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1. Inleiding 

De voorgestelde overdracht 

1.1 Op 23 juni 2016 stemden de Britse kiezers voor uittreding uit de Europese Unie ("EU"). De 
gevolgen van deze beslissing - ook wel de 'Brexit' genoemd - blijven onzeker. Het Verenigd 
Koninkrijk heeft op 29 maart 2017 formeel een aanmaning overeenkomstig artikel 50 van het 
Verdrag van Lissabon gestuurd en is onderhandelingen over een termijn van twee jaar 
begonnen, over de voorwaarden voor de uittreding uit de EU.  

1.2 Een potentieel gevolg van de Brexit voor verzekeringsmaatschappijen in het Verenigd 
Koninkrijk is het verlies van paspoortrechten voor verzekeringen (de mogelijkheid om zich te 
verzekeren op basis van de vrijheid van dienstverlening of de vrijheid van vestiging).  

1.3 De Hiscox-groep (hierna "Hiscox" genoemd) houdt zich via zijn dochterondernemingen bezig 
met een breed scala aan verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten. Hiscox Ltd is de 
moedermaatschappij van Hiscox en heeft haar hoofdkantoor in Bermuda.  

Hiscox sluit momenteel in de EU verzekeringen af met betrekking tot risico's in het kader van 
de vrijheid van dienstverlening en de vrijheid van vestigingsregeling via Hiscox Insurance 
Company Limited (‘HIC’, of ‘de Overdrager’), een verzekeringsmaatschappij die een volledige 
dochteronderneming is van Hiscox Insurance Holdings Limited. HIC is geregistreerd in 
Engeland en Wales en wordt geregeld door de Prudential Regulatory Authority (‘PRA’) en de 
Financial Conduct Authority (‘FCA’). De onderneming verzekert activiteiten in Europa via twee 
consortia van Lloyd’s, die buiten het toepassingsgebied van dit werk vallen. 

Hiscox SA (‘HSA’, of ‘de Overnemer’) is een dochteronderneming van Hiscox Ltd en een 
nieuw opgerichte, in Luxemburg gevestigde schadeverzekeraar, die vanaf 1 januari 2019 
activiteiten in de Europese Economische Ruimte met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk 
("EER") zal verzekeren. Gelieve er nota van te nemen dat verwijzingen in dit verslag naar de 
EER betekenen dat de EER het Verenigd Koninkrijk niet omvat. 

In aanvulling op het bovenstaande zijn er drie vastgestelde tussenpersonen binnen Hiscox die 
via overeenkomsten tussen gedelegeerde bevoegdheden (delegated authority agreements, 
‘DAA’s’) activiteiten introduceren aan HIC waarbij zij optreden als vertegenwoordigers voor 
HIC: Hiscox Underwriting Limited (‘HUL’), Hiscox Europe Underwriting Limited (‘HEUL’), en 
Hiscox Underwriting Services Limited (‘HUSL’). HUL, HEUL en HUSL zijn geregistreerd in het 
Verenigd Koninkrijk . Alleen HUL en HEUL zijn relevant voor de rest van dit verslag; HUSL 
wordt hier slechts voor de volledigheid vermeld. HUL introduceert activiteiten aan de Britse 
tak van HIC via regionale kantoren in het Verenigd Koninkrijk  en Ierland, en HEUL 
introduceert activiteiten aan de EER-afdelingen van HIC. 

De voorgestelde overdracht (‘de Overdracht’) houdt in dat alle uitstaande 
aansprakelijkheden en verplichtingen van EER-klanten van HIC, alsook die van niet-
EER-klanten met EER-blootstellingen, worden overgedragen aan HSA - de precieze 
definitie van de overdracht van contracten is opgenomen in sectie 1.8 hieronder. Deze 
overdracht zal plaatsvinden onder de bepaling van Part VII van de Financial Services 
and Markets Act 2000 (‘FSMA’), te sanctioneren door het Hooggerechtshof in Engeland 
(‘het Hof’).  

In dit verslag wordt verwezen naar HIC en HSA als de ‘Overdrachtondernemingen’. 

De Overdracht zal £ 421,5 mln aan verplichtingen (en de overeenkomstige activa) verplaatsen 
van HIC naar HSA. 

1.4 Naast de hierboven beschreven overdracht, die plaatsvindt onder de jurisdictie van het recht 
van Engeland en Wales en als zodanig door de Rechtbank moet worden goedgekeurd, wordt 
op Jersey een parallelle overdracht van de EER Jersey risico’s binnen HIC aan HSA 
voorgesteld. De overdracht van verzekeringsactiviteiten uitgeoefend op of vanuit Jersey moet 
goedgekeurd worden door de Koninklijke Rechtbank van Jersey. In het onwaarschijnlijke 
geval dat deze overdracht niet is goedgekeurd, blijven de polissen in kwestie binnen HIC 
totdat een verdere oplossing is overeengekomen. Om alle twijfel te voorkomen, heb ik 
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specifiek rekening gehouden met de positie van de polishouders van Jersey en mijn 
conclusies zijn evenzeer van toepassing op de polishouders die getroffen worden door de 
Jersey overdracht. Ik zal in een aanvullend verslag ingaan op de verdere ontwikkelingen met 
betrekking tot deze polissen, zoals beschreven in sectie 2.7 hieronder.   

1.5 In aanvulling op het bovenstaande, worden de volgende gerelateerde transacties verwacht: 

- Er zal een grensoverschrijdende fusie plaatsvinden tussen Hiscox Vertrieb AG (‘HAG’) en 
HEUL. HAG is een voormalig intermediair bedrijf binnen de Hiscox Group en is 
geregistreerd in Duitsland. Deze fusie is ingegeven door het doel een effectievere en 
efficiëntere juridische structuur voor Hiscox tot stand te brengen. Het maakt ook deel uit 
van een bredere herstructurering van Hiscox, die voor een deel is ingegeven door het 
naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 

- Er zal een grensoverschrijdende fusie plaatsvinden tussen HEUL en HSA. Het overgrote 
deel van de EER-risico's die door HIC zijn onderschreven, worden ingevoerd door HEUL 
en het grootste deel van haar activiteiten vindt plaats in kantoren in de EER, zodat deze 
grensoverschrijdende fusie alle vernieuwingsrechten, personeelscontracten, 
bemiddelingsregelingen, DAA's en personeel van HEUL naar HSA overbrengt (hoewel 
sommige van deze rechten en regelingen vóór de overdracht van HEUL naar HSA zullen 
worden overgebracht, met betrekking tot zaken die bij Lloyd's worden verhandeld). HSA 
blijft na deze grensoverschrijdende fusies wettelijk Hiscox SA. 

De voorgestelde deadline waarop de Overdracht van kracht wordt is 1 januari 2019 (de 
‘Ingangsdatum’). De eerste grensoverschrijdende fusie zal naar verwachting plaatsvinden 
voordat de Overdracht van kracht wordt. De tweede grensoverschrijdende fusie is gepland om 
één minuut na de Overdracht te worden uitgevoerd.  

1.6 HSA is gevestigd in Luxemburg om risico’s te verzekeren die niet kunnen worden verzekerd 
door HIC als paspoortrechten worden beëindigd. Ook is het op dit moment niet duidelijk of 
bestaande verzekeringscontracten ‘met paspoort’ na Brexit binnen de wet kunnen worden 
bediend, wat betekent dat het voor HIC onwettig zou kunnen zijn om bepaalde anderszins 
geldige claims aan de polishouders te betalen. Daarom wordt voorgesteld dat de polissen die 
door HIC voor hun Europese klanten worden afgesloten en eventuele Europese risico’s 
worden overgedragen aan HSA via de voorgestelde Overdracht om de rechten van 
polishouders volgens hun bestaande polissen te beschermen.  

1.7 HSA zal activiteiten verzekeren voor Europese risico’s en Europese klanten, wat momenteel 
wordt verzekerd door HIC. HSA werd door de Luxemburgse Minister van Financiën 
gemachtigd om gereglementeerde verzekeringsproducten en -services te verstrekken, en 
heeft het Commissariat aux Assurances de Luxembourg (‘CAA’) gemeld dat het tot de 
Ingangsdatum geen activiteit zal verzekeren. 

1.8 HIC zal drie hoofdfactoren gebruiken om te bepalen welke polissen van HIC aan HSA worden 
overgedragen: de plaats waar de polis wordt afgesloten, de risicolocatie van de primaire 
polishouder (een persoon of een onderneming) en de locatie van het risico.  

 Indien de polis werd onderschreven in de EER, of de klant zich in de EER bevindt, of de 
risicolocatie zich in de EER bevond, dan zal de polis worden overgedragen.  

 Voor andere polissen die alleen in het Verenigd Koninkrijk zijn afgesloten, worden de 
EER-risico's binnen een dergelijke polis overgedragen, waardoor een gezamenlijke polis 
ontstaat doordat HSA wordt toegevoegd als aanvullende verzekeraar die alleen de EER-
risico's dekt. Dit wordt nader beschreven in deel 4.1. 

Toepassingsgebied en doel van dit verslag 

1.9 Volgens FSMA kan een voorgestelde overdracht van (her)verzekeringsactiviteiten van de ene 
entiteit naar de andere enkel plaatsvinden indien deze gesanctioneerd werd door de 
Bevoegde autoriteit voor de geschikte jurisdictie, in dit geval het Hof. Als onderdeel van het 
goedkeuringsproces is een verslag van een deskundige vereist (de ‘Onafhankelijke 
deskundige’) om het Hof bij te staan in zijn beraadslagingen. 



Verslag van een onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van verzekeringsbedrijf Hiscox Insurance 
Company Ltd en Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Alle rechten 
voorbehouden 

Pagina 6 van 71 23/08/2018 

 
Documentclassificatie – KPMG Openbaar 

1.10 Als Onafhankelijke deskundige is het mijn plicht ten aanzien van het Hof om rekening te 
houden met de impact van de Overdracht op de polishouders van de 
Overdrachtondernemingen, samen met andere door de Overdracht getroffen polishouders. 
Het is met name mijn plicht om na te denken over de gevolgen voor de veiligheids- en 
serviceniveaus voor hun voordelen, zoals uiteengezet in Bijlage 2. In dit geval heb ik 
vastgesteld dat alleen de polishouders van de Overdrachtondernemingen mogelijk worden 
getroffen. 

