdrachten, de conclusies die ze trekken uit
de uitgevoerde controles en de ontwikkelingsvoorstellen
van de procedures die ze voorschrijven.

De GACM SA beschikt immers over verantwoordelijken
van onafhankelijke sleutelfuncties die werknemers zijn van
de GIE ACM. Zij komen op transversale wijze tussen voor
alle structuren van de Groep, wat een harmonisering en
een betere coherentie van hun acties mogelijk maakt,
waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk van hen.

De verantwoordelijken van deze functies moeten alle grote
problemen die ze vaststellen overigens snel escaleren
naar de leidinggevenden van de GACM SA en van Partners Verzekeringen. De Raden van Bestuur van deze
entiteiten hebben de mogelijkheid om de verantwoordelijken van deze functies te horen wanneer ze dat nodig achten.

De houders van de aldus benoemde sleutelfuncties zijn de
volgende:

Voor elk van de aan de Groep uitbestede sleutelfuncties en
overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, heeft de
vennootschap Partners Verzekeringen intern een persoon
aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitbestede
sleutelfunctie. De verantwoordelijke van de sleutelfunctie
binnen de GACM SA maakt de conclusies van zijn werk
rechtstreeks over aan de persoon die is aangesteld als
verbindingspersoon, die over de noodzakelijke kennis moet
beschikken om een kritische studie uit te voeren om zo te
kunnen overgaan tot de noodzakelijke acties en een correctie restitutie aan het controleorgaan te kunnen verrichten.

-

Functie actuariaat: Dhr. Olivier BELGUISE,

-

Functie beheer van de risico's: Mevr. Catherine
JEAN-LOUIS,

-

Functie interne audit: Dhr. Jean-Philippe LEFEVRE.

De heer Marc MATHIJSEN, uitvoerend bestuurder van
Partners Verzekeringen, neemt rechtstreeks de verantwoordelijkheid op zich van de sleutelfunctie compliance
waarvoor hij de validatie van zijn certificerende opleiding
heeft bekomen.
De verantwoordelijkheid van de sleutelfunctie audit werd
toevertrouwd aan de heer Didier BRASSARD, terwijl de
heer Marc MATHIJSEN de verantwoordelijkheid draagt van
de sleutelfuncties beheer van risico’s en actuariaat.
Om hun opdracht te verzekeren, steunen de verantwoordelijken van de sleutelfuncties op hun technische competenties die ze verworven hebben naar aanleiding van regelmatig gevolgde cursussen en opleidingen. Ze beschikken ook
over een professionele ervaring die ze verworven hebben
binnen de Groep en die hen toelaat om te beschikken over
een perfecte kennis van de werking en van de organisatie
van de verschillende entiteiten.
De verantwoordelijken van de sleutelfuncties steunen op
teams die samengesteld zijn uit personen die over de
noodzakelijke en voldoende diploma's en competenties
beschikken waardoor ze hun opdrachten naar behoren
kunnen uitvoeren. Zo beschikken ze over een structurele
organisatie en over technische middelen die voldoende zijn
om hun opdracht in alle onafhankelijkheid uit te voeren.
Het controleorgaan heeft de mogelijkheid om de verantwoordelijken van de sleutelfuncties te horen, desgevallend
buiten de aanwezigheid van de effectieve directie indien de
Raad dit noodzakelijk acht.

2. Beleid en praktijken inzake bezoldiging
Het bezoldigingssysteem van Partners Verzekeringen past
in het kader van een gezond en efficiënt risicobeheer in
overeenstemming met haar strategie dat de waarden en de
belangen op lange termijn van de vennootschap respecteert in een vooruitzicht van duurzame groei. Dit bezoldigingssysteem staat beschreven in een bezoldigingsbeleid,
dat voorziet dat de bezoldigingen van de werknemers voor
het merendeel vastgelegd zijn.
Er kunnen echter eenmalige bonussen worden toegekend
in overeenstemming met de geldende wetgeving. De eventuele toekenning van dergelijke premies valt onder de
bevoegdheid van:
-

De Algemene Vergadering voor wat betreft de leden van de Raad van Bestuur;

-

De Raad van Bestuur voor wat betreft de leden
van het Directiecomité;

-

Het Directiecomité voor wat betreft de commerciele en andere medewerkers.

In overeenstemming met het algemene beleid van de
GACM SA wordt er geen bezoldiging toegekend voor de
sociale mandaten. De bezoldiging van de werknemers van
Partners Verzekeringen wordt gedefinieerd door verwijzing
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naar het sectorale barema en overeenkomstig de wettelijke
regels en de sectorale conventies.

De beoordeling van de vaardigheden en kennis heeft met
name betrekking op de volgende punten:

Partners Verzekeringen heeft overeenkomstig artikel
275 1. f) van Gedelegeerde Verordening 2015/35 van
10 oktober 2014 en overeenkomstig haar interne organisatie ervoor geopteerd om een beroep te doen op het Remuneratiecomité van de Groupe du Crédit Mutuel CM11.

-

De markten van de verzekering en de financiële
markten;

-

De bedrijfsstrategie en het economisch model;

-

Het governancesysteem;

3. Materiële transacties verricht met aandeelhouders, met personen die invloed van betekenis uitoefenen op de
onderneming of met leden van het bestuurlijke, beleidsbepalende en toezichthoudende orgaan en leningen,
kredieten en verzekeringscontracten
aan de leidinggevenden

-

De financiële en actuariële analyse;

-

Het kader en de regelgevende vereisten.

Nihil.

B. VEREISTEN OP HET GEBIED VAN
DESKUNDIGHEID EN BETROUWBAARHEID
1. Beschrijving van de vereisten op het
gebied van vaardigheden, kennis en
expertise
De vennootschap vergewist zich ervan dat de leden van de
Raad van Bestuur, van het Directiecomité en de verantwoordelijken voor een onafhankelijke controlefunctie over
de vakbekwaamheid, kennis en ervaring beschikken die
noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun functie, alsook over een absolute integriteit. Ze beantwoorden aan de
voorwaarden op het gebied van betrouwbaarheid en beroepservaring die vereist zijn om hun functies uit te oefenen overeenkomstig de Solvency II-richtlijn, de Omzendbrief NBB_2013_02 van 17 juni 2013, aan de richtlijn
NBB_2016_31 van 5 juli 2016 en het beleid betreffende de
toepassing van de vereisten op het gebied van vaardigheid
en betrouwbaarheid van de leidinggevenden en de verantwoordelijken van de sleutelfuncties ingevoerd binnen de
vennootschap.
De vaardigheden worden individueel beoordeeld rekening
houdend met de kwalificaties, de kennis en de ervaring die
verband houden met de toegekende taken en opdrachten
van de betrokken personen.
De vaardigheden worden ook op collectieve wijze beoordeeld. De leidinggevenden en leden van de Raad van
Bestuur beschikken collectief over de nodige kwalificaties,
vaardigheden en beroepservaring voor de uitoefening van
hun functies en mandaten.

De onderneming verbindt zich ertoe te beschikken over
leden van de Raad van Bestuur, van het Directiecomité en
over verantwoordelijken van een onafhankelijke controlefunctie die over de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en
persoonlijke integriteit beschikken. Ze staan achter het
integriteitsbeleid dat ze promoten.
De vennootschap Partners Verzekeringen waakt over het
naleven van de regels op het gebied van deskundigheid en
betrouwbaarheid in geval van uitbesteding van een onafhankelijke controlefunctie. De onderneming waakt ook over
de aanstelling intern van een verantwoordelijke persoon
voor de uitbestede controlefunctie die over de noodzakelijke kennis beschikt om de prestaties van de gedelegeerde
aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

2. Implementatie van de controle van de
vaardigheden en de betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid en de vakbekwaamheid worden beoordeeld met inachtneming van de bepaling van de wet
van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, de artikels 258 en 273 van de Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 2015/35 van 10/10/2014 en van de omzendbrief
NBB_2013_02 van 17 juni 2013 en beogen een gezond en
voorzichtig beheer van de onderneming te waarborgen.
De onderneming vergewist zich ervan, zowel voorafgaand
aan een benoeming of een vernieuwing, als permanent,
dat aan de vereisten op het gebied van expertise en betrouwbaarheid wordt beantwoord door de betrokken personen.
Het onderzoek van hun deskundigheid en betrouwbaarheid
is gebaseerd op hun professionele loopbaan die beschreven staat in hun curriculum vitae, een uittreksel uit het
strafregister en een verklaring van niet-veroordeling.
Tijdens de volledige periode van uitoefening van hun functies, verbinden de leden van de Raad van Bestuur, van het
Directiecomité en de verantwoordelijken van een onafhankelijke controlefunctie zich ertoe alles in het werk te stellen
om te permanent te beantwoorden aan de vereisten op het
gebied van vakbekwaamheid, met name door opleidingen
te volgen die hen toelaten om het vakbekwaamheidsniveau
te handhaven dat vereist wordt door de aangenomen functie.
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Met het oog op het garanderen van een permanente geschiktheid van de bestuurders en de verantwoordelijken
van sleutelfuncties, is er een nieuwe beoordeling voorzien
als nieuwe feiten of omstandigheden een nieuw onderzoek
rechtvaardigen, met name in geval van:
-

-

opening van een strafrechtelijke, burgerlijke, administratieve of disciplinaire procedure tegen de
Vennootschap, een bestuurder, een lid van het
Directiecomité of een verantwoordelijke van een
sleutelfunctie,
herhaalde inbreuken op de wetten en reglementen;
twijfels aangaande het integere beheer van de
onderneming.

Vanaf 1 januari 2018 baseert de onderneming GACM SA
en de entiteiten zich op het benoemingscomité opgericht
op het niveau van de moedermaatschappij Caisse Fédérale du Crédit Mutuel.
Een schriftelijke beleid betreffende de toepassing van deze
vereisten van kennis en betrouwbaarheid werd ingevoerd
binnen de vennootschap.
In dit beleid worden de modaliteiten beschreven betreffende de beoordeling en de implementatie door de organen
die verantwoordelijk zijn voor hun benoeming, betreffende
de vakbekwaamheid en de betrouwbaarheid van de volgende personen:
-

De geïdentificeerde risico's werden gegroepeerd in risicofamilies:
-

de technische risico's;

-

de financiële risico's;

-

de overige risico's, waaronder de operationele risico's.

Deze risico's, alsook de manier waarop ze worden geëvalueerd, beheerd en er toezicht op wordt gehouden, staan
meer gedetailleerd beschreven in het beheerbeleid van de
risico's en in het beleggingsbeleid van de groep waartoe de
vennootschap behoort.

1. Risicobeheer
Beheer van de technische risico's
Het beheer van de technische risico's heeft globaal betrekking op alle risico's die een verzekeraar neemt bij de commercialisering van verzekeringscontracten:
-

het premierisico;

-

het bevoorradingsrisico;

-

het catastroferisico.

Omdat de verzekeringssector wordt gekenmerkt door een
omgekeerde cyclus, moet dit technisch risico permanent
worden opgevolgd.
Algemeen beschouwd verzekert de vennootschap een
volledig pakket van "gewone" risico's die afkomstig zijn van
particuliere klanten, met name de volgende risico's:

leden van de Raad van Bestuur;

-

leden van het Directiecomité;

-

verantwoordelijken van sleutelfuncties.

Hierin worden ook de modaliteiten beschreven betreffende
de overdracht aan de Nationale Bank van België van informatie betreffende de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de personen waarop deze vereisten van toepassing zijn overeenkomstig de omzendbrief NBB_2013_02
van 17 juni 2013.

C. RISICOMANAGEMENTSYSTEEM

te garanderen dat de verbintenissen tegenover de
verzekerden worden nagekomen;

-

het eigen vermogen te beschermen;

-

het boekhoudresultaat van de onderneming veilig te
stellen en te optimaliseren.

Het risicomanagementsysteem van de vennootschap is
met name gebaseerd op het in kaart brengen van de risico's waaraan de vennootschap onderworpen is.

Auto: schade en burgerlijke aansprakelijkheid;



Algemene burgerlijke aansprakelijkheid;



Rechtsbijstand;



Schade aan goederen en brand.

Het beheer van de technische risico's die vallen onder alle
hierboven voorgestelde activiteiten, is gestoeld op vier
belangrijke pijlers:
-

de vakpolen die instaan voor de commerciële ontwikkeling en de tarifering: verzekering van goederen, verzekering van personen, ...;

-

de beheercontrole die de volledige rapportage en de
grondige analyse verzekert waardoor dit technische
risico op termijn voor alle vakgebieden kan worden
opgevolgd (indien nodig met de medewerking van de
vakgebieden);

-

de herverzekeringsdienst die alle uit te besteden
risico's inventariseert en het gepaste dekkingsprogramma definieert en implementeert;

-

de actuariële functie die verantwoordelijk is voor de
actuariële coördinatie van de verschillende activiteitspolen, voor de coördinatie van de berekening van de
technische voorzieningen maar ook voor het formuleren van een advies over het herverzekerings- en verzekeringsbeleid.