Ik bevestig dat de opmerkingen en conclusies in dit verslag gelden voor alle bestaande 
polishouders van HIC vanaf de Ingangsdatum en voor deze welke naar HSA moeten worden 
overgedragen, ongeacht hun woonplaats en/of jurisdictie waar de activiteiten zouden worden 
uitgeoefend of waar hun polis zou zijn uitgegeven.  

1.11 Ik heb dit verslag voorbereid om de overdracht van de EER-activiteiten van HIC naar HSA in 
Part VII te behandelen. In dit verslag wordt niet ingegaan op mogelijke andere regelingen dan 
die waarnaar wordt verwezen in deel 1.1. Ik ben niet op de hoogte van enige andere 
belangrijke transactie met betrekking tot de Overdrachtondernemingen anders dan de 
grensoverschrijdende fusies die zijn uiteengezet in deel 1.1. 

1.12 Dit verslag beschrijft de voorgestelde overdrachten en bespreekt hun mogelijke effecten op de 
relevante groepen van polishouders, met inbegrip van effecten op veiligheids- en 
serviceniveaus. 

Dit verslag is als volgt gestructureerd in zeven delen: 

Deel 1 - Het doel van dit verslag en de rol van de onafhankelijke deskundige 

Deel 2 - Samenvatting en conclusies 

Deel 3 - Relevante achtergrondinformatie over elk van de 
Overdrachtondernemingen 

Deel 4 - Het effect van de Overdracht op de Overdrachtondernemingen 
uiteenzetten 

Deel 5 - Bespreking van de mogelijke impact van de Overdracht op 
belanghebbenden 

Deel 6 - Beoordeling van de gepastheid van de aan mij verstrekte informatie die 
mijn mening vormt, met inbegrip van de beoordeling van methoden 
voor berekeningen die gebruikt worden bij het verstrekken van 
gegevens en scenario’s die na het van kracht worden van de Overdracht 
van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de polishouder. 

Deel 7  - Samenvatting van bevindingen over de voorgestelde Overdracht. 

De onafhankelijke deskundige 

1.13 Ik, Philip Tippin, ben partner in de actuariële praktijk van KPMG LLP ("KPMG"). Ik ben 19 jaar 
lang medewerker geweest van het Instituut en de Faculteit voor Actuarissen. Mijn 
gedetailleerde cv is opgenomen in Bijlage 1. 

1.14 Ik ben door HIC aangesteld als Onafhankelijke deskundige in verband met de Overdracht. 
Mijn aanstelling is vervolgens op 21 december 2017 goedgekeurd door de PRA, na overleg 
met de FCA.  

1.15 Naar mijn beste weten, informatie en overtuiging heb ik geen belangenconflict met de partijen 
die betrokken zijn in de voorgestelde Overdracht en daarom beschouw ik mezelf in staat om 
op te treden als een Onafhankelijke deskundige bij deze transactie. 

1.16 Ik bevestig dat ik geen financieel belang heb in de Overdrachtondernemingen, noch werk ik 
voor een entiteit die deel uitmaakt van Hiscox. KPMG was tot eind 2015 auditor van Hiscox, 
en ik maakte toen deel uit van het auditteam. Ik heb sinds die audit voor geen van de 
entiteiten in Hiscox klantenwerk verricht, en mijn directe medewerkers die me hebben 
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geholpen bij het opstellen van dit verslag evenmin. Ik bevestig dat gedurende elk van de 
laatste 3 jaar, de bijdrage van Hiscox aan globale commissie-inkomsten van KPMG niet hoger 
was dan 0,1%, en de bijdrage aan de commissie-inkomsten van het Verenigd Koninkrijk van 
KPMG evenmin hoger was dan 0,5%. 

1.17 De kosten en onkosten die zijn verbonden aan mijn aanstelling als Onafhankelijke deskundige 
en het opstellen van dit verslag worden in rekening gebracht aan HIC. Om twijfel te vermijden, 
merk ik op dat er geen kosten van het Ontwerp zullen worden gedragen door polishouders. 

1.18 Als ik verslag uitbreng aan de Rechtbank over de Voorgenomen Overdracht, is mijn 
belangrijkste verplichting deze aan de Rechtbank. Deze verplichting geldt, ongeacht van wie 
ik instructies heb ontvangen of van wie mij betaalt. 

Afhankelijkheden 

1.19 Mijn taak is om een verslag op te stellen in een vorm die in overleg met de FCA wordt 
goedgekeurd door de PRA ter voorlegging aan het Hof. Hoewel ik werd bijgestaan door mijn 
team, is het verslag geschreven in de eerste persoon enkelvoud en zijn de geuite meningen 
mijn eigen meningen. Elke beoordeling of analyse van mijn team is uitgevoerd onder mijn 
toezicht.  

1.20 Mijn werk is gebaseerd op de gegevens en andere informatie die door de 
Overdrachtondernemingen beschikbaar zijn gemaakt voor mij. Een lijst van gegevens en 
andere informatie die ik in overweging heb genomen, is opgenomen in Bijlage 4. 

Ik heb niet gevraagd naar onafhankelijke verificatie van gegevens en informatie die mij zijn 
verstrekt door de Overdrachtondernemingen, en evenmin houdt mijn werk een controle in van 
de financiële en andere informatie die mij wordt verstrekt. Waar aangegeven heb ik de 
verstrekte informatie gecontroleerd op redelijkheid en consistentie en met mijn ervaring heeft 
dit niet geleid tot bezorgdheden. Ik merk op dat de informatie aan mij is verstrekt door leden 
van het senior management van de Overdrachtondernemingen of door verantwoordelijke 
senior professionals van de adviseurs van de Overdrachtondernemingen. Een begeleidende 
brief werd door een medewerker van de Overdrachtondernemingen verstrekt met betrekking 
tot items die anders niet konden worden bevestigd. Deze is opgenomen in Bijlage 3 van dit 
verslag. 

Waar mogelijk heb ik geauditeerde financiële informatie verkregen en verslagen van 
onafhankelijke derde partijen ontvangen. Ik heb in ieder geval rekening gehouden met de 
bronnen van alle gegevens die ik heb ontvangen voordat ik erop vertrouwde, en waar ik dat 
gepast achtte, heb ik verklaringen gevraagd. 

Ik heb persoonlijk vergaderd of conferentiegesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 
de Overdrachtondernemingen om de aan mij verstrekte informatie, alsook specifieke kwesties 
die voortvloeien uit de overwegingen en uitgevoerde analyse, te bespreken. Ook de juridische 
adviseurs van de Overdracht maken hier deel van uit. Met hen heb ik de impact van de 
Overdracht op de beschermingen van de polishouders besproken. Dit wordt uitvoerig 
behandeld in deel 4.19 van dit verslag. 

Indien belangrijke informatie mondeling werd verstrekt, heb ik hiervan een schriftelijke 
bevestiging gevraagd en ontvangen. 

Er zijn geen documenten of andere informatie die ik heb aangevraagd en die niet aan mij 
werden verstrekt. 

Voor zover ik weet, zijn er geen zaken die onder de aandacht van de polishouders moeten 
worden gebracht bij hun beoordeling van de voorwaarden van de voorgestelde Overdracht 
waarmee ik geen rekening heb gehouden bij mijn beoordeling van de voorgestelde 
Overdracht en bij het opstellen van mijn verslag.  

Gebruik en beperkingen 

1.21 Dit verslag moet in zijn geheel worden gelezen. Het lezen van afzonderlijke delen kan 
misleidend zijn.  
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1.22 Kopieën van dit verslag zullen naar de relevante financiële toezichthouders van hetVerenigd 
Koninkrijk, namelijk de PRA en de FCA, worden gestuurd. Dit verslag zal worden gebruikt als 
bewijs in de aanvragen die worden ingediend bij het Hof. Het wordt ook beschikbaar gesteld 
voor de CAA, polishouders en andere leden van het publiek zoals voorgeschreven door de 
relevante wetgeving, en wordt beschikbaar gesteld op een hiertoe bestemde website. 

Dit verslag werd opgesteld volgens deel 109 van FSMA in een vorm die op 26 juli 2018 is 
goedgekeurd in overleg met de FCA.  

Dit verslag wordt uitsluitend opgesteld in verband met en voor het in kennis stellen van het 
Hof, de PRA, de FCA en de polishouders van de Overdrachtondernemingen van mijn 
bevindingen met betrekking tot de impact van de Overdracht op veiligheids- en 
serviceniveaus van polishouders (met inbegrip van, om twijfel te vermijden, degenen die 
genieten van de dekking die wordt verstrekt onder de relevante verzekeringspolissen) en kan 
uitsluitend voor dit doel worden ingeroepen. Dit verslag is onderworpen aan de voorwaarden 
en beperkingen, met inbegrip van beperking van aansprakelijkheid, zoals uiteengezet in de 
opdrachtbrief van 8 november 2017 van mijn firma. Een uittreksel van deze brief waarin het 
toepassingsgebied van mijn werk wordt beschreven, is opgenomen in Bijlage 2. 

Dit verslag mag niet worden beschouwd als geschikt om te worden gebruikt of ingeroepen 
door een partij die enig recht wenst te verwerven om juridische stappen te ondernemen tegen 
KPMG in verband met elk ander gebruik of vertrouwen. Voor zover door de wet toegelaten, 
zal KPMG geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot dit 
verslag voor elke andere partij, anders dan bedoeld in de opdrachtbrief van mijn firma die 
hierboven wordt omschreven. 

1.23 In de normale uitoefening van mijn rol als Onafhankelijke deskundige is mij een aanzienlijke 
en passende hoeveelheid informatie en gegevens verstrekt over de activiteiten en prestaties 
van de Overdrachtondernemingen. Deze informatie heeft een noodzakelijke en essentiële 
bijdrage geleverd aan de vorming van mijn standpunt zoals dat in dit verslag is uiteengezet. 
Als gevolg van een combinatie van juridische, reglementaire en commerciële gevoeligheden 
mag een deel van de informatie waarop ik heb vertrouwd om tot mijn conclusies te komen niet 
worden bekendgemaakt in een publiek verslag zoals dit. Ik kan echter bevestigen dat mij de 
nodige gedetailleerde informatie is verstrekt om mij in staat te stellen de meningen die ik in dit 
verslag uit ten aanzien van het Hof, te vormen. 

Deskundig advies 

1.24 Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen die zijn uiteengezet in Deel 
35 van de Civil Procedure Rules en de begeleidende praktische aanwijzingen, met inbegrip 
van het protocol/de richtlijnen voor de instructie van deskundigen om te getuigen in burgerlijke 
claims (2014) die worden uitgegeven door de Civil Justice Council. 

Dit verslag stemt ook overeen met het advies voor overdrachtverslagen dat is uiteengezet in 
de beleidsverklaring die in april 2015 is uitgegeven door de PRA, met als titel ‘The Prudential 
Regulation Authority’s Approach to Insurance Business Transfers’ en in Hoofdstuk 18 van de 
Toezichthandleiding van het FCA-handboek, in het bijzonder delen 18.2.31 tot en met 
18.2.41, met betrekking tot de inhoud en overwegingen van het verslag, samen met het 
document ‘The FCA’s approach to the review of Part VII insurance business transfers’ dat in 
mei 2018 werd uitgegeven door de FCA. 

Bij het opstellen van dit verslag heb ik rekening gehouden met de vereisten van de Technical 
Actuarial Standards (‘TAS’s’) die worden uitgegeven door de Financial Reporting Council. De 
TAS Standards die gelden voor het werk dat werd uitgevoerd voor het opstellen van dit 
verslag zijn Principles for Technical Actuarial Work (‘TAS 100’) en Insurance (‘TAS 200’). 
Naar mijn mening zijn er geen materiële afwijkingen van deze TAS’s in mijn prestaties van dit 
werk en dit verslag. Ik heb ook de richtlijn in ‘APS X2: Review of Actuarial Work’ gevolgd en 
dit verslag werd intercollegiaal getoetst door de beoordelaar die werd goedgekeurd door de 
PRA en FCA in overeenstemming met deze richtlijn. 
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Terminologie 

1.25 In mijn bespreking van de gevolgen van de voorgestelde Overdracht op de betrokken 
Overdrachtondernemingen, gebruik ik diverse technische termen. De definities van deze 
termen zoals gebruikt in dit verslag zijn opgenomen in de Woordenlijst in Bijlage 5. 

Bij de beoordeling van de voorgestelde Overdracht, moeten de ‘Treating Customers Fairly’ 
(‘TCF’)-principes van de FCA worden toegepast. Om ervoor te zorgen dat klanten in de 
toekomst eerlijk worden behandeld, moet worden vastgesteld hoe ze in het verleden zijn 
behandeld, wat ik heb gedaan door de momenten waarop de polishouders met hun 
verzekeraar omgaan in overweging te nemen (voornamelijk via het verzekeringsproces, het 
claimproces en eventuele incidentele polisadministratie) en in overweging te nemen hoe de 
systemen, mensen en processen die met deze momenten zijn verbonden, veranderen als 
gevolg van de Overdracht, indien dit het geval is. Vanuit het standpunt van de polishouder 
moet de succesvolle uitvoering van de Overdracht gebaseerd zijn op het feit dat hun 
voordelen en eerlijke behandeling niet wezenlijk nadelig worden beïnvloed. 

1.26 Ik verwijs in dit verslag naar financiële items of gebeurtenissen die materiaal of immaterieel 
zijn. Ik beschouw een gebeurtenis als immaterieel als de verwachte impact van de 
gebeurtenis zeer klein is, zodat deze de beslissingen van een lezer niet zou beïnvloeden, 
noch afzonderlijk, noch in combinatie met andere immateriële gebeurtenissen. Dit zou kunnen 
komen doordat de kans dat de gebeurtenis zich voordoet zeer klein is, dat deze een zeer 
kleine financiële impact heeft als deze zich zou voordoen, of een combinatie van beide. 
Evenzo is een financieel item (zoals een reserve voor verzekeringsclaims voor een bepaalde 
bedrijfstak) immaterieel indien de waarde ervan zeer klein is in de context van het geheel, en 
de kans op een significante variabiliteit van de waarde van dit item in de context van het 
geheel even klein is. Omgekeerd zouden materiële items en gebeurtenissen van een 
dergelijke omvang zijn dat ze de beslissingen van lezers van dit verslag zouden kunnen 
beïnvloeden, en waar ik deze heb geïdentificeerd, heb ik er specifiek rekening mee gehouden 
in mijn bespreking van de gevolgen van de voorgestelde Overdracht. 
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2. Samenvatting en conclusies 

Overzicht van de Overdracht 

2.1 Dit verslag neemt de impact van de voorgestelde Overdracht op getroffen polishouders van 
de EER-verzekeringsactiviteiten van HIC naar HSA in overweging.  

In 1996 nam Hiscox ‘Economic Insurance Company Limited’ over, en wijzigde de naam naar 
‘Hiscox Insurance Company Limited’. Het bedrijf voert schadeverzekeringsactiviteiten uit en 
in het bijzonder particuliere verzekeringen en bedrijfsverzekeringen. Particuliere 
verzekeringen omvatten hoogwaardige kunstvoorwerpen en verzamelobjecten en luxe 
motorvoertuigen. Commerciële risico’s zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf, met name 
op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en andere verplichtingen, waaronder 
ongevallenverzekeringen en vastgoedrisico’s. Het verzekert activiteiten in het Verenigd 
Koninkrijk en in de EER. 

HSA is een recentelijk gevormde Luxemburgse verzekeraar, opgericht om de EER-
activiteiten na de Brexit te verzekeren en te bedienen, met inbegrip van zowel nieuwe 
activiteiten als bestaande HIC-activiteiten die in deze landen worden opgesteld. 

2.2 De EER-polissen van Jersey-polishouders die zijn uitgegeven door HIC zullen niet worden 
overgedragen naar HSA, tenzij de Jersey-overdracht wordt goedgekeurd door de Royal 
Court of Jersey. In het onwaarschijnlijke geval dat deze overdracht niet wordt goedgekeurd, 
blijven de polissen in kwestie binnen HIC, maar zullen ze 100% worden herverzekerd aan 
HSA en worden onderhouden door HSA. Deze overeenkomst geldt vanaf de Ingangsdatum 
van de Overdracht totdat de Jersey-overdracht wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat de 
goedkeuring wordt verleend op of vóór 31 december 2019. Als de Jersey-overdracht niet 
vóór deze datum is goedgekeurd, wordt de bovengenoemde overeenkomst de normale gang 
van zaken voor de relevante polissen. Ik zal in een aanvullend verslag ingaan op de verdere 
ontwikkelingen met betrekking tot deze polissen, zoals beschreven in sectie 2.7 hieronder.   

2.3 De Overdracht van HIC naar HSA moet het risico beperken dat polishouders van HIC het 
recht verliezen om in de EER te opereren als gevolg van het vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie zonder een overeenkomst die het mogelijk maakt 
paspoortrechten te behouden of zich te kunnen verzekeren op basis van vrijheid van 
dienstverlening of vrijheid van vestiging. Een dergelijk verlies van het recht om in de EER te 
opereren zou het onwettig kunnen maken om bestaande polissen te onderhouden of geldige 
claims te betalen. 

2.4 HIC wil informatie over de Overdracht aan haar polishouders meedelen. HIC stelt voor om 
haar polishouders (uitgezonderd de hieronder vermelde specifieke groepen) rechtstreeks op 
de hoogte te brengen en wil ook de Overdracht adverteren via publicaties in landen die een 
weerspiegeling zijn van de populatie van polishouders. De advertenties bevatten gegevens 
van een specifieke website waarvan documentatie met betrekking tot de Overdracht kan 
worden gedownload. Contactgegevens voor vragen of verzoeken worden ook op de website 
verstrekt. 

Voor de volgende groepen van polishouders wordt verzocht om verklaringen van afstand, 
wat betekent dat zij niet individueel in kennis zullen worden gesteld van de Overdracht: 

 niet-overdragende polishouders die bij HIC blijven; 

 houders van vastgoedpolissen die vervallen zijn vóór 31 december 2016; 

 gezamenlijke polishouders en aanvullende verzekeraars krachtens groepspolissen; 

 werknemers krachtens een aansprakelijkheidsbeleid van de werkgever in hetVerenigd 
Koninkrijk; 

 externe eisers van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en werkgevers 
wiens contactgegevens niet beschikbaar zijn; 

 onbedoeld weggelaten polishouders; 

 overleden polishouders; 
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 ‘goneaway’ polishouders voor wie geen actueel adresrecord kan worden gevalideerd;  

 gevolmachtigden in faillissement, ontvangers en administratieve ontvangers; en 

 polishouders voor wie geen contactgegevens te achterhalen zijn. 

Vervolgens worden verdere verklaringen van afstand gevraagd met betrekking tot de wijze 
waarop contact wordt opgenomen met bepaalde groepen polishouders. Er wordt voorgesteld 
dat bepaalde polishouders die alleen via e-mail met HIC communiceren, via e-mail op de 
hoogte worden gebracht; polishouders bij wie een andere verzekeraar de hoofdverzekeraar is 
op de hoogte worden gebracht door de hoofdverzekeraar of een tussenpersoon; en dat 
bepaalde geïdentificeerde tussenpersonen van wie HIC niet over de contactgegevens van de 
polishouders beschikt, hun klanten namens HIC op de hoogte brengen. Nieuwe klanten die 
een polis aanvragen na de Directions Hearing krijgen bij hun aanvraag een begeleidende 
brief die hen informeert over de Overdracht en hen naar de website van de Overdracht 
verwijst: https://www.hiscoxgroup.com/partvii. 

2.5 Hoewel het geen deel uitmaakt van mijn toepassingsgebied als Onafhankelijke deskundige, 
werd ik gevraagd om commentaar te leveren op de geschiktheid van de verklaringen van 
afstand van communicatie die zijn verzocht in verband met de Overdracht. Ik onderzoek deze 
verzoeken om verklaringen van afstand in detail, met inbegrip van het geschatte aantal 
polishouders die door elk verzoek worden getroffen, in Bijlage 7. Ik merk op en aanvaard dat 
het Hof de uiteindelijke scheidsrechter is inzake de vereiste communicatie en eventuele 
verklaringen van afstand met betrekking tot hetzelfde, en de PRA en FCA zullen ook hun 
eigen mening over deze kwesties hebben. 