De beoordeling en het beheer van de risico's van de vennootschap streeft ernaar:
-



Beheer van de financiële risico's
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Het beleid voor het beheer van de financiële risico's heeft
tot doel een activastructuur te installeren die in overeenstemming is met de verbintenissen van het passief. Door
dit doel na te streven kan de omvang van de afwijkingen
tussen de waarden van het actief en die van het passief
zowel op korte als op middellange en lange termijn in de
hand worden gehouden.
De regels en beleggings- en beheerlimieten die worden
vastgelegd, vormen de eerste schakel van het beheer van
de financiële risico's. Dit geheel van regels staat beschreven in het Beleggingsbeleid van de groep en houdt rekening met de verplichting betreffende het principe van de
"voorzichtige persoon".
Het beheer van de financiële risico's heeft betrekking op de
volgende risico's:
-

het renterisico;

-

het aandelenrisico en het risico betreffende andere
volatiele activa;

-

het vastgoedrisico;

-

het kredietrisico;

-

het tegenpartijrisico (in de zin van Solvency II);

-

het liquiditeitsrisico.

Het beheer van de financiële risico's is opgebouwd rond
meerdere diensten:
-

de dienst voor beheer van activa-passiva (of ALM),
die de allocaties van strategische activa bepaalt in
functie van de passiefverplichtingen zodat het renterisico, het aandelenrisico en het vastgoedrisico kan
worden beperkt;

-

de Functie Risicobeheer die een geheel van limieten
en interne regels uitwerkt met als doel de blootstelling
aan de liquiditeits-, krediet- en tegenpartijrisico's (in de
zin van Solvency II) te beperken;

-

de activabeheerders die de tactische allocaties definieren en de activaportefeuilles beheren, rekening houdend met de verplichtingen zoals die zijn vastgelegd
door de ALM en de Functie Risicobeheer;

-

de dienst Controle van de Financiële Risico's (CFR)
die zich er a posteriori van vergewist dat de vastgelegde limieten in acht worden genomen.

de solvabiliteitsratio's voldoende en betrouwbaar zijn. Dit
mechanisme is gebaseerd op een permanent streven naar
waakzaamheid en verbetering.
De vennootschap steunt op een verstedelijkt informatiesysteem dat gemeenschappelijk is voor de verschillende vennootschappen van de GACM SA. Het wordt beheerd door
Euro-Information (EI), een dochteronderneming van de
groep Crédit Mutuel CM11, waarvan de processen ISO
9001 gecertificeerd zijn. De ACM en EI worden regelmatig
onderworpen aan een audit betreffende de algemene
informaticacontroles en de kwaliteit van de gegevens.
Uit hoofde hiervan is het aansturen van de kwaliteit van de
gegevens van Partners Verzekeringen volledig geïntegreerd in die van de andere vennootschappen van de
groep en kadert dit bijgevolg in de werkzaamheden die
globaal genomen op deze plaats worden uitgevoerd.
In dit kader hebben de ACM en Partners Verzekeringen de
noodzakelijke ontwikkelingen doorgevoerd teneinde te
beschikken over een woordenboek van gegevens en voor
het invoeren van een continu evaluatiesysteem van de
kwaliteit van de informatie.
Deze twee systemen werden nog versterkt voor de gegevens die gebruikt worden bij de berekening van Solvency
II-verbintenissen die gevoeliger worden geacht, met name
door het invoeren van een gepaste opvolging van de volledigheids-, coherentie- en nauwkeurigheidscriteria.
De resultaten van deze controles worden opgenomen
binnen de interne controleportalen. Desgevallend worden
de onregelmatigheidsgevallen geanalyseerd en worden
corrigerende werkzaamheden uitgevoerd.
Bij deze werkzaamheden worden de volgende partijen
betrokken:


De activiteitstakken die verantwoordelijk zijn voor hun
gegevens, hun kwaliteit en hun verbetering;



De verantwoordelijke voor het beheer van het besluitvormingssysteem die de opvolgingstools van de
kwaliteit van de gegevens implementeert en het opvolgen van deze kwaliteit coördineert en verduidelijkt;



De actuariële functie die de kwaliteit van gegevens
en de impact ervan op de berekeningen beoordeelt.
Dit advies wordt opgenomen in het Verslag van de
Actuariële Functie.

Beheer van de andere risico's
Kwaliteit van de gegevens
Het opvolgen van de kwaliteit van de gegevens die gebruikt worden voor de berekeningen van voorzieningen en
voor Solvency II-rapportage, vormt een uitdaging en een
permanente bekommernis voor Partners Verzekeringen.
Het kwaliteitsproces van de gegevens dat is ingevoerd in
het kader van Solvency II heeft met name als doel zich
ervan te vergewissen dat de gegevens die gebruikt worden
voor de tarifering, voor het berekenen van de verbintenissen en binnen een ruimer kader voor het berekenen van

De kwaliteit van de gegevens wordt aangestuurd door het
Comité Kwaliteit van de Gegevens, met inbegrip van de
directie en de belangrijkste actoren die instaan voor de
kwaliteit.
Tot slot dienen enkele specifieke punten te worden vermeld betreffende het beheer en het informatiesysteem van
de vennootschap:


Het delegeren van het beheer blijft zeer duidelijk omschreven. Zo wordt het grootste deel van de gege-
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vens aangemaakt, beheerd en gecontroleerd binnen
de groep;

verliezen en maakt op termijn een nauwkeurige kwanitificering mogelijk van de blootstelling van de frequentierisico's.

De gegevens die gebruikt worden bij de Solvency IIberekeningen zijn weinig getransformeerd tussen het
operationele en het besluitvormingsproces. De gebruikers van het besluitvormingsproces blijven overigens regelmatige gebruikers van de operationele
toepassingen en melden de eventueel vastgestelde
onregelmatigheden.

Het geheel van meldingen van operationele risico's wordt
door een centrale functie op groepsniveau beheerd om de
homogeniteit van de verwerking en de classificatie van de
oorzaak van de vastgestelde incidenten te garanderen.

Het berekenen van de verbintenissen is gebaseerd op de
boekhoudkundige technische gegevens. Vandaar dat deze
zorgen voor de voldoende gedetaileerdheid van de berekeningen. Deze gegevens worden aan een audit onderworpen door de externe accountant en naar behoren gereconcilieerd met de financiële stromen.
Compliancerisico
De complianceverantwoordelijke is de drijvende kracht
achter de complianceregeling die tot doel heeft de mogelijke impact van elke wijziging in de juridische omgeving op
de verzekeringsverrichtingen te beoordelen en Partners
Verzekeringen te behoeden voor het compliancerisico. Het
komt erop aan te waarborgen dat bij de verwezenlijking
van de verzekeringsactiviteiten de uitvoeringsregels nageleefd worden, meer bepaald de normen en deontologische
verbintenissen waaraan ze onderhevig zijn. Via haar activiteiten dient Compliance dus zowel de belangen van de
verzekeringsonderneming, die ze tracht te beschermen
tegen elk risico op sanctie en meer algemeen elk risico op
imago- en reputatieschade, als die van de klanten, verzekerden en begunstigden, in die zin dat ze de naleving van
de regels voor bescherming van de klanten controleert.
Voor de implementatie van zijn acties steunt de compliance op een netwerk van medewerkers binnen de vaklijnen. Als eersterangsspelers op compliance en aangezien
ze voortdurend in contact staan met de realiteit van de
activiteiten, waken de medewerkers op het feit of er rekening wordt gehouden met de complianceverplichtingen bij
de implementatie van de activiteiten, over het naleven van
de complianceprocedures en over de implementatie van de
acties die opgestart worden door de dienst Compliance.
Aangezien de compliancefunctie niet alle expertises kan
verenigen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar
taken, werkt ze nauw samen met de andere sectoren zoals
met name de permanente controle, de juridische dienst, de
audit of de vaklijnen. Ook werkt de compliancefunctie in
overeenstemming met de GACM SA, haar moedermaatschappij.
Operationele risico's
De operationele risico's worden anders beoordeeld afhankelijk van het feit of ze worden gekenmerkt door de frequentie of de ernst. De incidenten of schadegevallen worden met een specifieke tool geïnventariseerd. Deze tool,
die gemeenschappelijk is voor alle entiteiten van de groep,
dient voor het opbouwen van historische basissen van

Door het in kaart brengen van de risico's kunnen de opgelopen risico's worden geïdentificeerd, beoordeeld en gemeten. Deze gegevens, die bij de verschillende diensten en
activiteitsdomeinen worden verzameld, worden vervolgens
geconsolideerd op het niveau van de groep om tot een
globale visie van de risico's te komen.
De centrale functie die instaat voor het beheer van de
operationele risico's helpt de onderneming ook bij de implementatie van plannen om de risico's te verminderen,
hetzij door de oorzaken van de risico's aan te pakken om
hun aantal te verminderen (preventieve maatregelen),
hetzij door de gevolgen aan te pakken om de ernst ervan
te beperken (beschermende maatregelen).
Voor de volgende scenario's worden bedrijfscontinuïteitsplannen (BCP's) opgesteld:
a.

de totale onbeschikbaarheid van de lokalen,

b.
c.

de onbeschikbaarheid van human resources,
de onbeschikbaarheid van de IT.

Ze moeten tevens voorzien in alle noodoplossingen die het
mogelijk maken om:
c.
d.
e.

snel en efficiënt te reageren op een grote crisis,
de vitale functies van de onderneming snel te hervatten,
de minimale dienstverlening aan de klant te bepalen.

Alle procedures met betrekking tot de BCP's zijn toegankelijk via het intranet. Aanvullend op de operationele procedures wordt ook de lijst van de betrokken medewerkers
regelmatig bijgewerkt.
De risico's die ernstig zijn en zeldzaam voorkomen worden
beoordeeld via modelleringswerkzaamheden. Alle uitgevoerde studies worden geformaliseerd en laten toe om de
impact van deze risico's te kwantificeren en te evalueren.
Naargelang van de aard van de resultaten kunnen er maatregelen worden genomen om de blootstelling aan de risico's te beperken.

2. Organisatie van het systeem van beheer van de risico’s
De Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA beschikt
over een dienst Risicobeheer die alle bepalingen van de
van kracht zijnde regelgeving in acht neemt, waarvan de
expertise en de vakbekwaamheid ten dienste worden
gesteld van de vennootschap Partners Verzekeringen, met
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name middels een gedelegeerde beheerovereenkomst.
Het risicobeheersysteem en het intern controlesysteem,
waarvan de werking hieronder staat beschreven, waarborgen een gezond en voorzichtig beheer van de gedelegeerde activiteiten. De coördinatie van het risicobeheersysteem
wordt verzekerd door de dienst Risicobeheer van de
GACM SA. Het permanent controlesysteem van de Groep
staat dan weer onder toezicht van de dienst Permanente
Controle van de vennootschappen van de GACM SA die,
voor wat Partners Verzekeringen betreft, zich regelmatig
vergewist van de pertinentie van dit systeem en van de
uitvoering ervan. Binnen dit kader geven de dienst Beheer
en Permanente Controle van de GACM SA de informatie
door aan het Directiecomité van Partners Verzekeringen
en melden deze de eventuele werkingsstoornissen. De
organisatie van het risicobeheersysteem is samengesteld
uit drie niveaus:

De dienst ALM is verantwoordelijk voor de volgende opdrachten:

het 1ste niveau stemt overeen met de controle door
elke operationele of functionele dienst van de risico's
die tot hun bevoegdheidsdomein behoren;

De dienst ALM deelt het resultaat van de uitgevoerde
studies mee aan:

-

-

-

het bepalen van de optimale activa-allocatie van de
vennootschappen van de groep, rekening houdend
met de boekhoudkundige, reglementaire, strategische
en concurrentiële verplichtingen en in functie van de
vastgelegde risicodrempels;

-

het deelnemen aan de financiële aansturing van de
balans van de vennootschappen van de groep;

-

het testen van de weerstand van de balans ten aanzien van stress testscenario's;

-

het meten en voorstellen van dekkingen voor de
blootstelling aan de activa-passivarisico's;

-

het opstellen van risicorapportages.

-

de Algemene Directie van de Groep tijdens de ALMcomités (3 tot 4 keer per jaar);

-

de activabeheerders op halfjaarlijkse vergaderingen.

de

het 2 niveau inzake controle berust bij de Functie
Risicobeheer, de Actuariële Functie, de dienst Permanente Controle en de functie Conformiteit;
het 3de niveau inzake de opvolging van de risico's
berust bij de Interne Audit die nauwgezet de doeltreffendheid van het beheersysteem van de risico’s controleert door middel van periodieke controles.

De eindverantwoordelijkheid voor het risicobeheersysteem
berust bij de Raad van Bestuur en het Directiecomité, die
de coördinatie van het systeem toevertrouwen aan de
functie Risicobeheer.

a. Het 1ste controleniveau
De actuariaatdiensten zijn verbonden aan de verschillende
activiteitstakken (verzekering van goederen, gezondheid,
verzekering van kredietnemers/individuele voorzorg) en
kaderen het grootste deel van hun werkzaamheden binnen:
-

de ontwikkeling van nieuwe productaanbiedingen en
de tariferingsproblemen binnen een regelgevende
context die voortdurend evolueert;

-

de opvolging van het technische risico en van de
activiteit van hun branch (frequentie, gemiddelde
kostprijs, S/P, nieuwe zaken, opzeggingen), alsook
het toezicht houden op de portefeuille;

-

het onderhoud en de evolutie van de database die
gebruikt wordt als basis voor al hun analyses;

-

-

de meer operationele controles, zoals bijvoorbeeld de
controle door middel van steekproeven van het feit of
het tarief, dat effectief door de verzekerde wordt betaald, aangepast is aan het tarief dat voortvloeit uit
hun eigen tariferingsmodule.

Alle operationele diensten nemen ook actief deel aan het
onder controle houden van de risico's die inherent zijn aan
hun activiteiten, en dit door middel van het uitvoeren van
periodieke controles. De Dienst Permanente Controle
steunt op de diensten die als eerste verantwoordelijk zijn
voor de risico's die gegenereerd worden door de activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
De interne controle vindt elke dag concreet plaats door het
uitvoeren van coherentiecontroles door de omkadering van
de operationele diensten. Het formeel vorm geven en de
traceerbaarheid van de controles gebeuren via specifieke
tools die toegankelijk zijn via het intranet van de groep.
Het netwerk van de medewerkers die bijdragen aan de
permanente controle, de machtigingen, de operationele
risico's en de compliance in de verschillende activiteitstakken vormt een eerste controleniveau en garandeert dat de
operationele diensten met deze elementen rekening houden.
Deze medewerkers voeren hun opdracht uit in samenwerking met de verantwoordelijke Permanente Controle en de
complianceverantwoordelijke in de context van een functionele relatie. De opdrachten van deze medewerkers en de
materiële uitvoering van hun controles worden beschreven
in een charter Interne Controle.

b. Het 2de controleniveau
Het Risicobeheer is verantwoordelijk voor het opvolgen
van een deel van de beleggings-, liquiditeits- en concentratierisico's. Binnen dit kader definieert ze de interne beleggingslimieten en implementeert ze de opvolging van deze
risico's.

PARTNERS VERZEKERINGEN NV
18

Deze dienst stuurt drie opvolgingscomités voor beleggingsrisico's aan:

heid van elke speler binnen het systeem en het doel van
hun acties uit te leggen.

-

een comité gevoelige effecten (maandelijks);

-

een comité financiële bemiddeling (jaarlijks);

-

een repo-comité (driemaandelijks).

De opdracht van Permanente Controle bestaat erin de
operationele werking van de programma's voor de beheersing van de belangrijke risico's te inventariseren en te
controleren. Ze waakt over de coherentie van het intern
controlesysteem dat van kracht is binnen de groep en over
het feit of dit op correcte wijze afgestemd is ten aanzien
van de risico's.

Meer algemeen waakt de functie Risicobeheer erover dat
de Algemene Directie het globaal risiconiveau dat gelopen
wordt door de vennootschap goedkeurt en dat ze de gevolgen van het zich voordoen van deze risico's op de te
voorziene solvabiliteit en de rentabiliteit begrijpt. Binnen dit
kader stuurt de functie Risicobeheer het ORSA-proces aan
waarvan de resultaten minstens één keer per jaar worden
voorgesteld aan de Algemene Directie. Ze is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het risicobeheersysteem
en moet in het raam hiervan binnenkort een risicodashboard opstellen. Deze functie rapporteert aan het Comité
van de Risico's van de groep en aan de effectieve directie
van de entiteit.
De functie Actuariaat verzekert de coördinatie van de
actuariële problemen met de vakgebieden en werpt overigens een tweede blik op de tariefevoluties zoals die beoogd worden door de activiteitspolen. Dit vertaalt zich in de
validatie van de onderschrijving van elk nieuw product en
concretiseert zich met name door het uitvaardigen van een
systematisch advies en door de aanwezigheid van de
functie Actuariaat in het kader van de goedkeuringsprocedure van nieuwe producten.
Bovendien voert ze zelf of in coördinatie met de actuarissen van de diensten, elke diepgaande technische studie uit
wanneer:
-

de analyse van de technische resultaten dit vereist;

-

de aard van het risico dit rechtvaardigt.

De Dienst Beheercontrole definieert en stelt de rapportage
op die noodzakelijk is voor het aansturen van de vennootschap, met name via:
-

de opvolging van de technische resultaten;

-

de opvolging van de activiteit;

-

het opstellen van de business plannen op middellange
termijn, maar ook van jaarlijkse prognoses;

-

de opvolging van de resultaten via de marges.

De dienst Permanente Controle heeft onder andere als
verantwoordelijkheid het toezicht houden op het begrijpen
en het beheer van de risico's door de operationele diensten, met name door een tweede blik te werpen op bepaalde beslissingen of sommige beheerdaden.
Via het uitoefenen van haar opdracht probeert de Permanente Controle de interne controle binnen de verschillende
vakgebieden van de groep van ACM te bevorderen en een
controlecultuur op te bouwen door de rol en de belangrijk-

Het tweede niveau van de organisatie dat gewijd is aan de
conformiteit, de verantwoordelijkheid van de functie Conformiteit ontplooit haar acties via haar medewerkers en
verbindingspersonen die verbonden zijn aan de verschillende activiteitstakken.
De functie Conformiteit geniet volledige onafhankelijkheid
en beschikt over de middelen die haar toelaten haar opdracht tot een goed einde te brengen. De verantwoordelijke voor de conformiteit beschikt over een recht op initiatief,
over de vrijheid om gesprekken te voeren met alle medewerkers en om kennis te nemen van alle informatie die
nodig is om haar opdracht tot een goed einde te brengen.

c. Het 3de controleniveau
Via zijn opdrachten beoordeelt de dienst Interne Audit de
aard en de beheersing van de risico's die door de verschillende entiteiten van de groep worden gedragen. De dienst
Interne Audit onderzoekt de overeenstemming van de
interne organisatie van de structuur met de aard van haar
activiteiten en risico's en beoordeelt de systemen voor
risicocontrole en -beheersing. Door zijn aanbevelingen
draagt de dienst Interne Audit bij aan de verbetering van
de veiligheid en de optimalisering van de globale prestaties
van de onderneming.
Het handvest van de Interne Audit van de groep, waartoe
de vennootschap behoort, definieert de positionering van
de interne audit binnen de groep, haar rol, de omtrek van
haar activiteiten en haar werkwijze.
De verantwoordelijke van de dienst Interne Audit legt rekenschap af aan de leidinggevende organen (Algemene
Directie en Auditcomité) over het resultaat van de uitgevoerde controles en met name over het globaal niveau
betreffende het beheersen van de operaties. Hij rapporteert ook de belangrijke vastgestelde problemen met betrekking tot de processen voor de beheersing van de risico's, de controle, het bestuur van de onderneming of de
organisatie.

d. De Comités voor opvolging van de risico's
Er bestaan verschillende comités voor opvolging van de
risico's:
-

een audit- en risicocomité =, hierboven beschreven.
een coördinatiecomité van de risico’s BankVerzekering dat één keer per kwartaal bijeenkomt en
dat samengesteld is uit de Directeur Rekeningen &
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Herverzekering, de verantwoordelijke van de functie
Beheercontrole alsook de Directeur van de Risico's en
de Verantwoordelijke Financiële Verslaggeving die een
tegenpartij is van de Groupe Crédit Mutuel CM11. Dit
comité laat toe dat van gedachten wordt gewisseld
over de risico's van de GACM SA en van de Groupe
Crédit Mutuel CM11.

D. INTERN CONTROLESYSTEEM

De Vennootschap waakt erover dat haar ingevoerd intern
controlesysteem gebaseerd is op alle procedures en operationele limieten overeenkomstig de reglementaire voorschriften en de normen van de Groep.
De Permanente Controle waakt erover dat de beheerdaden of de daden betreffende het verrichten van operaties
alsook het gedrag van de personen vallen binnen het
kader zoals dat gedefinieerd is door de toepasselijke wetten en reglementen en dat ze in overeenstemming zijn met
de deontologie en de interne regels van de Vennootschap.

Als dochteronderneming van een bankengroep, implementeren de ondernemingen van de GACM SA identificatie- en
toezichtprocedures van de risico's, waarbij ze datgene
volgen wat door het besluit van 3 november 2015 is opgelegd aan de kredietinstellingen.

Er wordt voortdurend naar gestreefd om de doelstellingen
die toegewezen zijn aan de interne controle optimaal aangepast zijn aan de middelen die eraan worden toegekend.

Het intern controlesysteem binnen de vennootschap Partners Verzekeringen kadert bijgevolg binnen de algemene
controleorganisatie binnen de Groupe Crédit Mutuel CM11.

Het intern controlesysteem binnen de Vennootschap is
opgebouwd rond permanente controle, periodieke controle
en conformiteit. De functies Permanente Controle en Operationeel Risicobeheer zijn gecentraliseerd binnen eenzelfde dienst. De dienst Permanente Controle staat volledig
los van de operationele en financiële entiteiten die ze moet
controleren en kan met volledige onderzoeks- en beoordelingsvrijheid haar opdrachten uitvoeren.

1. Algemeen intern controlesysteem
Partners Verzekeringen heeft een intern controlesysteem
ingevoerd dat aangepast is aan haar grootte, haar verrichtingen en aan de belangrijkheid van de risico's waaraan
haar activiteiten zijn blootgesteld.
De onderneming zorgt ervoor dat haar intern controlesysteem en systeem inzake risicometing al haar activiteiten
volledig afdekt.

2. De doelstellingen
Overeenkomstig de definitie van het "COSO", het weerhouden intern controlereferentiesysteem, bestaat het intern
controleproces erin om gepaste managementsystemen in
te voeren en voortdurend aan te passen, met als doel de
bestuurders en de leidinggevenden een redelijke zekerheid
te geven betreffende het verwezenlijken van de volgende
doelstellingen:
-

de betrouwbaarheid van de financiële informatie;

-

het naleven van de wettelijke en interne reglementeringen;

-

de efficiëntie van de belangrijkste processen van de
maatschappijen;

-

het voorkomen en onder controle houden van de
risico's waaraan de vennootschap wordt blootgesteld;

-

het toepassen van de instructies van het bestuursorgaan;

-

het beschermen van activa en personen.

Net als bij elk controlesysteem is er ook bij dit systeem
geen absolute garantie dat de risico's van fouten of fraude
totaal worden uitgeschakeld of beheerst. Het biedt niettemin een redelijke zekerheid dat de vermelde doelstellingen
worden bereikt.

3. De algemene organisatie

De dienst Permanente Controle werkt nauw samen met de
Verantwoordelijke van de functie Conformiteit die een
onderdeel is van het intern controlesysteem, waarbij procedures worden ingevoerd die toelaten ervoor te zorgen
dat de activiteiten worden uitgevoerd met inachtneming
van de wetgevende en reglementaire vereisten, de professionele normen en de verbintenissen die de groep heeft
onderschreven.
De Permanente Controle waakt over de coherentie van het
intern controlesysteem zoals dat van kracht is binnen de
groep en waakt erover dat het op correcte wijze is afgestemd met de risico's. Deze Permanente Controle is gebaseerd op een regelmatige herziening van de controles op
de risico's die inherent zijn aan de activiteiten, door de
controles te verwezenlijken in het portaal voor interne
controle. Ze steunt daarbij op de cartografie van de activiteiten. Via haar acties streeft de Permanente Controle
ernaar om de interne controle binnen de verschillende
vakgebieden te promoten en een cultuur van controle op te
bouwen.
De activiteiten van Permanente Controle omvatten verschillende aspecten:
-

interne controleactiviteit die bestaat uit het waken over
de coherentie en de efficiëntie van het intern controlesysteem van de vennootschap en ervoor te zorgen dat
de procedures tot bestrijden van witwassen van geld
en financiering van terrorisme worden toegepast;

-

risicobeheeractiviteit: identificatie van de aard van de
risico's die de maatschappij oploopt, evaluatie van deze risico's en bijwerking van de cartografie van deze
risico's;
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-

activiteit inzake het beheer van de machtigingen die
verbonden zijn aan het informatiesysteem: bijwerken
van het controleplan.

-

de operaties in een chronologische volgorde weder
samen te stellen en dit op basis van een uniek referentienummer voor elk van hen;

Het ingevoerde systeem is zodanig ontworpen dat op alle
activiteiten van de Vennootschap regelmatig toezicht wordt
gehouden door middel van een controleorganisatie.

-

elke informatie te staven met een oorspronkelijk stuk
op basis van waaruit het mogelijk moet zijn om via
een ononderbroken weg te komen tot het samenvattend document en omgekeerd.