Bij het bestuderen van de voorgestelde benadering van kennisgevingen heb ik een aantal 
factoren in overweging genomen, waaronder de waarschijnlijkheid dat een polishouder een 
claim heeft, of de polis van de polishouder wordt overgedragen en de impact van de 
Overdracht op de veiligheid van de polishouders. Ik heb ook het praktisch aspect van het in 
kennis stellen van polishouders in overweging genomen.  

Naar mijn mening is de voorgestelde benadering voor de kennisgeving van de Overdracht 
passend, redelijk en evenredig. Ik ben van mening dat de niet-circulatie aan de specifieke 
groepen van polishouders van HIC (zoals hierboven uiteengezet in een samenvatting en in 
detail in Bijlage 7) passend, redelijk en evenredig is gezien de omstandigheden van deze 
polishouders. 

 

Benadering 

2.6 Mijn benadering voor het beoordelen van de waarschijnlijke gevolgen van de Overdracht op 
polishouders is om: 

 

 de activiteiten van de entiteiten die worden beïnvloed door de Overdracht te begrijpen; 
en 

 zowel de financiële als niet-financiële gevolgen van de Overdracht op de betrokken 
ondernemingen te begrijpen. 

Bovengenoemde fasen zijn opgenomen in respectievelijk deel 3 en deel 4 van dit verslag.  

Na vaststelling van de gevolgen van de Overdracht op de verschillende ondernemingen en 
zaken, doe ik in deel 5 het volgende: 

 

 de relevante groepen van polishouders identificeren; 

 de impact van de Overdracht op de veiligheid van elke groep polishouders en andere 
belanghebbenden in overweging nemen; en 
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 andere niet-financiële aspecten van de impact van de Overdracht in overweging nemen 
(bijvoorbeeld service aan de polishouder en het schadebehandelingsproces). 

Daarna neem ik enkele stress- en scenariotests in deel 6 van dit verslag in overweging om te 
bepalen of dit mijn mening over de impact van de Overdracht op groepen van polishouders 
verandert, en in deel 7 presenteer ik mijn conclusies. 

2.7 In overweging genomen financiële en economische informatie 

Om het effect van de voorgestelde Overdracht op elk van de betrokken entiteiten en groepen 
van polishouders te beoordelen, werd aan mij vergelijkende informatie voor elke juridische 
entiteit verstrekt, met inbegrip van: 

 

 informatie van de balans van Accounting (IFRS) en Solvabiliteit II op basis van de meest 
recente geauditeerde financiële informatie op 31 december 2017 en op 31 december 
2016, en geraamde cijfers op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020 
voor alle entiteiten; 

 verslagen betreffende actuariële reserves voor HIC; 

 2017 Own Risk and Solvency Assessment (‘ORSA’) voor HIC samen met het ontwerp 
2018 ORSA voor HIC; 

 het gereguleerde kapitaal dat vereist is voor elke entiteit op 31 december 2017 en op 31 
december 2016, en geraamde cijfers op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 
december 2020 voor alle entiteiten; en 

 informatie over het interne beheer die in de loop van de opstelling van dit verslag is 
verstrekt. 

Ik zal vóór de laatste zitting een aanvullend verslag uitgeven met de meest recente 
driemaandelijkse financiële informatie, bij welke de sanctie om door te gaan met de 
Overdracht zal worden aangevraagd bij het Hof. Dit zal het Hof de meest recente gegevens 
verstrekken van mijn conclusies met betrekking tot het effect van de voorgestelde Overdracht 
op de verschillende groepen van polishouders, in het licht van belangrijke gebeurtenissen na 
de datum van voltooiing van dit hoofdverslag. 

Bij het vormen van mijn mening heb ik een aantal gesprekken gevoerd met belangrijke 
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kernfuncties in de Overdrachtondernemingen 
(een volledige lijst van geïnterviewden is opgenomen in Bijlage 6), en ik heb onder meer 
vertrouwd op ramingen van het kapitaal dat moet worden aangehouden door de 
Overdrachtondernemingen (zodat de maatschappijen in staat zijn hun verplichtingen als 
polishouder in geval van een extreme gebeurtenis of scenario na te komen) en die door de 
Overdrachtondernemingen zijn verstrekt. Ik beschrijf in deel 5.8 nader hoe ik deze informatie 
heb gebruikt bij het uitvoeren van mijn analyse. Om mij tevreden te stellen dat deze 
ramingen een passende basis vormen om een mening te vormen, heb ik rekening gehouden 
met: 

 

 de geschiktheid van de methoden die worden gebruikt door de 
Overdrachtondernemingen om de ramingen van kapitaalvereisten te berekenen; en 

 de impact van een reeks specifieke ernstige ongewenste gebeurtenissen op elk van de 
Overdrachtondernemingen voor en na de Overdracht om de bevestiging te krijgen dat, 
op een hoog niveau, de kapitaalramingen redelijk zijn. 
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Belangrijkste aannames 

2.8 Bij de uitvoering van mijn analyse ben ik uitgegaan van het volgende: 

 

 De Overdracht moet in grote lijnen fiscaal neutraal zijn voor alle 
Overdrachtondernemingen, aangezien een eventuele belastingplicht die ontstaat, zal 
worden vergoed door Hiscox. Informatie over het eerste advies dat werd verstrekt door 
de gespecialiseerde belastingadviseurs van Hiscox is opgenomen in deel 4.6 en 4.7. 

 In het onwaarschijnlijke geval dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat vóór de 
Ingangsdatum, dan zal het Verenigd Koninkrijk het in heel de EU geldige prudentieel 
regelgevend regime dat bekend staat als Solvabiliteit II, of een equivalent, in de toekomst 
volgen. Ik merk echter op dat de onderhandelingen die moeten leiden tot het vertrek uit 
de EU tot twee jaar kunnen duren vanaf het moment dat de Britse regering formeel op 29 
maart 2017 heeft aangekondigd de EU te zullen verlaten door ‘Article 50’ te activeren, 
dat waarschijnlijk verder reikt dan de voorgestelde Ingangsdatum van deze Overdracht. 

 HIC zal na de Overdracht nieuwe activiteiten blijven verzekeren voor niet-EER-klanten. 
Na de Overdracht zal HSA nieuwe activiteiten beginnen te verzekeren. 

De bovenstaande aannames liggen ten grondslag aan de analyse en de conclusies in mijn 
verslag. Als deze aannames zouden veranderen, zou ook mijn mening kunnen veranderen. 
Op het moment van het schrijven van mijn verslag zijn de bovenstaande aannames de 
huidige intenties voor de Overdracht en de Overdrachtondernemingen en heb ik van de 
Overdrachtondernemingen schriftelijke verklaringen ontvangen die in wezen gelijksoortig zijn 
met Bijlage 3 en die mijn begrip bevestigen.  

Bevindingen 

2.9 De bevindingen van mijn verslag worden hieronder samengevat. De gedetailleerde 
toelichting bij deze conclusies volgt in de hoofdtekst van dit verslag: 

 Ik heb een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende groepen van polishouders. 
Deze zijn:  

i) overdragende HIC-polishouders die momenteel worden beschermd door de 
Financial Services Compensation Scheme (‘FSCS’) (deze zijn een subgroep 
van de overdragende polishouders van detailhandels en kleine bedrijven); 

ii) overdragende HIC-polishouders die niet beschermd worden door de FSCS 
(dat wil zeggen alle overdragende polishouders die niet zijn inbegrepen in (i) 
hierboven); en 

iii) niet-overdragende HIC-polishouders. 

Merk op dat er vóór de Ingangsdatum geen polishouders zullen zijn in HSA. 

 

 Het aandeel van overdragende en niet-overdragende polishouders bedraagt ongeveer 
35% : 65%. Gezien de geschiktheidscriteria voor FSCS-bescherming, is het niet mogelijk 
om precies te bepalen of een individuele polishouder wordt gedekt, maar Hiscox schat 
dat het aantal niet-FSCS-polishouders minder dan 5% van de totale overdragende 
polishouders bedraagt en dat de overgrote meerderheid (meer dan 95%) wordt 
beschermd.  

Met betrekking tot niet-overdragende polishouders van HIC, concludeer ik dat: 

Op basis van de analyse die ik heb uitgevoerd in deel 5 en 6 van dit verslag, merk ik op dat: 
(a) de polissen na de Overdracht bij HIC blijven; 
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(b) de verwachte kapitaaldekking van HIC door de Overdracht grotendeels ongewijzigd is 

gebleven en op een comfortabel niveau van meer dan 120% van de wettelijke 

vereisten blijft. Reserves en andere financiële beleidslijnen blijven ongewijzigd, 

waardoor de kans klein blijft dat HIC niet in staat zou zijn om zijn respectievelijke 

toekomstige verplichtingen volledig na te komen; 

(c) wijzigingen in schadebehandeling, de mogelijkheid om nieuwe claims te maken, de 

bescherming van gegevens van polishouders, en wijzigingen in de algemene 

behandeling van klanten als gevolg van de Overdracht hebben geen materiële impact 

op de bestaande HIC-polishouders; en 

(d) de mogelijke impact van Brexit en zijn gevolgen heeft geen invloed op niet-

overdragende HIC-polishouders, aangezien zij niet worden blootgesteld aan EER-

risico’s. 

Met betrekking tot overdragende polishouders van HIC, concludeer ik dat: 

Op basis van de analyse die ik heb uitgevoerd in deel 5 en 6 van dit verslag, merk ik op dat: 
(a) de polissen worden verplaatst van HIC naar HSA; 

(b) De kapitaaldekking van HSA is gelijkaardig aan die van HIC vóór de Overdracht en 

blijft op een comfortabel niveau van meer dan 120% van de wettelijke vereisten. 