Binnen de maatschappij worden de controles op drie afzonderlijke niveaus georganiseerd:
De controles van het eerste niveau
Dit zijn alle controles die worden uitgevoerd binnen de
operationele diensten van de maatschappij om te waarborgen dat de operaties regelmatig, veilig en goed verlopen,
alsook dat de nodige zorgvuldigheid aan de dag wordt
gelegd betreffende het toezicht op de risico's die verbonden zijn aan de operaties.
Afgezien van deze controles worden er nog voortdurende
kritische controles uitgevoerd door de afdelingsverantwoordelijken. De hiërarchisch verantwoordelijken moeten
controleren dat de personen die onder hun verantwoordelijkheid zijn geplaatst, op correcte wijze de aan hen toegewezen controles correct uitvoeren. Deze controles worden
uitgevoerd op basis van automatische of manuele procedures.
De controles van het tweede niveau
De controle van het tweede niveau omvat de controles die
worden uitgevoerd door de functies van Permanente Controle die los staan van de operationele diensten. De Permanente Controle bekommert zich om de doeltreffendheid
en de efficiëntie van de controles die worden uitgevoerd
door de operationele medewerkers en hun hiërarchie binnen het kader van het controleplan.
De controles van het derde niveau
De controles van het derde niveau worden uitgevoerd door
de functie Interne Audit die zich bekommert om de kwaliteit
en de efficiëntie van het intern controlesysteem dat is
ingevoerd ten aanzien van de risico's die opgelopen worden door de maatschappij binnen het kader van haar activiteiten.
De controles steunen op geschreven procedures die regelmatig up-to-date worden gebracht en onder elektronisch
formaat beschikbaar worden gesteld (in onze gemeenschappelijke documenten die voor het voltallige personeel
toegankelijk zijn). Deze procedures beantwoorden aan de
wettelijke en reglementaire vereisten alsook aan de operationele vereisten.
De procedures worden opgesteld en up-to-date gebracht
door de betrokken operationele departementen in functie
van de noden van laatstgenoemden.
De controle van de onderneming wordt zodanig georganiseerd dat alle operaties die worden ingevoerd in het informaticasysteem kunnen worden getraceerd. Dit laat toe om:

Het naleven van dit principe moet verzekerd worden op
alle controleniveaus.
De Permanente Controle neemt dagelijks vaste vorm aan
door het uitvoeren van coherentiecontroles die uitgevoerd
worden door de omkadering van de operationele diensten.
Uit hoofde hiervan wordt een functionele relatie gelegd
tussen de diensten Permanente Controle en Conformiteit
en de operationele diensten via een handvest inzake Interne Controle voor de domeinen, zijnde:
-

de permanente controle;

-

de machtigingen;

-

de operationele risico's;

-

de conformiteit.

De controles die worden ingevoerd in elke operationele
dienst hebben als doel de controles die tot hun activiteitsdomein behoren, te beheersen. Dit systeem is gebaseerd
op een sterke automatisering van de controletools en op
een geheel van beheerprocedures en operationele limieten
die conform zijn ten aanzien van de reglementering en de
normen van de Groep.
Parallel hiermee voert de dienst Permanente Controle een
opvolging van en een toezicht uit op de controles die uitgevoerd zijn door de operationele diensten. Aanvullend voert
deze dienst ook permanent:
-

controles uit op alle activiteiten (productie, schadegevallen, stromen), met name binnen het domein van de
strijd tegen het witwassen van geld en het financieren
van terrorisme;

-

interventies uit binnen de diensten met het oog op het
beoordelen van zowel het beheer ervan als het naleven van de interne en wettelijke regels.

De dienst Permanente Controle kan zich ook genoodzaakt
zien om specifieke opdrachten uit te voeren met het oog op
het controleren van de goede operationele werking van
risicobeheerssysteem en op het beoordelen van de pertinentie en de betrouwbaarheid van het afdekkingsniveau
van de risico's. Hiervoor steunt hij op de van kracht zijnde
interne controleportalen en houdt hij toezicht op de controletaken die gedelegeerd zijn aan de operationele entiteiten.
Hij kan zelfs betrouwbaarheidstests uitvoeren.
Minstens eenmaal per jaar brengen de Permanente Controle en Compliance verslag uit aan de Effectieve Directie
over het resultaat van hun werkzaamheden tijdens het
boekjaar en de efficiëntie van de interne controleregeling.
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4. Het systeem van conformiteit
De Compliance heeft als opdracht om de onderneming te
begeleiden bij het ontplooien van haar activiteiten waarbij
gewaakt wordt over het naleven van de wetgevende en
reglementaire vereisten, van de professionele normen en
van de verbintenissen die de vennootschap heeft onderschreven. Ook begeleidt de Compliance de aanpassing
van de onderneming, van haar diensten en van haar producten aan de evolutie van hun omgeving, aan de technologische aanpassingen en aan de nieuwe gebruikswijzen,
waarbij gewaakt wordt over het in stand houden van haar
juridische veiligheid. Tot slot waakt ze over een strikte
uitvoering van de verzekeringsactiviteiten, zowel op het
vlak van de oprechtheid als van de professionele deontologie.
Met het oog op deze doelstellingen, en in toepassing van
de richtlijnen vastgesteld door het orgaan van governance,stuurt en implementeert de Compliance met name de
volgende acties en procedures:
- zich er van vergewissen dat het regelgevend toezicht
wordt uitgeoefend en dat er rekening wordt gehouden met
de nieuwe vereisten inzake de ontplooiing van de activiteiten;
- waken over de conformiteit van de producten en de
edities;
- waken over het naleven van de vereisten op het gebied
van verzekeringsdistributie, met name de integriteit en de
professionele bekwaamheid;
- waken over de kwaliteit van de informatie die ter beschikking wordt gesteld aan de klanten en over het bijdragen aan een kwaliteitsadvies;
- de werknemers sensibiliseren omtrent de compliancevereisten, met name via opleidingsacties;
- waken over het naleven van de wet van 8 december
1992 betreffende de private levenssfeer, die erop gericht is
de burger te beschermen tegen elk misbruik van zijn persoonsgegevens en van de Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
- waken over het naleven van de regels betreffende de
reclame;
- waken over het naleven van de wettelijke regels inzake
de onverenigbaarheid van mandaten en/of de regels zoals
die vastgelegd zijn in de deontologische code van de vennootschap;
- het opsporen van potentiële belangenconflicten;
- waken over het naleven van de bepalingen van de wet
van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van

discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen
mannen en vrouwen.
Het boekjaar 2017 werd gekenmerkt door de grote betrokkenheid van de onderneming bij de impactstudie en de
voorbereiding van de inwerkingtreding van twee belangrijke hervormingen die de bescherming van de klant verhogen. De eerste is de hervorming van de verzekeringsdistributie. Deze hervorming gaat met name gepaard met de
invoering van een governance en een toezicht op de producten, die afgestemd moeten zijn en blijven op de noden
van hun doelmarkt. De tweede hervorming heeft betrekking
op de bescherming van de persoonsgegevens: de ondernemingen moeten een Data Protection Officer aanstellen
die instaat voor de naleving van de privacyregels en ze
moeten bij hun activiteiten en ontwikkelingen rekening
houden met de vereisten terzake. De werken worden
voortgezet in 2018 en waarschijnlijk ook nog daarna.
Medewerkers en partnersegmenten
Om haar opdrachten tot een goed einde te brengen, steunt
de Compliance op een netwerk van medewerkers die
verbonden zijn aan de activiteitstakken met wie ze een
functionele band heeft. Ook werkt de Compliance samen
met partnersegmenten. De Compliance Officer werkt aan
het verspreiden van een cultuur van compliance op alle
niveaus van de onderneming.
Reporting
De Effectieve Directie en de Raad van Beheer beoordelen
jaarlijks op zijn minst de acties die uitgevoerd worden
binnen het domein van de compliance en dienen de balans
goed te keuren van de verwezenlijkingen en de prioritaire
werkpunten voor het volgende boekjaar. In overeenstemming met het goedgekeurde actieplan zal er in 2018 voortgewerkt worden aan de belangrijke onderwerpen, namelijk
de hervorming van de distributie en de bescherming van
de persoonsgegevens.

E. FUNCTIE INTERNE AUDIT
De sleutelfunctie Interne Audit van Partners Verzekeringen
wordt verzekerd door de verantwoordelijke van de sleutelfunctie Interne Audit van de Groupe des ACM. Deze delegatie wordt verduidelijkt in het uitbestedingsbeleid van de
groep. De sleutelfunctie Interne Audit rapporteert rechtstreeks aan de verbindingspersoon aangesteld binnen
Partners Verzekeringen.
Partners Verzekeringen beschikt niet over een speciaal
auditteam. Daarom doet ze voor het uitvoeren van auditopdrachten een beroep op de dienst Interne Audit van de
GACM SA.
De dienst Interne Audit van de GACM SA oefent zijn werkzaamheden uit met inachtneming van de professionele
normen en van de deontologische code van de Interne
Audit zoals die verspreid worden door het IFACI) en met
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name van de Norm 1100 die preciseert dat "de Interne
Audit onafhankelijk moet zijn en dat de interne auditors hun
werk objectief moeten uitvoeren".

1. Onafhankelijkheid
De dienst Interne Audit van de GACM SA staat los van de
operationele en financiële entiteiten die hij moet controleren en geniet bij het uitoefenen van zijn opdracht van een
onderzoeks- en beoordelingsvrijheid, overeenkomstig het
beleid van de Interne Audit.
De verbindingspersoon van de sleutelfunctie Audit deelt
aan het Directiecomité van Partners Verzekeringen op elk
moment en minstens één keer per jaar aan de Raad van
Bestuur van Partners Verzekeringen het resultaat van de
uitgevoerde controles mee en met name van het globale
beheersingsniveau van de operaties, evenals van de evoluties bij de uitvoering van de aanbevelingen. Hij stelt
jaarlijks het verslag op van de sleutelfunctie die instaat
voor alle auditopdrachten met betrekking tot Partners
Verzekeringen, dat bestemd is voor de Raad van Bestuur.
Indien de verantwoordelijke van de sleutelfunctie Interne
Audit van Partners Verzekeringen ernstige afwijkingen
vaststelt, kan hij eveneens de Nationale Bank van België
rechtstreeks op de hoogte brengen, nadat hij het Directiecomité of de Raad van Bestuur ingelicht heeft.

2. Objectiviteit
De auditors leggen de hoogst mogelijke graad van professionele objectiviteit aan de dag bij het inzamelen, evalueren en communiceren van de informatie betreffende de
activiteit en het onderzochte proces. De auditors beoordelen op billijke wijze alle pertinent elementen en laten zich
bij hun oordeel niet beïnvloeden door hun eigen belangen
of door iemand anders.
Ze informeren de verantwoordelijke van de audit van de
GACM SA over elke situatie die hen, of waarvan men
gewettigd kan denken dat deze hen in een positie van
belangenconflict of van partijdigheid plaatst. In het licht
hiervan is het hen verboden om gedurende één jaar een
activiteit aan een audit te onderwerpen waar ze zelf aan
hebben meegewerkt of waarvoor ze verantwoordelijk zijn
geweest.

3. Werking van de dienst
De werking van de dienst wordt geregeld door een beleid
van audit dat gevalideerd en jaarlijks herzien wordt door de
Raad van Toezicht van de GACM SA. Dit beleid van Intern
Audit verwijst naar de professionele normen en naar de
deontologische code van de Interne Audit die in Frankrijk
verspreid worden door het Institut Français de l’Audit et du
Contrôle Internes (IFACI) en die het internationale referentiekader van de audit vormen voor de volgende punten:
-

De onafhankelijkheid van de interne auditfunctie

-

De belangenconflicten binnen de interne auditfunctie

-

Het interne auditbeleid

-

Het interne auditplan

-

De interne auditdocumentatie

-

De taken van de interne auditfunctie

Het interne auditbeleid van de onderneming is in overeenstemming met de oriënteringen 40 tot 45 van de EIOPA ter
zake.

4. Planning van de activiteit
De dienst Interne Audit werkt een vijfjarig auditplan uit en
implementeert dit. Dit plan wordt overgemaakt aan de
Nationale Bank van België. Het auditplan wordt uitgewerkt
volgens een aanpak van de risico's, samen met het Directiecomité van Partners Verzekeringen.
De geplande opdrachten hebben als doel de sterke en
zwakke punten te identificeren van de activiteiten van
Partners Verzekeringen en aanbevelingen te formuleren.
Ze dragen bij tot het verfijnen van de risicobeoordelingen
die worden uitgevoerd door de risicobeheerders en tot het
verbeteren van de werking en van de efficiëntie van Partners Verzekeringen.

5. Verloop van een missie
Na afloop van elke opdracht stelt de dienst Interne Audit
een verslag op waarin alle vastgestelde zwakke punten
worden geïnventariseerd en waarin aanbevelingen worden
geformuleerd om deze te remediëren. De geauditeerde
entiteit mag opmerkingen toevoegen aan de geformuleerde
aanbevelingen. Ze worden opgenomen in de definitieve
versie van het auditrapport.
Het verslag dat wordt opgesteld na afloop van een opdracht wordt gericht aan de verantwoordelijke van de betrokken dienst met het oog op het plannen van de implementatie van de aanbevelingen. Zodra de kalender van de
aanbevelingen in onderling akkoord is vastgelegd tussen
de geauditeerde entiteit en de dienst Interne Audit, wordt
het rapport overgemaakt aan de verbindingspersoon van
de sleutelfunctie Interne Audit en aan het Directiecomité.
Partners Verzekeringen is verantwoordelijk voor de implementatie van de aanbevelingen. Voor alle uitgevoerde
opdrachten worden de aanbevelingen opgevolgd. Het doel
bestaat erin een algemene beoordeling te formuleren over
de vorderingen van het actieplan en het bereiken van de
resultaten door de geauditeerde entiteit. Dat wordt geformaliseerd in een opvolgingsverslag binnen 1 à 2 jaar na de
verspreiding van het oorspronkelijke auditverslag en afhankelijk van de vervaldag van de aanbevelingen.

F. ACTUARIËLE FUNCTIE
De governance van de actuariële functie van de vennootschap staat gedefinieerd in het beleid van de actuariële

PARTNERS VERZEKERINGEN NV
23

functie dat geldt voor alle vennootschappen van de GACM
SA en gevalideerd is door de Raad van Bestuur.

G. UITBESTEDING

Afgezien van de verantwoordelijkheden van de actuariële
functie, zoals die beschreven staan in artikel 48 van de
Solvency II-richtlijn, kunnen de opdrachten van de actuariele functie binnen de GACM SA worden onderverdeeld in 5
belangrijke punten:

Partners Verzekeringen, een dochteronderneming van de
GACM SA, hanteert dezelfde oriënteringen als de groep
waartoe deze behoort en die herhaald worden in haar
uitbestedingsbeleid. Bij het eventueel beroep doen op de
uitbesteding worden prioritair de speciale structuren van de
groep gemobiliseerd en dit met het oog op een betere
risicobeheersing. Partners Verzekeringen doet bijgevolg
voornamelijk beroep op de structuren van de GACM SA of
van de Groep Crédit Mutuet CM11. Daarnaast neemt de
vennootschap NELB het beheer van de portefeuille Werkloosheid en hospitalisatie op zich.

- De tenlasteneming van de coördinatie van de berekening van de technische voorzieningen en de bijdrage
aan de implementatie van het risicobeheersysteem,
overeenkomstig artikel 48 van de Solvency II-richtlijn,
die deze functie institutionaliseert als één van de 4
sleutelfuncties;
- De coördinatie van de actuariële problemen van de
verschillende activiteitstakken of beroepen van de
GACM SA, meer bepaald door het hele jaar door geformaliseerde adviezen op te stellen over het onderschrijvingsbeleid, de nieuwe producten, de nieuwe
waarborgen en de grote oriëntaties inzake herverzekering;
- De effectieve sturing van de kwaliteit van de gegevens
voor de verschillende ondernemingen van de GACM
SA;
- De validatie van de Solvency II-modellen;
- Het opstellen van een jaarverslag van de actuariële
functie waarin de uitgevoerde opdrachten staan beschreven en dat met name het overmaken van een advies omvat betreffende de toereikendheid van de technische voorzieningen, het onderschrijvingsbeleid, de
geschiktheid van het herverzekeringsprogramma alsook een samenvatting over de beoordeling van de kwaliteit van de gebruikte gegevens.
Binnen het kader van het berekenen van de technische
prudentiële verplichtingen (berekening van de Best Estimate en van de eraan gekoppelde Risk Margin), past de
GACM SA het "vierogenprincipe" toe: de teams die instaan
voor het maken van de berekeningen staan los van de
teams die verantwoordelijk zijn voor het valideren ervan.
De actuariële functie zal bijgevolg zelf geen berekeningen
maken van de Best Estimate onder Solvency II. Deze
berekeningen worden uitgevoerd door twee speciale teams
"Modellering - Solvency II" die verbonden zijn aan de directie van risico’s.
Deze scheiding tussen de actuariële functie en de teams
Modellering laat op termijn toe om een beoordelingsproces
van de passiva Solvency II te verzekeren dat los staat van
een proces voor de validatie van de verantwoordelijkheid
van de actuariële functie.

H. OVERIGE INFORMATIE
Er dient geen enkele bijkomende informatie over het governancesysteem van de onderneming te worden verschaft.
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III. RISICOPROFIEL
Kostenrisico

A. INTRODUCTIE

Het kostenrisico stemt overeen met een plotselinge en
aanhoudende verslechtering van de kosten.

De SCR op 31.12.2017, berekend per risicomodule volgens de standaardformule Solvency II, wordt hieronder
voorgesteld:

Concentratierisico
De verzekeringstechnische risico's kunnen versterkt worden wanneer de portefeuille geconcentreerd is op een klein
aantal verzekerden met een groot risicokapitaal.

2. Blootstelling aan het risico
a. Blootstelling
Partners Verzekeringen ontwikkelt en verkoopt een assortiment schadeverzekeringsproducten die bestemd zijn voor
particuliere klanten op de Belgische markt, via haar 23
agentschappen en sinds eind 2017 via het kantorennetwerk van Beobank.
De verzekeringstechnische risico's Niet-leven en het marktrisico zijn de voornaamste risico's van de vennootschap.
De vennootschap kent een goede diversificatie tussen haar
risico's (die overeenstemt met 26% van de som van de
SCR's, met uitzondering van de operationele SCR).

SCR Niet-leven
De voornaamste verzekeringstechnische risico's van de
onderneming zijn het risico- en reserverisico, vooral op de
waarborg burgerlijke aansprakelijkheid lichamelijke schade
Auto, en in mindere mate het rampenrisico.

B. VERZEKERINGSRISICO
1. Beschrijvingen van de voornaamste
risico’s
Door haar verzekeringsactiviteiten Niet-leven is de onderneming hoofdzakelijk blootgesteld aan verzekeringstechnische risico's Niet-leven. Het gewicht van het verzekeringstechnisch risico ziektekosten is marginaal.
Verzekeringstechnische risico's Niet-leven en ziektekosten
De verzekeringstechnische risico's Niet-leven en ziektekosten bestaan uit het reserverisico, het premierisico en het
rampenrisico.
1.

2.

3.

Het premierisico is het risico dat de bedragen van
de verliezen die zich in de loop van het komende
jaar zullen voordoen, hoger liggen dan de ontvangen verdiende premies over die periode.
Het reserverisico heeft betrekking op de passiva
van de verzekeringspolissen die de vorige jaren
dekken, d.w.z. de schadegevallen die zich reeds
hebben voorgedaan. Dit risico houdt verband met
de onzekerheid over zowel de betaalde bedragen
als het tempo waarin deze bedragen opgebruikt
worden.
Het rampenrisico heeft betrekking op verliezen die
te wijten zijn aan extreme gebeurtenissen.

b. Evolutie van het risico
Sinds eind 2017 verkoopt de onderneming autoverzekeringscontracten via het banknetwerk van Beobank.

3. Beheer van het risico
a. Risicolimiteringsbeleid
Sinds 2007 worden de takken Auto en Multirisico Woning
via een quote (quota-share) voor 100% afgestaan aan
ACM IARD SA en opgenomen in de herverzekeringsprogramma's van deze onderneming.
Vanaf 2018 is de quote teruggebracht tot 90%.

b. Risico-opvolging
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Het niveau van de schadelast wordt elk kwartaal gecontroleerd. Indien de schadelast sterk toeneemt, worden de toe
te passen tariefevoluties berekend en voorgesteld aan de
Algemene Directie.

4. Analyse van de risicogevoeligheid
Het is niet nodig om technische stress-scenario's te testen
voor de onderneming, aangezien een groot deel van de
onderschreven risico's volledig herverzekerd wordt op
basis van een quote.

Het valutarisico is het risico op verlies als gevolg van een
verandering in de wisselkoers tussen de euro en een
vreemde munt.
Concentratierisico
De marktrisico's kunnen versterkt worden wanneer de
activaportefeuille geconcentreerd is bij enkele emittenten.

2. Blootstelling aan het risico
a. Blootstelling

C. MARKTRISICO
1. Beschrijvingen van de voornaamste
risico’s

De financiële activa van de onderneming bestaan uit renteproducten en, in mindere mate, aandelen, vastgoed en
monetaire beleggingen.
Eind 2017 zag de activa-allocatie (in nettoboekwaarde) er
als volgt uit:

Het voornaamste marktrisico dat op de onderneming
weegt, is het risico op aandelen en aanverwante activa.
Het kredietrisico, met inbegrip van het spreadrisico, komt
aan bod in het volgende hoofdstuk.
Renterisico
In de verzekering Niet-leven komt het renterisico tot uiting
door:
1.

het ontstaan van latente minderwaarden in geval
van een rentestijging;

2.

het verlies van inkomsten op nieuwe beleggingen
en een verhoging van bepaalde technische voorzieningen in geval van een rentedaling.

Risico op aandelen en aanverwante activa
Aandelen en aanverwante activa zijn van nature bijzonder
volatiel. Waardeverminderingen van deze activa hebben
een impact op de rekeningen van de verzekeringsondernemingen.
De verzekeraar kan zich immers verplicht zien voorzieningen voor duurzame waardeverminderingen aan te leggen
in geval van latente minderwaarde op deze activa, wat tot
een aanzienlijke daling van de beleggingsopbrengsten
leidt.
Deze schommeling van de marktwaarde zorgt ook voor
volatiliteit in de S2-ratio's.
Vastgoedrisico
Een eerste risico kan zich voordoen bij de regelmatige
inkomsten wanneer een onroerend goed leeg staat of bij
niet-betaling van de huur.
Een tweede en groter risico vloeit voort uit de waardevermindering van de activa die de verzekeraar ertoe kan
aanzetten voorzieningen aan te leggen, wat tot een daling
van de beleggingsopbrengsten leidt.
Valutarisico

De gedetailleerde lijst van de activa is opgenomen in de
volgende reglementaire overzichten:
Wettelijk
document

Detail van de activa

S.06.02

Lijst van de activa

S.03.01

Buitenbalanselementen - Algemeen

SCR
Les risques de marché sont importants notamment le
risque actions et immobilier.
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-

de individuele controle van bepaalde financiële
risico's die belangrijk worden geacht: renterisico,
aandelenrisico, kredietrisico, enz,

-

een globale analyse van de risico's die bedoeld is
om de vennootschap te beschermen tegen het
zich gelijktijdig voordoen van meerdere van deze
risico's.

Het Financieel Comité, bestaande uit directieleden, bekrachtigt de voorstellen tot allocatie van risicovolle activa
en bepaalt de indekking tegen de financiële risico's in het
kader van het algemeen beleid dat de Raad van Bestuur
heeft vastgelegd.
Risico op aandelen en aanverwante activa - vastgoedrisico

De onderneming is gevoelig voor het risico op renteverhoging.
Het valutarisico is heel beperkt, aangezien de beleggingen
hoofdzakelijk in waarden in euro gebeuren.
Het spreadrisico komt aan bod in het volgende hoofdstuk.

Het risico op aandelen en aanverwante activa en het vastgoedrisico worden beheerd op basis van het allocatiemodel van risicovolle activa. Op basis van de vooropgestelde
allocaties in de andere activaklassen kan de tool de maximale toegestane verhouding van de aandelen bepalen. Dit
onderzoek wordt periodiek verricht om te voorkomen dat er
te grote risico's worden genomen. De beleggingsenveloppen worden goedgekeurd door het Financieel Comité.

b. Opvolging van het risico

b. Evolutie van het risico
Over het jaar 2017 is het aandeel van de aandelen en
aanverwante activa en van het vastgoed omzeggens stabiel gebleven.

Er worden controles en analyses verricht om regelmatig de
blootstelling van de onderneming aan de verschillende
marktrisico's op te volgen. Deze studies worden hieronder
per risico toegelicht.

En VNC
Produits de taux

Regelmatige opvolging en analyse van het renterisico

31.12.2017
68,3%

31.12.2016
66,2%

Obligations souveraines

15,1%

14,2%

Obligations d'entreprises

53,2%

52,0%

Autres obligations et fonds

Actions et assimilés
Participations
Immobilier
Monétaire
Total

0,0%

0,0%

10,4%
0,0%
10,3%
11,0%
100%

10,4%
0,0%
10,7%
12,7%
100%

3. Beheer van het risico
a. Beleid van verzachting van het risico
Het beleggingsbeleid, dat regels en limieten vastlegt voor
de beleggingen en het beheer volgens het principe van de
voorzichtige persoon vormt de eerste schakel in het beheer
van de financiële risico's. De toegestane financiële beleggingen zijn degene die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid binnen de limieten en voorwaarden omschreven in de
Classeur van de limieten en de procedures van de Financiële Directie, en met naleving van de antiwitwasprocedures van de onderneming.
Geleidelijk aan worden criteria in het kader van ecologische, sociale en governance-doelstellingen opgenomen
in het beleggingsbeleid.
Het beheer van de marktrisico’s wordt vandaag georganiseerd rond:

1.