Reserves en andere financiële beleidslijnen blijven ongewijzigd, waardoor de kans 

klein blijft dat HSA niet in staat zou zijn om zijn respectievelijke toekomstige 

verplichtingen volledig na te komen;  

(c) Er zijn geen materiële wijzigingen in de schadebehandeling (en zelfs geen wijzigingen 

in het algemeen, behalve voor klanten in Ierland), in de mogelijkheid om nieuwe 

claims te maken, de bescherming van gegevens van polishouders, of wijzigingen in 

de algemene behandeling van klanten als gevolg van de Overdracht. Bovendien 

blijven de contactpunten voor klanten hetzelfde, ook al is de verzekeraar die hun polis 

ondersteunt, veranderd; 

(d) met betrekking tot de vraag of overdragende polishouders momenteel toegang 

hebben tot de FSCS: 

(i) de polishouders die momenteel genieten van FSCS-bescherming, behouden 

dit recht na de Overdracht totdat de polis is verlengd; en 

(ii) de polishouders die momenteel niet genieten van FSCS-bescherming, zullen 

na de Overdracht nog steeds geen bescherming genieten van de FSCS, en 

hun situatie is daardoor niet negatief beïnvloed. 

(e) de potentiële impact van Brexit op de overdragende polishouders indien de 

Overdracht niet zou gebeuren, is dat de overdragende polissen juridisch niet zouden 

kunnen worden onderhouden en dat geldige claims bijgevolg mogelijk niet wettelijk 

kunnen worden betaald. De Overdracht neemt dit risico volledig weg en creëert 

daarmee een voordeel voor deze groep van polishouders. 

Ik heb de Overdracht en het waarschijnlijke effect ervan op elk van de polishouders in 
overweging genomen. Ik heb geconcludeerd dat het risico dat een polishouder negatief wordt 
beïnvloed door de voorgestelde Overdracht voldoende klein is om over te gaan tot de 
voorgestelde Overdracht zoals beschreven in dit verslag. 
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Verklaring van de deskundige 

2.10 Ik bevestig dat ik duidelijk heb gemaakt welke feiten en zaken in dit verslag mijn eigen kennis 
zijn en welke niet. Ik bevestig dat de feiten en zaken die mijn eigen kennis zijn, waar zijn. De 
meningen die ik heb geuit geven mijn ware en volledige professionele mening weer over de 
zaken waarop ze betrekking hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
Philip Tippin 
Lid van het ‘Institute and Faculty of Actuaries’ 
Partner, KPMG LLP 
27 juli 2018 
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3. Achtergrond 

Hiscox Insurance Company Limited (‘HIC’)  

3.1 HIC is een in het Verenigd Koninkrijk gemachtigde verzekeraar en een volledige 
dochteronderneming van Hiscox Insurance Holding Limited die deel uitmaakt van de Hiscox 
Group. De uiteindelijke moederonderneming is Hiscox Ltd, een holdingbedrijf in Bermuda dat 
genoteerd staat op de FTSE 250 op de London Stock Exchange. In 1996 nam de Hiscox 
Group de Economic Insurance Company over en wijzigde de naam naar de Hiscox Insurance 
Company, met als doel het uitbreiden van de activiteiten buiten Lloyd’s en het verzekeren van 
regionale gespecialiseerde risico’s. Het bedrijf voert schadeverzekeringsactiviteiten uit en in 
het bijzonder particuliere verzekeringen en bedrijfsverzekeringen. Particuliere verzekeringen 
omvatten hoogwaardige huishoudelijke producten, kunstvoorwerpen en verzamelobjecten en 
luxe motorvoertuigen. Commerciële risico’s zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf, met 
name op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en andere verplichtingen, waaronder 
ongevallenverzekeringen en vastgoedrisico’s. Het bedrijf verzekert activiteiten in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en alle andere EU-lidstaten, doorgaans via twee interne agentschappen 
die volledig in handen zijn van het bedrijf, namelijk HEUL en HUL. 

Gezien de vermogenspositie van Hiscox en haar steun voor HIC, heeft HIC een A.M. Best 
kredietbeoordeling van A (Uitstekend), een S&P-beoordeling van A (Sterk) en een Fitch-
beoordeling met nettoactiva van £ 244 mln aan het einde van 2017. 

Het onderstaande schema toont de vereenvoudigde groepsstructuur van relevante entiteiten 
in Hiscox, onmiddellijk voorafgaand aan de Overdracht. 

 

 

3.2 HIC wordt gemachtigd door de PRA, gereglementeerd door de PRA en de FCA en is 
bijgevolg lid van de FSCS.  
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Het FSCS is een Britse wettelijke regeling die wordt gefinancierd door leden van de financiële 
dienstensector in het Verenigd Koninkrijk. Het voorziet in compensatie voor individuele 
houders van polissen van Britse verzekeraars, in het Verenigd Koninkrijk of een andere EER-
staat, die in aanmerking komen voor compensatie in het kader van de FSCS indien de 
verzekeraar in gebreke blijft.   

Volgens de huidige FSCS-regels zijn aansprakelijkheidsclaims die onderworpen zijn aan een 
verplichte verzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering of claims die het gevolg zijn 
van overlijden of arbeidsongeschiktheid van een polishouder als gevolg van ziekte voor 100% 
beschermd en andere soorten polissen zijn voor 90% beschermd. Herverzekeringscontracten, 
alsook verzekeringen voor goederen in doorvoer, zeeverzekeringen, luchtvaartverzekeringen 
en kredietverzekeringen worden niet gedekt door de FSCS. Zoals ik in deel 2.9 opmerk, schat 
Hiscox dat minder dan 5% van de overdragende polissen niet worden gedekt door de FSCS. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geauditeerde financiële prestaties van HIC 
van 31 december 2013 tot 2017 op basis van IFRS.  

 
Bron: Financiële overzichten; IFRS; Beheersrekeningen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de balans van Solvabiliteit II op 31 december 
2016 en 31 december 2017. De balans van Solvabiliteit II waardeert activa en passiva op een 
andere basis dan IFRS. Dit wordt verder besproken in deel 3.12. 

 
Bron: Financiële overzichten; Balans van SII 

De cijfers van 31 december 2017 tonen aan dat HIC goed gekapitaliseerd is en een overschot 
aan activa heeft ten opzichte van de passiva, met een Capital Cover Ratio (de verhouding 
tussen eigen fondsen en SCR, zoals gedefinieerd in deel 5.9) van 140%. De eigen fondsen 
voor HIC bedroegen op 31 december 2016 £ 40 mln minder dan de nettoactiva – dit komt 
door voorzienbare dividenden die in februari en mei 2017 in twee tranches werden betaald. 
Een dividend van £ 35 mln is gepland voor het tweede kwartaal van 2018 – als er zich geen 
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andere materiële wijzigingen voordoen, zal dit de beschikbare eigen fondsen verminderen 
zodat de Capital Cover Ratio (zoals gedefinieerd in deel 5.9) op 30 juni 2018 122% zal zijn. 

Uitgaande herverzekeringsprogramma’s 

3.3 HIC heeft herverzekeringsbeschermingen gekocht om haar verzekeringsrisico’s te beperken. 
Deze beschermingen zijn kenmerkend voor deze gebruikt door andere 
verzekeringsmaatschappijen voor de soorten verzekeringsactiviteiten die worden uitgegeven 
door de Overdrachtondernemingen. 

Dit omvat schade-excedent-herverzekeringen (‘XL’) op de vastgoed- en 
aansprakelijkheidsportefeuille, regelingen voor quota-aandelen (‘QS’) betreffende de 
aansprakelijkheid van de werkgever, beroepsaansprakelijkheid en ‘construction bonds’. Dit is 
geen uitputtende opsomming van dekkingen, maar beschrijft kort de materiële dekkingen die 
beschikbaar zijn om bescherming te bieden tegen nieuwe claims en gebeurtenissen. Deze 
herverzekeringsbeschermingen worden gekocht van bedrijven buiten de Hiscox Group. 

HIC heeft een interne 70% QS-regeling met Hiscox Insurance Company Bermuda (‘HIB’) met 
betrekking tot haar aansprakelijkheidsactiviteiten, naast de andere hierboven vermelde 
dekkingen. Dit helpt de piekblootstellingen in geval van claims in het kader van een “liability 
clash” te beperken (waarbij één enkele gebeurtenis kan leiden tot claims op polissen in 
verschillende bedrijfstakken met aansprakelijkheid). Om het aan zo’n grote herverzekering 
verbonden tegenpartijkredietrisico te beperken, zijn afgezonderde ‘collateral accounts’ 
opgezet om de uit dit contract voortvloeiende verplichtingen te dekken. 

Polis- en schadebeheer 

3.4 De activiteiten zijn momenteel ondergebracht bij HIC, voornamelijk via HUL en HEUL, interne 
intermediaire bedrijven die DAA’s hebben bij HIC voor zowel verzekeringen als claims. 
Krachtens het huidige operationele model sluiten HUL en HEUL verzekeringsovereenkomsten 
tussen klanten en HIC, en HUL en HEUL zijn in staat om namens HIC claims te behandelen 
en op te lossen voor risico’s in het Verenigd Koninkrijk en de EER. 

HEUL introduceert rechtstreeks activiteiten aan de Europese bedrijfstakken van HIC vanaf 
EER-landen met uitzondering van het  

Verenigd Koninkrijk. Het verleent operationele en polisadministratiediensten van 
bedrijfstakken van Lissabon en de EU voor HIC-activiteiten. 

HUL heeft momenteel een vestiging in Ierland met een team van verzekeraars en regionaal 
management; de Ierse activiteiten worden momenteel beheerd als onderdeel van de 
activiteiten in hetVerenigd Koninkrijk. Het backofficeteam is gevestigd in Lissabon met 3 
voltijdse equivalenten, terwijl schadebehandeling, financiën en IT allemaal worden verstrekt 
vanuit hetVerenigd Koninkrijk. 

Employers’ Liability Tracing Office (‘ELTO’)-systeem 

3.5 ELTO is opgezet om eisers, verzekeraars, polishouders en andere geïnteresseerde partijen 
via een online zoekmachine toegang te verlenen tot een database met polissen van 
Employers’ Liability (‘EL’). Het systeem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verzekeraar 
van een vorige werkgever te vinden, waar de eiser letsel/ziekte heeft geleden als gevolg van 
eerdere tewerkstelling. ELTO verplicht alle verzekeraars om de gegevens over alle nieuwe en 
verlengde EL-polissen vanaf april 2011 te uploaden, alsook polissen vóór deze datum 
waartegen na deze datum nieuwe claims zijn ingesteld. HIC is een lid van ELTO en HSA zal 
zich inschrijven bij ELTO met betrekking tot Verenigd Koninkrijk -blootstelling die wordt 
verzekerd in Ierland. 
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Hiscox SA (‘HSA’) 

3.6 HSA is een Europese dochteronderneming van Hiscox Ltd, opgericht als gevolg van de 
noodzaak van HIC om zowel de verzekeringsactiviteiten als de bestaande 
verzekeringsdiensten in de EER na Brexit voort te zetten. 