Analyses activa/passiva van de portefeuilles

Deze onderzoeken worden halfjaarlijks verricht. Ze verschaffen informatie aan de portefeuillebeheerders op basis
waarvan ze hun beleggingen in een bepaalde richting
kunnen sturen. Het gaat om diverse types inlichtingen:
prognoses van stromen en looptijden aan actief- en passiefzijde, samenstelling van de obligatieportefeuille per
sector en rating, opvolging van het break-evenpunt van
aandelen...
2.

Gevoeligheid van de renteportefeuille aan de rentebewegingen

Het rendementspercentage van de vastrentende obligatieportefeuille wordt maandelijks opgevolgd. Daarnaast wordt
periodiek de gevoeligheid van de latente meer- of minderwaarden van de vastrentende obligatieportefeuille aan de
rentebewegingen (naar boven en naar beneden) geanalyseerd.
Regelmatige opvolging en analyse van het aandelenrisico
De latente meer- of minderwaarden op aandelen en het
aandelenmarktniveau dat deze latente meerwaarden tenietdoet, worden regelmatig geanalyseerd.

PARTNERS VERZEKERINGEN NV
27

De resultaten van het model, dat up-to-date is gebracht
met de boekhoudkundige en financiële cijfers van 31 december

De SCR spread is het tweede voornaamste risico van de
module marktrisico.

D. KREDIETRISICO

b.

1. Beschrijvingen van de voornaamste
risico’s
Spread-risico
Het spread-risico (dat beschouwd wordt als representatief
voor de kwaliteit van een actief), stemt overeen met het
risico op wanbetaling van een emittent die niet langer in
staat zou zijn om zijn schuld terug te betalen.
Om de kwaliteit van het krediet te meten dat gekoppeld is
aan een emissie of een emittent, gebruikt de vennootschap
de ratings van de drie belangrijke ratingkantoren: Moody’s,
Standard & Poor‘s en Fitch. Ze weerhoudt als rating de op
één na minst goede rating die wordt gegeven door deze
drie kantoren.
Tegenpartijrisico
Het tegenpartijrisico is het risico dat een van de tegenpartijen in financiële verrichtingen of herverzekering zijn verbintenissen niet kan nakomen.
Concentratierisico
De kredietrisico's kunnen versterkt worden wanneer de
activaportefeuille of de financiële en herverzekeringsverrichtingen geconcentreerd zijn bij enkele emittenten met
een minder goede kredietwaardigheid.

De SCR tegenpartij vertegenwoordigt 10% van de som van
de SCR's per risicomodule (met inbegrip van de operationele SCR).
Evolutie van het risico

Het aandeel van de overheidsobligaties in de portefeuille is
dit jaar afgenomen.
En VNC
Obligations souveraines
Obligations d'entreprises

31.12.2017
22%
78%

31.12.2016
21%
79%

Dont financières

19%

22%

Dont autres entreprises

59%

57%

100%

100%

Total

Frankrijk blijft de voornaamste emittent in de portefeuille
overheidsobligaties.
En VNC
France
Italie
Belgique
Espagne
Autriche
Autres
Total

a.

Beleid van verzachting van het risico

Spread-risico
Het beheer van het spread-risico en van de concentratie
van dit risico gebeurt op meerdere niveaus:
-

er werden blootstellingslimieten per emittent gedefinieerd. Deze limieten houden rekening met
de rating van de emittent door de drie belangrijkste kantoren;

-

ook werden er blootstellingslimieten per ratingcategorie gedefinieerd. Deze limieten werden geijkt
zodat de impact van de gebreken, in 95% van de
gevallen, beperkt blijft voor de financiële gezondheid van de vennootschap;

Blootstelling

Directe obligatieportefeuille
De obligatieportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit bedrijfsobligaties.
De effecten in de portefeuille hebben een goede kredietkwaliteit:

31.12.2016
91%
0%
9%
0%
0%
0%
100%

3. Beheer van het risico

2. Blootstelling aan het risico
a.

31.12.2017
92%
0%
8%
0%
0%
0%
100%

Tegenpartijrisico
Voor de elementen die bijdragen tot de beperking van dit
risico op het vlak van herverzekering zijn de regels de
volgende:

SCR

b.

1.

indien er een overeenkomst gesloten wordt met een
privéherverzekeraar die niet-beursgenoteerd is of
geen investment grade-rating heeft (rating BB+ of
lager), zal de Financiële Directie ingelicht worden;

2.

de in pand gegeven effecten zijn onderhevig aan
een bepaald aantal criteria (dekking op elk moment
van de verbintenis, uitgedrukt in euro, van investment grade-kwaliteit voor de obligaties...).
Opvolging van het risico
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Regelmatige opvolging en analyse van het spreadrisico
De opvolging van het spreadrisico van de portefeuilles is
georganiseerd rond:
1.

de halfjaarlijkse berekening van een gemiddelde
rating van de portefeuilles;

2.

de maandelijkse berekening van het risico op verlies als gevolg van wanbetaling (VaR). Deze berekening gebeurt op basis van een methodologie,
"Creditrisk+" genoemd;

3.

4.

de maandelijkse opvolging van de gevoelige effecten wordt gerealiseerd in het kader van een adequaat comité;
de regelmatige controle van de vastgelegde interne
limieten: nieuwe limietoverschrijdingen per emittent
worden gemeld aan de activabeheerders. Van elke
nieuwe emittent in overschrijding moet een beheersanalyse gemaakt worden. De limieten per ratingklasse worden maandelijks gecontroleerd.

IFRS aangemerkt staan als Hold to Maturity, private-equityfondsen, schuldfondsen, …)
Op 31.12.2017 is de meerderheid van de activa die de
onderneming aanhoudt, liquide en geklasseerd in niveau 1
(50% van de beleggingen in nettoboekwaarde) en in niveau 2 (38% van de beleggingen).
SCR
Het liquiditeitsrisico wordt niet in aanmerking genomen in
de standaardformule van Solvency II.
b.

Het aandeel van de liquide activa in portefeuille is stabiel
gebleven over het jaar.

Regelmatige opvolging en analyse van het tegenpartijrisico
In het kader van de herverzekering verricht de Financiële
Directie halfjaarlijks een controle van de in pand genomen
effecten. De effecten die niet aan de vastgelegde regels
voldoen, worden gemeld aan de beheersteams van de
Financiële Directie, voor advies over de eventuele vervanging ervan.

E. LIQUIDITEITSRISICO
1. Beschrijvingen van de voornaamste
risico’s

Evolutie van het risico

In % Investeringen

2017

2016

Niveau 1

50 %

57 %

Niveau 2

38 %

33 %

Niveau 3

9%

7%

3. Beheer van het risico
a.

Beleid van verzachting van het risico

Het liquiditeitsrisico wordt beheerd door een stress test die
toelaat om de noden van elke vennootschap te analyseren
in termen van activa die verkoopbaar zijn. Deze studie
wordt jaarlijks uitgevoerd. Het gehanteerde scenario is een
vermeerdering van de prestaties met 20% en een afwezigheid van toekomstige premies. De resultaten van de stress
test op het passief worden vergeleken met de posities in
obligaties die onmiddellijk verkoopbaar zijn.

Het liquiditeitsrisico stemt overeen met het risico dat men
activa niet kan verkopen of enkel tegen een sterk verminderde waarde.

De liquiditeitsberekeningen tonen aan dat op middellange
termijn (3 jaar) bij aanhoudende exploitatie de posities in
verkoopbare activa van de vennootschap voldoende groot
zijn om een stresssituatie voor het passief aan te kunnen.

2. Blootstelling aan het risico

b.

a.

Aanvullend wordt de liquiditeitspositie dagelijks opgevolgd,
zodat de activabeheerders van dag tot dag de liquiditeitspositie van de onderneming kennen.

Blootstelling

Aan de hand van het volgende klassement kan men een
onderscheid maken in de activa volgens het liquiditeitsniveau:
1.

Niveau 1: heel liquide en onmiddellijk verhandelbare
activa (icbe's, aandelen, obligaties die op korte termijn ten einde lopen en met heel goede kredietkwaliteit, …)

2.

Niveau 2: liquide en op korte termijn verhandelbare
activa (obligaties met een resterende looptijd van
meer dan 3 jaar of met een kredietkwaliteit die lager
is dan of gelijk aan A en onder IFRS aangemerkt als
Available For Sale, beursgenoteerd vastgoed, …)

3.

Niveau 3: weinig of niet liquide activa (rechtstreeks
in vastgoed, alternatief beheer, obligaties die onder

Opvolging van het risico

4. Verwachte winst in de toekomstige
premies
In de Solvency II-balans worden toekomstige premies in
aanmerking genomen bij de berekening van Best Estimatevoorzieningen van bepaalde contracten. De verwachte
toekomstige winst, die wordt berekend als het verschil
tussen de voorzieningen zonder inaanmerkingneming van
de toekomstige premies en de Best Estimatevoorzieningen, bedraagt -205 K€ eind 2017.

F. OPERATIONELE RISICO’S
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1. Beschrijvingen van de voornaamste
risico’s
De operationele risico's zijn de risico's op verliezen die
voortvloeien uit een ontoereikendheid of tekortkoming die
toe te schrijven is:
1.

aan de niet-naleving van de interne procedures;

2.

aan menselijke factoren;

3.

aan het niet of slecht functioneren van de ITsystemen;

4.

aan externe gebeurtenissen, met inbegrip van het
juridisch risico. Het reputatierisico en de risico's die
voortvloeien uit strategische beslissingen zijn uitgesloten.

2. Blootstelling aan het risico
a. Bloostelling
De operationele SCR vertegenwoordigt 14% van de som
van de SCR's per risicomodule (met inbegrip van de operationele SCR).

b. Evolutie van het risico

zetten (de verbintenis van Euro-Information slaat op
48 uur).
Het Veiligheidscomité heeft, onder leiding van de Verantwoordelijke voor de veiligheid van de informatiesystemen
van de Groep, een veiligheidsstrategie bepaald die gericht
is op beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en
bewijs, in alle fasen van een project: vanaf het lanceringsdossier tot de operationele levering.
De definitie van een algemeen IT-veiligheidsbeleid werd
geformaliseerd.
De ACM worden eenmaal per jaar bij een DRP-oefening
betrokken, waarbij een groot IT-defect gesimuleerd wordt.
Op die manier kan gecontroleerd worden of de gegevens
die essentieel geacht worden voor de onderneming, correct worden overgenomen en of de grote toepassingen zo
snel mogelijk opnieuw opstarten en normaal functioneren.
De resultaten van de oefening maken het ook mogelijk om
verbeterpunten te formuleren voor toekomstige oefeningen.
b.

Opvolging van het risico

Er worden regelmatig inspanningen geleverd met het oog
op de blijvende sensbilsering en betrokkenheid van de
medewerkers.

Het aandeel van de operationele SCR is stabiel over het
jaar 2017.

3. Beheer van het risico
a.

Beleid van verzachting van het risico

In het kader van Solvency II is voor de Groep waartoe de
vennootschap behoort, een beleid van continuïteit van de
activiteit opgesteld. Het beschrijft de strategie waarvoor de
ACM geopteerd hebben, evenals het crisisbeheerssysteem
dat ingevoerd werd voor het geval zich grote incidenten
voordoen.
De activiteit in de zetel van de Assurances du Crédit Mutuel (beheer van de productie, beheer van de schadegevallen, …) wordt verzekerd door het personeel van
10 onderling verbonden administratieve centra die verspreid zijn over het Franse, Belgische en Spaanse grondgebied. Het elektronisch documentenbeheer, het poolen
van de binnenkomende telefonische oproepen en de toegang vanuit elk centrum tot alle ACM-contracten, maken
het mogelijk om over een dynamisch Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) te beschikken waarbij de werklast van het
getroffen centrum verdeeld wordt over alle andere administratieve centra. Dit systeem werd bij verschillende gelegenheden getest op de verschillende administratieve centra.
Daarnaast werd een Disaster Recovery Plan (DRP) ingevoerd door Euro Information, de IT-dochteronderneming
van Groupe Crédit Mutuel CM11, die zich ertoe verbindt
om de databases en essentiële toepassingen van de onderneming binnen een beperkte termijn opnieuw op te

G. OVERIGE BELANGRIJKE RISICO'S
1. Beschrijvingen van de voornaamste
risico’s
De onderneming is ook blootgesteld aan het compliancerisico en aan de opkomende risico's.
Compliancerisico’s
Onder het compliancerisico verstaan we het risico op rechterlijke, administratieve of disciplinaire sancties, op financieel verlies of reputatieschade, als gevolg van de nietnaleving van bepalingen die eigen zijn aan de verzekeringsactiviteiten, ongeacht of ze van wetgevende of regelgevende aard zijn, en of het om beroeps- en deontologische normen gaat, of om instructies van het uitvoerend
orgaan die met name genomen werden in toepassing van
de richtingen aangegeven door het bestuursorgaan.
Opkomende risico's
De opkomende risico's omvatten de nieuwe risico's waaraan de samenleving mogelijk blootgesteld wordt: cyberaanvallen, klimaatverandering, ...
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2. Blootstelling aan het risico
Deze risico's worden niet gemeten in de standaardformule
van Solvency II.
Aangezien de risico's niet kwantificeerbaar zijn, bestaan er
geen opvolgingsindicatoren.