3.7 HSA is opgericht en gemachtigd in Luxemburg en wordt gereglementeerd door de CAA. HSA 
moet voor het geheel van haar verzekeringsactiviteiten technische bepalingen opstellen voor 
alle verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten die zijn gesloten. 
Dergelijke technische bepalingen moeten te allen tijde worden gedekt door equivalente en 
congruente activa (“Gescheiden activa”) die zijn ondergebracht bij een depothoudende bank 
krachtens een standaard tripartiete overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij, de 
depothoudende bank en de CAA. De Gescheiden activa vormen een afzonderlijke pool van 
activa, die duidelijk gescheiden moeten zijn van de andere activa en passiva van de 
verzekeringsmaatschappij. De Gescheiden activa worden toegewezen, met absolute 
voorkeur en prioriteit, aan de garantie van de betaling van verzekeringsclaims verschuldigd 
door de verzekeringsonderneming aan haar verzekeringsschuldeisers. Indien de 
verzekeringsonderneming failliet gaat, worden de verzekeringsschuldeisers bij voorkeur en bij 
voorrang ten opzichte van de andere schuldeisers uitbetaald met Gescheiden activa. 

Polishouders hebben toegang tot een Ombudsman voor het verzekeringswezen die wordt 
geleid door de ACA en de ULC en kunnen hun klachten rechtstreeks richten tot de CAA.  

Voor klachten over de Britse tak van HSA zullen polishouders toegang hebben tot de FOS. 
De FOS is een onafhankelijke overheidsinstantie die geschillen tussen particulieren en Britse 
financiële dienstverleners wil beslechten. Zij kan de polishouders een schadevergoeding 
toekennen. Enkel houders van polissen, die zakelijke activiteiten behelzen die in het Verenigd 
Koninkrijk worden uitgevoerd, kunnen klachten indienen bij de FOS.   

De ombudsman voor het verzekeringswezen die hier wordt beschreven, is het Luxemburgse 
equivalent van de FOS met betrekking tot verzekeringsmaatschappijen.  

In deel 4.19 ga ik dieper in op de verschillen in beschermingen van polishouders tussen 
Luxemburg en hetVerenigd Koninkrijk.  

 

3.8 Op datum van dit verslag heeft HSA geen polissen opgesteld. Het is de bedoeling dat de 
HSA vanaf de Ingangsdatum van de Overdracht de EU-vernieuwingen uit de HIC-portefeuille 
en de nieuwe contracten zal overnemen.  

Verzekeringsactiviteiten van de Overdrachtondernemingen 

3.9 Als gevolg van de Overdracht worden alle aansprakelijkheden voor verzekeringen, 
verplichtingen en uitstaande claims met betrekking tot EER-polissen, samen met EER-risico’s 
die momenteel worden gedekt krachtens niet-EER-polissen, alsook bepaalde andere activa 
en passiva van HIC overgedragen naar HSA. 

De onderstaande tabel toont vergelijkende cijfers voor de Overdrachtondernemingen op de 
laatst beschikbare geauditeerde datum. Informatie over openstaande claims wordt verstrekt 
aan HIC om een indicatie te geven van de omvang van openstaande claims die worden 
overgedragen naar HSA. Informatie over reserves wordt verstrekt aan alle 
Overdrachtondernemingen om inzicht te geven in de grootte van de betrokken entiteiten. 

 
Bron: Managementinformatie 



Verslag van een onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van verzekeringsbedrijf Hiscox Insurance 
Company Ltd en Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Alle rechten 
voorbehouden 

Pagina 20 van 71 23/08/2018 

 
Documentclassificatie – KPMG Openbaar 

De onderstaande tabel toont het aantal polissen die van HIC naar HSA worden 
overgedragen, verdeeld in bedrijfstakken, en geïdentificeerd op basis van de verzekerde 
regio’s en op basis van het feit dat de polissen lopend zijn of reeds zijn vervallen 
(zogenaamde tail policies). Merk op dat één polis meerdere bedrijfstakken kan omvatten, 
bijgevolg zal het totale aantal overdragende bedrijfstakken het totale aantal overdragende 
polissen overstijgen. Een polis die bijvoorbeeld de bedrijfstakken HIC EU General Liability en 
HIC EU PI omvat, wordt twee keer geteld in de onderstaande tabel, maar slechts één keer in 
de polisberekeningen elders in dit document.  

 

 

 
Bron: Managementinformatie 

  

 Ik merk ook op dat het aantal Jersey-polissen als volgt verdeeld is:  

 378 lopende Jersey-polissen waarvan 350 met EU-blootstelling, met de 350 polissen 
inbegrepen in de kolom ‘UK Live’ in de bovenstaande tabel; 

 302 vervallen Jersey-polissen waarvan 244 met EU-blootstelling, met de 244 polissen 
inbegrepen in de kolom ‘UK Tail’ in de bovenstaande tabel; en  

 403 geannuleerde Jersey-polissen waarvan 370 met EU-blootstelling, met de 370 
polissen inbegrepen in de kolom ‘UK Tail’ in de bovenstaande tabel.  

 

3.10 Activiteiten verzekerd door HIC 
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HIC voert schadeverzekeringsactiviteiten uit en in het bijzonder particuliere verzekeringen en 
bedrijfsverzekeringen. Particuliere verzekeringen omvatten hoogwaardige huishoudelijke 
producten, kunstvoorwerpen en verzamelobjecten en luxe motorvoertuigen. Commerciële 
risico’s zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf, met name op het gebied van 
beroepsaansprakelijkheid en andere verplichtingen, waaronder ongevallenverzekeringen en 
vastgoedrisico’s. Deze verzekeringsactiviteiten worden in heel Europa uitgevoerd. 

3.11 Mix van polishouders 

Zoals blijkt uit de tabellen in 3.9 hierboven, is er een aanzienlijk aantal overdragende polissen 
waarbij de polishouders individuele klanten in plaats van bedrijven zouden zijn. Een subgroep 
van deze polishouders, samen met enkele van de kleinere commerciële klanten, komen in 
aanmerking om momenteel te worden beschermd door de FSCS. Gezien het aantal van deze 
polishouders in HIC, zal ik in mijn analyse in Deel 5 van dit verslag de belangen van de door 
FSCS beschermde polishouders afzonderlijk in overweging nemen van deze zonder 
bescherming. 

Prudentiële kapitaalvereisten 

3.12 De Overdrachtondernemingen zijn momenteel onderworpen aan een prudentieel 
kapitaalregime dat vereist dat zij voldoen aan een solvabiliteitskapitaalvereiste die zodanig is 
gekalibreerd dat polishouders veilig zijn met een betrouwbaarheidsniveau van 99,5% van 
potentiële toekomstige schuldresultaten over één jaar. 

Dit maakt deel uit van het regelgevend regime in heel de EU voor 
verzekeringsmaatschappijen, dat bekend staat als ‘Solvabiliteit II’, en dat is ingevoerd met 
ingang van 1 januari 2016.  

Andere belangrijke vereisten van dit regime zijn de volgende: 

 Verzekeringsentiteiten moeten hun kapitaalvereiste van Solvabiliteit II 
(‘Solvabiliteitskapitaalvereiste’ of ‘SCR’) ofwel berekenen met behulp van een reeks 
regels die in de EU-wetgeving zijn vastgelegd (de ‘Standaardformule’), ofwel, 
onderworpen aan de goedkeuring van hun regelgever, met behulp van een intern 
ontwikkeld Economisch kapitaalmodel (een ‘Intern model’). In beide gevallen hebben de 
determinanten van de solvabiliteitskapitaalvereiste betrekking op de aard van de risico’s 
binnen de gereglementeerde entiteit, met inbegrip van marktgerelateerde 
beleggingsrisico’s, verzekeringsrisico’s die voortvloeien uit nieuwe activiteiten of 
bestaande verplichtingen en andere bedrijfsrisico’s waaronder kredietrisico en 
operationeel risico. 

 Zowel HIC als HSA berekenen hun SCR met behulp van de Standaardformule. Er zijn 
momenteel geen plannen voor een van beide bedrijven om in de nabije toekomst 
goedkeuring voor een Intern model aan te vragen, dus de SCR’s voor elk bedrijf blijven in 
de voorzienbare toekomst gebaseerd op de Standaardformule. 

 Regelgevende kapitaalvereisten worden bepaald in termen van een SCR en een 
minimale kapitaalvereiste (‘MCR’). De vereisten worden berekend aan de hand van een 
complexe formule op basis van onder meer de technische bepalingen, geschreven 
premies, herverzekering, uitgestelde belasting en administratiekosten.  

 De methode waarmee de balansen van de verzekeringsentiteiten en de definitie van 
kapitaal voor regelgevingsdoeleinden worden berekend is nu gebaseerd op grotendeels 
economische maatstaven van activa en passiva, in plaats van op maatstaven die zijn 
gebaseerd op boekhouding.  

 Er werd een reeks minimumnormen ingevoerd met betrekking tot het bestuur en de 
bekendmaking van verzekeringsentiteiten (ook bekend als ‘Pillar II’ en ‘Pillar III’), met 
inbegrip van een vereiste om een ORSA uit te voeren en te documenteren.  
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 Als de beschikbare middelen van een verzekeraar onder de SCR dalen, dan moeten 
toezichthouders actie ondernemen om de financiën van de verzekeraar zo snel mogelijk 
weer op het niveau van de SCR te krijgen. Als de financiële situatie van de verzekeraar 
echter blijft verslechteren, dan wordt het niveau van toezichthoudende interventie 
geleidelijk opgevoerd. De bedoeling van deze ‘toezichthoudende ladder’ is om eventuele 
noodlijdende verzekeraars te identificeren voordat de belangen van de polishouders 
ernstig worden bedreigd. Indien, ondanks toezichthoudende interventie, de beschikbare 
middelen van de verzekeraar onder de MCR vallen, dan wordt ‘ultieme toezichthoudende 
actie’ geactiveerd. Dit betekent dat de passiva van een verzekeraar naar een andere 
verzekeraar kunnen worden overgedragen, de vergunning van de verzekeraar kan 
worden ingetrokken, de verzekeraar geen nieuwe polissen meer mag verkopen en zijn 
lopende activiteiten kunnen worden opgeheven. 

Ik merk op dat: 
 

 Luxemburg ook onderworpen is aan de Solvabiliteit II-regelgeving.  

 Ik heb de berekeningen van de Standaardformule van Solvabiliteit II van de 
Overdrachtondernemingen beoordeeld om het relatieve verschil in posities van 
polishouders voor en na de overdracht van passiva te vergelijken. De geschiktheid van 
deze benadering en een gedetailleerdere omschrijving van deze analyse zijn te vinden in 
deel 5.9 hieronder. 

 Ik heb de stresstests die inbegrepen zijn bij de ORSA die door HIC voor elk van de 
Overdrachtondernemingen wordt opgesteld, bestudeerd bij het bepalen van de 
stresstests die moeten worden toegepast bij het beoordelen van de veiligheid van de 
polishouder voor elke groep polishouders in deel 6 hieronder. 

Beleid voor kapitaalbeheer 

3.13 HIC heeft als doel een Capital Cover Ratio van meer dan 120% van SII beschikbaar kapitaal 
aan SII SCR in normale marktomstandigheden. Bij de oprichting zal HSA naar verwachting 
hetzelfde beleid voor kapitaalbeheer volgen.  

3.14 HIC heeft geen specifiek dividendbeleid, dividenduitkeringen worden echter berekend op de 
surplusfondsen boven op de overeengekomen minimale vereiste van HIC met inachtneming 
van de SCR-naleving. HSA zal naar verwachting hetzelfde beleid volgen.  

3.15 De minimale regelgevende niveaus van de kapitaaldekking die geïmpliceerd zijn door de 
risicobereidheden binnen de beoogde beleidslijnen voor kapitaalbeheer voor beide 
Overdrachtondernemingen zijn hoog genoeg ten opzichte van het wettelijke minimum, zodat 
de kans dat de polishouder in gebreke blijft gering blijft. 

Garanties/risicodelingsregelingen 

3.16 HIC en HSA hebben bevestigd dat er momenteel geen andere garanties of 
risicodelingsregelingen bestaan dan de herverzekeringsovereenkomsten die zijn beschreven 
in deel 3.3. 

Pensioenplanverplichtingen 

3.17 De wettelijke werkgever van de toegezegde pensioenregeling voor de personen die diensten 
verlenen voor de Overdrachtondernemingen is het dienstenbedrijf Hiscox Underwriting Group 
Services Limited (‘HUGS’), en niet HIC of HSA. De wettelijke werkgever financiert de regeling 
en is juridisch aansprakelijk voor de financiering ervan. Het management van Hiscox heeft mij 
laten weten dat het HIC sinds 1 april 2001 geen personeel meer in dienst heeft dat in 
aanmerking komt voor de pensioenregeling en HSA heeft dit nooit gehad. De regeling is sinds 
31 december 2000 afgesloten voor nieuwe leden en de toekomstige toerekening van 
voordelen sinds 31 december 2006.  
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Hiscox PLC, de moedermaatschappij van HUGS, heeft een garantie verstrekt aan HUGS, die 
ik heb bekeken en die bepaalt dat indien HUGS haar verplichtingen uit hoofde van de 
Regeling niet zou nakomen, Hiscox PLC de eerste £ 50 mln van de daaruit voortvloeiende 
verplichting zou voldoen.  

Historisch gezien werd 37,1% van alle verplaatsingen in surplus of tekort als een 
bedrijfsuitgave doorgerekend naar HIC. Ik begrijp echter uit het extern juridisch advies aan 
HIC (dat ik heb gezien) dat dit geen rechtsmiddel op deze entiteit creëert. Voor de toekomst 
ben ik geadviseerd door het management van Hiscox dat er geen doorrekening zal 
plaatsvinden naar HIC, dus de veiligheid van de polishouders binnen HIC en HSA mag geen 
invloed ondervinden van enig toekomstig potentieel van de pensioenregeling.  

Pensioenspecialisten in mijn team hebben mij geadviseerd dat The Pensions Regulator 
uitgebreide bevoegdheden heeft in het geval van een in gebreke blijven, en naar andere 
leden van Hiscox Group zou kunnen kijken om fondsen te werven, dus heb ik verder 
nagedacht over de impact van een extreme gebeurtenis op de pensioenregeling. Dit 
bespreek ik verder in deel 5.7.  
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4. Gevolgen van de Overdracht 

Hoe gaat de Overdracht in zijn werk? 

Welke polissen worden overgedragen naar HSA? 

4.1 HIC zal drie belangrijke factoren gebruiken om te bepalen welke polissen van HIC naar HSA 
moeten worden overgedragen.  

- De eerste overweging is de locatie waarin de polis is verzekerd; als de polis aanvankelijk 
was verzekerd in een van HIC’s EEA-bedrijfstakken, wordt dit naar HSA overgedragen.  

- Vervolgens neemt HIC de risicolocatie van de primaire polishouder/hoofdkantoor in 
overweging; als de locatie van de primaire polishouder zich in de EER bevindt, dan wordt 
de polis naar HSA overgedragen. Primaire polishouder wordt in Bijlage 5 van dit verslag 
gedefinieerd.  

- De slotoverweging is de locatie van het risico. Hier wordt de definitie van risicolocatie 
volgens Solvabiliteit II gevolgd bijv. als een polis een Frans eigendom dekt, dan worden 
het vastgoedrisico en de eventuele dekking ervan beschouwd als Frans risico. Polissen 
met uitsluitend EER-risico’s worden naar HSA overgedragen. Voor polissen die risico’s 
op meerdere locaties dekken (hierna ‘gedeelde risico’s’ genoemd), wordt de EER-
component van de polis naar HSA overgedragen, waarbij dekkingen voor het Verenigd 
Koninkrijk en de rest van de wereld bij HIC blijven. 

Om twijfel te vermijden: een polis wordt overgedragen als het onder een van 
bovenstaande categorieën valt; deze moet niet aan alle categorieën voldoen. 

Ik verwijs collectief naar de polissen die van HIC naar HSA worden overgedragen als de 
‘overdragende polissen’. De polissen die bij HIC blijven, noem ik ‘niet-overdragende 
polissen’. 

Financiële gevolgen van de Overdracht 

Gevolgen van de Overdracht op de structuur van de Hiscox Group 

4.2 Als gevolg van de Overdracht worden de verzekeringsverplichtingen met betrekking tot 
overdragende polissen en sommige andere activa en passiva van HIC naar HSA 
overgedragen. 

Het diagram met de vereenvoudigde groepsstructuur na de Overdracht toont de Hiscox-
structuur en markeert welke entiteiten na de Overdracht verzekeringsverplichtingen 
behouden.  
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Merk op dat er, vóór de bovenstaande Overdracht, twee grensoverschrijdende fusies zullen 
plaatsvinden waarbij HAG fuseert met HEUL en daarna HEUL met HSA.  
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De impact van de grensoverschrijdende fusies (die van HAG en HEUL, en van HEUL en 
HSA, zoals weergegeven in de bovenstaande structuurdiagrammen) is tweevoudig. De fusie 
van HAG met HEUL is een stroomlijning; HAG is een voormalig intermediair bedrijf binnen 
Hiscox dat activiteiten in Duitsland introduceerde. Het is al enige tijd aan het afbouwen. HEUL 
is momenteel het intermediair bedrijf dat activiteiten introduceert aan de Europese 
bedrijfstakken van HIC. De fusie tot HSA draagt effectief de verlengingsrechten voor de door 
HEUL geïntroduceerde polissen over naar HSA. Er zijn geen risico’s van misleidende 
verkoop of gelijkaardige risico’s bekend die worden overgedragen als deel van de 
grensoverschrijdende fusies met HSA. Hoewel er hypothetische risico’s zijn die in de 
toekomst zouden kunnen groeien, zijn er geen risico’s vastgesteld door Hiscox. Aangezien 
deze risico’s op dit moment hypothetisch zijn en er geen specifiek geval is vastgesteld, heb ik 
deze risico’s verder in mijn analyse niet expliciet in overweging genomen. Ik merk echter op 
dat krachtens Solvabiliteit II bij de berekening van de SCR voor een bedrijf rekening wordt 
gehouden met het operationele risico, er is dus een zekere voorziening voor nog niet 
geïdentificeerde toekomstige risico’s die moeten worden gedekt. 

Om twijfel te vermijden, zal HSA na de Overdracht en grensoverschrijdende fusies dezelfde 
bedrijfsnaam en juridische status behouden. De beginbalansen voor HSA waarnaar ik in dit 
verslag verwijs, omvatten reeds de impact van de grensoverschrijdende fusies. 

Gevolgen van de Overdracht op de balansen van Overdrachtondernemingen 

4.3 Ik heb mijn analyses uitgevoerd op basis van cijfers op 31 december 2016 en 31 december 
2017, alsook geraamde cijfers op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020, 
ten behoeve van dit verslag. Ik zal de analyses bijwerken met de meest recente 
driemaandelijkse financiële informatie in een aanvullend verslag wanneer deze 
geactualiseerde cijfers beschikbaar zijn. 

4.4 De onderstaande tabellen tonen de verwachte financiële positie volgens IFRS van de 
Overdrachtondernemingen na de Overdracht, op basis van de financiële positie van de 
Overdrachtondernemingen op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020, in de 
veronderstelling dat alle daarmee verband houdende activa en passiva op elke datum naar 
HSA worden overgedragen:  

Bron: Financiële overzichten; IFRS; Managementinformatie.  