3. Beheer van het risico
Om het compliancerisico te beheren, werd een organisatie
opgericht rond de sleutelfunctie Compliance. Compliance
werkt samen met de partnersegmenten en beschikt over
een netwerk van medewerkers binnen de vaklijnen. Compliance werkt ook samen met de Compliancefunctie van
moederonderneming GACM SA.
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IV. WAARDERING VOOR SOLVABILITEITSDOELEINDEN

2

Enkelvoudige jaarrekening
2

1 141

2.398

-1.257

Beleggingen (andere dan aan indexen of beleggingen gekoppelde activa)

44.553

39.899

4.654

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

53.757

68.955

-15.198

Solvency II

Activa in duizend euro
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa voor eigen gebruik

Andere activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal activa

Technische voorzieningen Niet-leven

1 606

1.606

0

13 816

0

114.876

126.677

-11.801

66.660

Technische voorzieningen (niet gekoppeld aan beleggingen en indexen)

0

13 816

Solvency II

Verplichtingen in duizend euro

Herwaarderingen

Enkelvoudige jaarrekening
78.488

Herwaarderingen
-11.829

6.028

5.707

321

Andere verplichtingen

10 559

13 416

-2.857

Totaal verplichtingen

83 246

97.611

-14.365

Eigen vermogen

31 630

29.066

2.564

A. WAARDERING VAN DE ACTIVA
1. Waarde van de activa
De waardering van de activa van Partners Verzekeringen,
exclusief de lopende rente, is voor het grootste deel gebaseerd op een automatische recuperatie van de marktwaarde via de gegevensbijdrager SIX TELEKURS en voor
sommige effecten, wanneer de marktwaarde niet beschikbaar is, op een "manuele" invoering van de koersen.

koopkoers over aan "Xtrakter" voor de waarden waarvan
ze de liquiditeit waarborgen. Deze noteringen worden
vervolgens door "Xtrakter" gevalideerd en verwerkt om een
gemiddelde aankoopprijs en een gemiddelde verkoopprijs
aan te leveren voor elk effect. Ook het aantal deelnemers
dat heeft bijgedragen aan elke prijs wordt aangeleverd.

Waardering (exclusief de lopende rente) door SIX TELEKURS:

85% van de waarderingen van Europese obligatieportefeuilles wordt uitgevoerd door gebruik te maken van deze
codificatie.

In principe worden de activa gewaardeerd op basis van de
laatste beurskoers die aangeleverd wordt door SIX TELEKURS. Deze laatste koers stemt overeen met een waarderingstype in functie van de waardecode (ISIN-code) en van
de weerhouden noteringsplaats.
In het specifieke geval van de obligatiemarkt recupereert
de vennootschap ook de volgende codificatie voor de
plaats 186:
-

"Manuele" waardering (exclusief lopende rente):
Alle koersen met een noteringsdatum vóór 31/12/2017
werden geanalyseerd.
Sommige koersen werden herwerkt omwille van de volgende redenen:
-

in geval van onbeschikbaarheid van een recente
koers of in geval er geen koers aanwezig is in SIX
TELEKURS (verspreidingsprobleem van de gegevens). De marktwaarde werd gerecupereerd bij de
gegevensverschaffer BLOOMBERG;

-

voor vastgoed, invoering van de waarderingen die zijn
gecentraliseerd door de boekhouddienst en berekend
op basis van de expertisewaarden of verschillende in-

Gemiddelde "Geboden-Gevraagde Koers".

Voor deze plaats, ook "Xtrakter" genoemd, stemmen de
weerhouden koersen overeen met de koersgemiddelden
die voor de verkoop en de aankoop worden voorgesteld
door de investeringsbanken (markthouders). Op het einde
van elke dag maken de deelnemers hun slotaan- en ver-
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dicatoren (geherwaardeerd
waarde, enz.);

nettoactief,

intrinsieke

-

voor beleggingsfondsen (met risicokapitaal, vastgoed), invoering van de waarderingen aangeleverd
door de verschillende beheervennootschappen;

-

voor de inrichtingen, kantoormaterialen en liquiditeiten, gebeurt de waardering tegen de kostprijs.

Elk actief ondergaat bijgevolg een waarderingsstudie op
basis van de prijs die ontvangen zou worden indien dit
actief op de markt zou worden verkocht.
68% van de activa van de vennootschap wordt momenteel
automatisch gewaardeerd tegen de marktwaarde. 24%
(vooral liquiditeiten) vloeien voort uit waarderingen tegen
de kostprijs. De resterende 9% stemt vooral overeen met
de "manuele" waardering van vastgoedbeleggingsfondsen
en beleggingskapitaalfondsen (2,5%) en vastgoedfondsen
(6%).

Comparatif de valorisation 2017 - 2016
100%
90%

16%

24%

22%

80%
70%

3%
6%

4%
5%
14%

60%

Autres valorisations

Non coté : valorisation
fournie

50%
40%
30%

Dernier cours coté

53%

53%

20%

Valorisation au prix de
revient

10%
0%
2017

2016

Moyenne Cours offertdemandé
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2. Kwantitatieve en kwalitatieve verduidelijking (in K€)
De financiële vaste activa van de vennootschap Partners Verzekeringen, exclusief lopende rente, bestaan zoals vorig boekjaar
hoofdzakelijk uit bedrijfsobligaties en staatsobligaties voor respectievelijk 29% en 26% eind 2017.

Verdeling van de financiële vaste activa per categorie
7%
5%
6%
6%

Obligations
d'entreprise

29%
29%

10%
12%

Obligations d'Etat
Trésorerie et dépôts
Actions

2016

22%
23%

Immobilisations
corporelles

26%
26%

2017

Fonds
d'investissement

Hieronder de samenstelling van de portefeuille op 31.12.2017:
CIC

Benaming CIC

11

Central Government bonds

12

Supra-national bonds

13

Regional government bonds

14

Municipal government bonds

19

Other

19
21

Common bonds

21
27

Covered bonds subject to
specific law

27

Commentaar
Gemiddelde Geboden-Gevraagde
Koers
Gemiddelde Geboden-Gevraagde
Koers
Gemiddelde Geboden-Gevraagde
Koers
Gemiddelde Geboden-Gevraagde
Koers
Gemiddelde Geboden-Gevraagde
Koers
Geen historiek op SIX TELEKURS of te
oud
Gemiddelde Geboden-Gevraagde
Koers
Geen historiek op SIX TELEKURS of te
oud
Gemiddelde Geboden-Gevraagde
Koers
Geen historiek op SIX TELEKURS of te
oud
Gemiddelde Geboden-Gevraagde
Koers
Laatste beurskoers

Manuele indicator (J/N)

Totale beurswaarde in K€

%

N

7 515

12,70%

N

1 081

1,83%

N

1 552

2,62%

N

147

0,25%

N

4 836

8,17%

J

229

0,39%

N

14 272

24,13%

J

389

0,66%

N

1 992

3,37%

J

205

0,35%

N

221

0,37%

N

4 851

8,20%

28

Subordinated bonds

31

Common equity

32

Equity of real estate related
corporation

Laatste beurskoers

N

1 135

1,92%

41

Equity funds

Laatste beurskoers

N

636

1,08%

43

Money market funds

Laatste beurskoers

N

1 866

3,15%

45

Real estate funds

Laatste ontvangen waardering

J

1 431

2,42%

47

Private equity funds

Niet genoteerd: halfjaarlijkse waardering gevraagd aan de verschillende
beheermaatschappijen

J

2

0,00%

72

Transferable deposits (cash
equivalents)

Waardering tegen kostprijs

N

13 816

23,35%

91

Property (office and commercial)

Niet genoteerd: waardering verstrekt

J

1 840

3,11%

93

Property (for own use)

Waardering tegen kostprijs

N

0

0,00%

Niet genoteerd: waardering verstrekt

J

838

1,42%

93
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95

Equipment (for own use)

Waardering tegen kostprijs

N

Algemeen totaal

304

0,51%

59 158

100%

De waardering volgens Solvency II wordt bekomen door aan de beurswaarde de opgelopen rente per 31.12.2017 toe te voegen, ofwel een totale waardering van 59.511 K€.

3. Overige activa
De overige activa vertegenwoordigen 1,4% van de totale
balans, ofwel 1.606 K€, en zijn vooral samengesteld uit
schuldvorderingen uit verzekeringstransacties voor 1 098
K€.
In duizend euro
Vorderingen uit hoofde van
verzekering
Vorderingen uit hoofde van
herverzekering
Andere vorderingen (niet uit
hoofde van verzekering)

2017

Totaal andere activa

2016

De overige activa werden niet herwerkt onder Solvency II.
Het is namelijk zo dat in de waardering in de maatschappelijke rekeningen de wanbetalingswaarschijnlijkheid is geïntegreerd die voorzichtig geraamd is op statistische basis.

Verschil

1 098

1 949

-851

5

29

-24

504

471

33

1 606

2 449

-842

Tabel opgesteld op basis van de QRT S.02

B. WAARDERING VAN DE TECHNISCHE VOORZIENINGEN
a. Samenvattende tabel per activiteit
De technische voorzieningen van de prudentiële balans per 31.12.2017 zijn als volgt samengesteld:

Voor de berekening van de voorzieningen wordt de segmentering in verschillende activiteitslijnen (LoB, Lines of Business) zoals
vereist krachtens Solvency II, toegepast.

b. Berekeningsmethodes die zijn weerhouden voor de Best Estimate voorzieningen
Best Estimate-voorzieningen
De Best Estimate -voorzieningen stemmen overeen met de kasstromen die gegenereerd worden door de contracten in stock.
Het betreft hoofdzakelijk prestaties en kosten. De raming van deze toekomstige stromen gebeurt op basis van de klassieke
Chain Ladder-methode. De weerhouden hypotheses zijn Best Estimates, zoals die vereist zijn door de regelgevende Solvency
II-teksten.
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Marge voor risico
De marge voor risico vertegenwoordigt de immobilisatiekostprijs van het eigen vermogen (naast de risicoloze rente). De marge
voor risico wordt berekend volgens de zogenaamde "kapitaalkost-methode".
De risicomarge wordt berekend in overeenstemming met artikel 38 van de Gedelegeerde Verordening.
Voor de berekening van de marge voor risico is de projectie van de SCR voor de volledige projectietermijn nodig. De grootste
moeilijkheid is het berekenen van de toekomstige SCR. Daarvoor gaat men er voor elk toekomstig jaar vanuit dat de SCR evenredig evolueert met de Best Estimate-voorzieningen. Aangezien de activiteiten van de onderneming van diverse aard zijn en de
duur ervan dus aanzienlijk verschilt, gebeurt de berekening van de risicomarge per activiteit en worden de resultaten nadien
samengevoegd op ondernemingsniveau.

c. Belangrijkste hypotheses
De hypotheses werden opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van verzekeringen.
De rentecurve en de correctie wegens volatiliteit die gebruikt werden zijn diegene die in januari 2018 door de EIOPA zijn gepubliceerd.
De correctie wegens volatiliteit (of volatility adjustment) van 13 basispunten werd gebruikt voor de berekeningen. L’analyse de
sensibilité à ce paramètre des provisions techniques, des fonds propres, des SCR et des MCR de chaque société is weergegeven in de volgende tabel:

De voorzieningen zonder volatiliteitscorrectie liggen 0,1%
hoger dan de voorzieningen die berekend zijn met volatiliteitscorrectie.
De dekkingsgraad van de SCR evolueert van 286% naar
285%, wat een daling is van 1 punt ten opzichte van de
dekkingsgraad van de SCR berekend met volatiliteitscorrectie.
De dekkingsgraad van de MCR daalt van 855% naar
854%, wat een daling is van 1 punt ten opzichte van de
dekkingsgraad van de MCR berekend met volatiliteitscorrectie.

verschil van 10 maanden in aanmerking moeten nemen,
uitgaande van het principe:
-

dat een rechtstreekse regeling gemiddeld in het midden van het jaar plaatsvindt,

-

en een regeling uit hoofde van herverzekering binnen
2 maanden (contractueel vastgelegde termijn) na
doorgifte van de opgestelde rekeningen in februari
N+1.

De impact op de bedragen van de Best Estimatevoorzieningen zou marginaal zijn.

Niet-leven en gezondheid NSLT
Aangezien de gebruikte historische driehoeken inflatieelementen opnemen in de gegevens, wordt er impliciet van
uitgegaan dat de toekomstige inflatie zal overeenstemmen
met de inflatie uit het verleden.

d. Niveau van onzekerheid die verband houdt
met het bedrag van de technische voorzieningen
Niet-leven en gezondheid NSLT

Met het oog op vereenvoudiging houden de berekeningen
geen rekening met de termijn tussen de betaling uit hoofde
van de herverzekering en de betaling uit hoofde van de
rechtstreekse verzekering. In werkelijkheid zouden we een

Het niveau van onzekerheid die verband houdt met het
bedrag van de technische voorzieningen situeert zich in
het feit dat rekening wordt gehouden met de inflatie voor
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de raming van de schadegevallen niet-leven en gezondheid NSLT

e. Verschillen tussen de voorzieningen van de
prudentiële balans en de sociale technische
voorzieningen

Niet-leven en gezondheid NSLT
De prudentie van de technische voorzieningen onder Solvency II ligt in de risicomarge, de Best Estimatevoorzieningen moeten zo realistisch mogelijk geraamd
worden, zonder prudentiemarge. Zo vloeit het grootste
verschil tussen de bruto sociale voorzieningen en de bruto
BE-voorzieningen hoofdzakelijk voort uit de prudentie van
de sociale voorzieningen en in mindere mate uit de actualisering van de Best Estimate-voorzieningen.
Leven
Het verschil tussen de sociale voorziening en de Best
Estimate-voorziening vloeit voort uit een verschillende
actualisering van de stromen, de toepassing van een herwaarderingspercentage en het gebruik van een verschillend kostenpercentage in de Best Estimate-voorziening,
die berekend wordt op basis van een gemiddelde van de
reële kostenpercentages van de vorige jaren.

f. Herverzekeringsschuldvorderingen
De herverzekeringsschuldvorderingen bedragen 4,8 K€ per
31/12/2017 in de maatschappelijke rekeningen. Deze
worden in de prudentiële balans opgenomen tegen hun
maatschappelijk bedrag.

g. Vereenvoudigingen gebruikt voor het berekenen van de voorzieningen
Van de vereenvoudigde methodes die voorgesteld werden
door de EIOPA voor het berekenen van de marge voor
risico, werd de proportionele benadering (benadering 3)
weerhouden.
Het betreft de enige vereenvoudiging die is gebruikt.
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C. WAARDERING VAN DE OVERIGE
VERPLICHTINGEN

D. OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

De overige verplichtingen vertegenwoordigen 9,2% van de
totale balans, ofwel 10.559 K€. Deze zijn niet geherwaardeerd onder Solvency II en zijn als volgt samengesteld:

1. Hypothesen betreffende toekomstige
beheersbeslissingen

In duizend euro
Schulden uit hoofde van
herverzekering
Schulden voor kasdeposito's
van de herverzekeraars
Schulden uit hoofde van
verzekering
Andere schulden (niet uit
hoofde van verzekering)
Netto uitgestelde belastingverplichting
Totaal andere verplichtingen

2017

2016

Verschil

5 615

5 237

378

129

129

0

781

814

-33

3 700

4 433

-733

334

144

190

10 559

10 756

190

Tabel opgesteld op basis van de QRT S.02

De netto uitgestelde belastingverplichting stemt overeen
met de verrekening van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen overeenkomstig de bepalingen van
norm IAS 12 "Winstbelastingen" en bestaat uit:
-

eventuele tijdelijke verschillen die verband houden
met de verschillen tussen de belastingsgrondslag en
de boekhoudkundige grondslag van het overeenkomstig actief of passief;

-

met de herwaardering van de activa en de passiva
tegen de reële waarde.

Erkenning van de uitgestelde belastingen in K€
In duizend euro
Sociale UB

2017

2016

Verschil

-118

0

-118

-923

-2 014

1 091

577

1 205

-628

UB andere verwerkingen

798

953

-155

Uitgestelde belastingverplichting

334

144

190

UB herwaardering best
est.
UB herwaardering fin.
activa

De wet van 25 december 2017 voert een geleidelijke vermindering in van de belastingtarieven tot 2020. Daarom
hanteert Partners Verzekeringen de volgende percentages
voor de berekening van de uitgestelde belastingen:
-

de toepasselijke tarieven volgens de vervaldagen van
de tijdelijke verschillen;

-

25% voor alle herwaarderingen onder Solvency II.

Er was geen enkele hypothese betreffende toekomstige
beheerbeslissingen noodzakelijk voor het uitvoeren van de
berekeningen.

2. Hypothesen betreffende de verzekeringnemers
Er is geen enkele hypothese opgemaakt betreffende het
gedrag van de verzekeringnemers.
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V. BEHEER VAN HET KAPITAAL
A. EIGEN VERMOGEN
1. Beleid van beheer van het eigen vermogen
De vennootschap heeft momenteel een beschikbaar eigen
vermogen waarvan de kenmerken het mogelijk maken het
volledig onder te brengen in de categorie "eigen vermogen
Tier 1 onbeperkt".
Momenteel is de enige bron die de kwaliteit van het eigen
vermogen kan beïnvloeden een voorziening voor uitgestelde belastingvorderingen in de prudentiële balans Solvency
II van de vennootschap, een voorziening die automatisch
ondergebracht wordt in eigen vermogen Tier 3.
Indien een nieuw element van het eigen vermogen zou
verschijnen (uitgifte van achtergestelde lening, aanvullend
vermogen, ...), zouden de kenmerken ervan grondig geanalyseerd worden door de verantwoordelijke van de functie risicobeheer, om na te gaan in welke categorie het
ingedeeld moet worden.

De vennootschap verzekert zich ervan dat haar eigen
vermogen voldoet aan de tiering-regels zoals bepaald in
artikel 82 van de Europese Gedelegeerde Verordening
2015/35.
Bij elke herberekening van het eigen vermogen onderzoeken de teams Solvency II en Modellering, die instaan
voor de berekening van de Best Estimate-voorzieningen en
de SCR, de kwaliteit van het eigen vermogen van de vennootschap en controleren ze of de tiering-regels opgelegd
door Solvency II wel degelijk werden nageleefd. Wanneer
een tiering-regel niet is nageleefd, wordt het deel van het
eigen vermogen dat de limiet overschrijdt verwijderd uit het
eigen vermogen dat in aanmerking komt voor de dekking
van de MCR en/of de SCR.
Indien de structurering van het eigen vermogen in de loop
van het kwartaal gewijzigd wordt, worden deze berekeningen gevalideerd door de verantwoordelijke van de functie
risicobeheer.

2. Verschil met het eigen maatschappelijk vermogen
Tabel met de variatie van het eigen vermogen S1-S2
In duizend euro
Maatschappelijk kapitaal

2017

2016

Verschil

%

7 835

7 835

0

0%

7 915

7 915

0

0%

15 750

15 750

0

0%

765

748

18

2%

12 550

12 216

334

3%

0

0

0

-100%

13 315

12 964

351

3%

3 397

5.028

-1.631

-32%

-3 690

-5 923

2 233

38%

Andere waardeaanpassingen

3 192

2 803

388

14%

Erkenning van uitgestelde belastingen

−334

−144

−190

−132%

Met kapitaal verbonden agio
Gemeenschappelijk eigen vermogen S1-S2 (A)
Andere reserves
Overdracht
Resultaat van het boekjaar
Eigenvermogensposten S1 enkel (B)
Herw. van de beleggingen
Herw. van de technische voorzieningen

Reevaluatie S2 (C)

2 564

1 763

801

45%

Reconciliatie-reserve (B + C + D)

15 880

14 727

1 152

8%

Beschikbaar eigen vermogen S2 (A + B + C + D)

31 630

30 478

1 152

4%

Tabel opgesteld op basis van de QRTs S.02, S.23 en S.29

Vanaf 31 december 2017 wordt de variatie van het eigen
vermogen geanalyseerd in vier QRTs S.29 "Variation analysis".

Waardering van de activa/passiva S2
De waardering van de beleggingen in marktwaarde staat
gedetailleerd beschreven in de paragrafen "I. C. Resultaten

van de investeringen" en "IV. A. Waardering van de activa".
De waardering tegen de marktwaarde van de beleggingen
staat gedetailleerd beschreven in paragrafen “I. C Resultaten van de investeringen” en "IV. A. Waardering van de
activa".
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De waardering van de technische voorzieningen stemt
overeen met het verschil tussen de sociale voorzieningen
en de voorzieningen onder Solvency II. Dit verschil staat
gedetailleerd beschreven in paragraaf "IV. B. Waardering
van de technische voorzieningen".

Er is geen verschil tussen het eigen vermogen dat in aanmerking komt om de MCR te dekken en het beschikbaar
eigen vermogen. De beperkende regels per Tiervoor de
MCR hebben immers geen impact op het beschikbaar
eigen vermogen S2.

De overige waarde-aanpassingen van - 3.192 K€ tegenover – 2.083 K€ per 31 december 2016 stemmen vooral
overeen met de annulatie van de overgedragen aankoopkosten, die geïntegreerd zijn in de waardering van de
technische voorzieningen onder Solvency II.

Afgeleide elementen van het eigen vermogen S2
Krachtens artikel 70 van Gedelegeerde Verordening
2015/35 moet de reconciliatiereserve verminderd worden
met diverse elementen die de beschikbaarheid en overdraagbaarheid van het eigen vermogen beïnvloeden.
In het geval van de vennootschap Partners Verzekeringen
moet er geen vermindering toegepast worden.

Aanvullend vermogen

B. SCR EN MCR
1. Solvabiliteitsratio
De volgende tabellen geven de dekkingsratio's van de
SCR en MCR voor het in aanmerking komend eigen vermogen S2:

Er werd geen aanvullend vermogen vastgesteld.

3. Structuur, kwaliteit en opeisbaarheid
van het eigen vermogen
Beschikbaar eigen vermogen S2
Het beschikbaar eigen vermogen S2 van Partners Verzekeringen bedraagt 31 630 K€ op 31.12.2017 en wordt
ingedeeld bij eigen vermogen van Tier 1 onbeperkt.

De MCR bedraagt 3 700 K€ of 33% van de SCR.

2. Methodologische punten
a. Standaardformule
In aanmerking komend eigen vermogen S2 voor de SCR
Op 31.12.2017 bedraagt het eigen vermogen dat in aanmerking komt om de SCR te dekken 31 630 K€.
Er is geen verschil tussen het eigen vermogen dat in aanmerking komt om de SCR te dekken en het beschikbaar
eigen vermogen. De beperkende regels per Tier voor de
SCR hebben immers geen impact op het beschikbaar
eigen vermogen S2.

De vennootschap berekent haar kapitaalvereiste (SCR)
met de standaardformule onder Solvency II.

b. Overgangsmaatregel voor aandelen
De overgangsmaatregel voor aandelen werd niet gebruikt
voor de berekening van de SCR aandelen. De toegepaste
schok is bijgevolg -39% + dampener voor aandelen van
het type 1 en -49% + dampener voor aandelen van het
type 2.

c. Het transparanter maken
Het transparanter maken betreft de volgende activa: de
"private equity", de schuldfondsen, de vastgoedfondsen,
het alternatieve beheer, de ICBE's (monetaire, aandelen,
obligaties en converteerbare obligaties) en de gestructureerde producten.

In aanmerking komend eigen vermogen S2 voor de MCR
Op 31.12.2017 bedraagt het eigen vermogen dat in aanmerking komt om de MCR te dekken 31 630 K€.

Het transparanter maken door de vennootschap gebeurt
op basis van Ampère-bestande die gerecupereerd werden,
indien mogelijk, bij de beheervennootschappen van verschillende activa.

PARTNERS VERZEKERINGEN NV
40

d. Aanpassing voor belastingen
De aanpassing voor uitgestelde belastingen stemt overeen
met de belastingvoet voor de vennootschap toegepast op
het nettobedrag van de BSCR en van de operationele
SCR. Deze is beperkt tot de uitgestelde belastingverplichtingen van de initiële balans.

3. Resultaten
De

SCR

per

31/12/2017

bedraagt

11.053

K€:

De belangrijkste risico's zijn het marktrisico en het schadeverzekeringsrisico.

C. GEBRUIK VAN DE ONDERMODULE
"AANDELENRISICO" OP BASIS
VAN LOOPTIJD BIJ DE BEREKENING VAN DE SOLVABILITEITSKAPITAALVEREISTE
Het gebruik van deze ondermodule is niet van toepassing
op de vennootschap.

Dit deel is niet van toepassing aangezien de vennootschap
de standaardformule gebruikt.

E. NIET-NALEVING VAN DE MINIMUMKAPITAALVEREISTE EN NIETNALEVING VAN DE SOLVABILITEITSVEREISTE
Niet van toepassing.

D. VERSCHILLEN TUSSEN DE STANDAARDFORMULE EN IEDER GEBRUIKT INTERN MODEL
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VI. BIJLAGEN:

Openbare
stukken

Omschrijving

D_S020102 Mededeling van balansinformatie
D_S050102 Mededeling van informatie over premies, schaden en kosten per waarborg
D_S120102

Mededeling van informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten

D_S170102 Mededeling van informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf
D_S190121 Mededeling van informatie over schaden in het schadeverzekeringsbedrijf
D_S220121 Mededeling van informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen
D_S230101 Mededeling van informatie over het eigen vermogen
D_S250121 Mededeling van informatie over de solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de standaardformule
D_S280101 Mededeling van informatie over de minimumkapitaalvereiste
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