De nettoactiva van HIC zijn na de Overdracht van £ 213,5 mln afgenomen naar £ 150,0 mln, 
hoewel wordt verwacht dat niet alle dividenden die deze wijziging beïnvloeden uiterlijk op 31 
december 2018 zullen worden uitgekeerd. De balans, hoewel deze naar verwachting zal 
worden betaald, zou beschikbaar zijn om gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de datum 
van dit verslag en de Ingangsdatum te dekken. Ik zal dit punt in mijn aanvullend verslag nog 
eens bespreken vóór de uiteindelijke Sanctions Hearing. De balans van HSA vóór de 
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Overdracht geeft de activa en passiva weer van HAG en HEUL die zijn samengevoegd; in 
deze fase heeft ze nog geen verzekeringsactiviteiten uitgevoerd. De toename van HSA en de 
balans van de activa worden overgedragen naar HIB krachtens de uitgebreide 
herverzekeringsovereenkomst die wordt besproken in deel 4.8. De herverzekeringsitems 
veranderen in hun geheel omwille van de toegenomen overdracht naar HIB (besproken in 
deel 4.8 hieronder). 

4.5 De onderstaande tabellen tonen de verwachte financiële positie van Solvabiliteit II van de 
Overdrachtondernemingen op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 2020, na 
de Overdracht. 

 

 
Bron: Balans SII 

De tabel toont ook de in aanmerking komende eigen fondsen van elke entiteit (dat wil zeggen, 
het beschikbare kapitaal dat wordt gebruikt voor de berekening van de kapitaaldekking 
krachtens de regelgevingsdoeleinden van Solvabiliteit II). In dit specifieke geval hebben HIC 
en HSA geen afgezonderde fondsen die beperken hoeveel van hun nettoactiva kunnen 
bijdragen aan hun vermogenspositie. Ook hier geldt: de HSA-positie vóór de Overdracht 
bestaat uit activa en passiva die zijn samengevoegd van HAG en HEUL en uitgedrukt in 
Solvabiliteit II-termen - het heeft strikt genomen geen Solvabiliteit II-balans vóór de 
Overdracht. 

  

HIC en HSA zullen naar verwachting kapitaal aanhouden dat equivalent is aan een Capital 
Cover Ratio van 120% tot 123% na de Overdracht gedurende de periode van 1 januari 2019 
tot 31 december 2020. HIC vóór de Overdracht zal op 31 december 2018 naar verwachting 
een 127% Capital Cover Ratio hebben op basis van de 2018 SCR-berekening. Ik heb ook de 
Capital Cover Ratio voor HIC getoond als de 2019 SCR zouden worden berekend op 
dezelfde basis als de 2018 SCR. Dit veronderstelt dat HIC EER-activiteiten kan blijven 
verzekeren na 29 maart 2019 - dit is momenteel niet het geval, maar biedt de natuurlijke 
vergelijking met de opsplitsing van de kapitaalvereisten voor ondernemingen na de 
Overdracht. Deze verhouding is 113%, maar hierbij is rekening gehouden met een dividend 
dat in juni 2018 werd uitgekeerd en waarmee wordt vooruitgelopen op deze Overdracht 
(aangenomen dat HIC na 29 maart 2019 niet in staat is om EER-activiteiten te verzekeren). 

De Solvabiliteit II-balansen hierboven komen niet overeen als u elke regel voor en na de 
Overdracht optelt. De voornaamste redenen hiervoor zijn: 

 Wijzigingen in vermogenspositie - HIC’s kapitaalvereiste zal aanzienlijk afnemen 
als gevolg van het verlies van EER-verzekering en HSA zal bovendien worden 
gekapitaliseerd. Bijgevolg, als gevolg van de verminderde kapitaalbehoeften van 

All figures in £000s

£1=€0.88

Solvency II Balance Sheet

HIC (pre-

Transfer)

HSA (pre-

Transfer)**

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

Assets

Investment and Cash 635.0 29.3 410.5 121.7 451.3 116.9 507.6 131.4

Reinsurer's Share of Technical Provisions 308.7 215.2 225.2 243.4 266.7 276.1 293.1

Receivables 19.6 12.9 12.6 17.9 14.5 20.3 16.7 23.2

Other 0.0 - - - - - -

Total Assets 963.2 42.2 638.3 364.8 709.3 403.9 800.5 447.7

Liabilities

Technical Provisions (excl. Risk Margin) 615.4 384.4 280.5 428.7 304.7 480.5 336.8

Risk Margin 17.9 9.9 3.2 10.8 2.2 11.9 2.5

Insurance and Reinsurance Payables - - - - - -

Payables (trade, not insurance) 67.8 25.4 56.1 27.4 58.6 31.1 62.6 33.8

Solvency II DTL Adjustment 7.4 5.6 (5.8) 6.1 (4.1) 6.8 (3.1)

Other 9.7 8.4 1.5 8.8 3.9 9.4 4.2

Total Liabilities 718.2 25.4 464.4 306.9 513.0 337.8 571.3 374.3

Net Assets 245.0 16.8 174.0 57.9 196.3 66.0 229.2 73.4

Eligible Own Funds 245.0 174.0 57.9 196.3 66.0 229.2 73.4

SCR 2019 * 215.9 143.6 48.4 163.7 54.9 189.1 59.5

Capital Cover Ratio 2019 * 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123%

Capital Cover Ratio (HIC 2018 SCR) 127%

* HIC pre-Transfer 2019 ratios calculated as though Brexit were not happening and the business could continue to underwrite as now for comparison with the sum of the parts

** HSA does not have a pre-Transfer Solvency II balance sheet as it has not underwritten insurance business.  These numbers reflect the balance sheet after the cross-border mergers re-expressed in Solvency II terms

As At 31 December 2019 As At 31 December 2020As At 01 January 2019
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HIC, zal het een dividend betalen aan Hiscox Group. De netto impact van dit is 
een vermindering in het totale aantal cash en investeringen van £ 41,7 mln. 

 Wijzigingen in herverzekeringsovereenkomsten - annulering van de bestaande 
70% commerciële regelingen voor quota-aandelen tussen HIB en HIC voor 
overdragende polissen; dit blijft bestaan voor niet-overdragende HIC-polissen). 
Dit wordt vervangen door een 90% overdracht van schadeportefeuille op alle (niet 
enkel commerciële) bestaande risico’s. Er zal ook een nieuwe 90% regeling voor 
quota-aandelen worden ingevoerd voor nieuwe risico’s die in HSA worden 
geschreven. Deze wijzigingen worden verder besproken in deel 4.8 hieronder). 
Deze wijzigingen hebben invloed op de meeste van de bovenstaande 
bedrijfslijnen aan de actiefzijde.  

 Andere kleine aanpassingen (grotendeels intragroepsannuleringen). 

De risicomarge is een bedrag dat krachtens Solvabiliteit II moet worden opgenomen in de 
technische bepalingen. Het is de bedoeling een voorziening te treffen voor het risico dat de 
claims verder verslechteren dan is toegestaan in het kapitaalvereiste, waarin alleen rekening 
wordt gehouden met de risico’s van een verslechtering over een periode van één jaar in 
plaats van tot de vervaldatum van de verplichtingen. In het kader van mijn werk heb ik de 
documenten met de berekening van en de methode voor de berekening van de HC-
risicomarge gecontroleerd, als basis voor de cijfers van de risicomarge die zijn opgenomen in 
de Solvabiliteit II-balansen die ik heb ontvangen voor gebruik in mijn Verslag. Ik ben tevreden 
dat de berekeningen in overeenstemming zijn met de Solvabiliteit II-regels en merk op dat de 
berekeningen voor HIC op 31 december 2016 en 31 december 2017 aan een audit zijn 
onderworpen. 

Kosten en belastingimpact van de Overdracht 

4.6 Ik heb de interne analyse die is uitgevoerd door HIC met betrekking tot mogelijke 
belastingresultaten van de Overdracht ontvangen. Hoewel HIC het kwantum van 
belastingverplichtingen dat mogelijk voortvloeit uit de Overdracht niet kan bevestigen, begrijp 
ik dat Hiscox geëngageerd is om zowel in HIC als HSA kapitaal te injecteren, zodat eventuele 
belastingverplichtingen die zich kunnen voordoen geen wezenlijk nadelig effect zullen hebben 
op de polishouders. De gespecialiseerde belastingadviseurs van Hiscox hebben mij een 
analyse voorgelegd waaruit blijkt dat de meest ongunstige schatting van potentiële 
belastingverplichtingen als gevolg van de Overdracht iets meer dan £ 13 mln bedraagt en dat 
er mogelijk mitigerende maatregelen zijn om dit bedrag te verminderen. Dit is een zeer klein 
deel van de beschikbare activa van de Hiscox Group, dus ik ben ervan overtuigd dat er zelfs 
in het ergste geval slechts een klein risico voor de HIC- en HSA-balansen bestaat als gevolg 
van de belastingverplichtingen die groeien als gevolg van de Overdracht. 

4.7 Ik begrijp dat de meeste kosten die zijn verbonden aan de Overdracht zullen worden 
gemaakt, ongeacht of de Overdracht al dan niet plaatsvindt, aangezien het merendeel van 
deze kosten betrekking hebben op activiteiten die zich voordoen vóór de sanctiehoorzitting 
(bijvoorbeeld, met betrekking tot juridische kosten en mededelingen aan polishouders). 
Daarom identificeer ik geen aanzienlijke extra kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de 
Overdracht. HIC zal deze kosten dragen.  

Uitgaande herverzekering 

4.8 In een Part VII-overdracht waarbij uitgaande herverzekering wordt overgedragen, bestaat er 
een risico dat niet-groepsherverzekeraars van de Overdrachtondernemingen van wie de 
contracten niet door de Britse wetgeving worden geregeld de Overdracht niet erkennen en de 
betaling van toekomstige verhaalbare bedragen uit hoofde van herverzekering weigeren. Alle 
uitgaande herverzekeringscontracten die relevant zijn voor deze Overdracht worden echter 
geregeld door de Britse wetgeving, dus dit is hier geen risico. 

Herverzekeringscontracten die in 2018 zijn aangekocht (met inbegrip van alle contracten die 
Europese risico’s dekken) dekken momenteel zowel HSA als HIC; in deze contracten is HSA 
opgenomen als een met naam genoemde en gedekte onderneming van de Hiscox Group, en 
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als gevolg hiervan worden de polissen die zij ontvangt via de Overdracht automatisch gedekt 
door de contracten. Aangezien sommige plaatsingen gedurende het jaar worden opgezet, is 
er ook enige dekking voorzien voor zaken die in 2019 worden opgesteld. 
Herverzekeringscontracten die zijn overeengekomen in 2017 en eerder dekken HSA niet, 
aangezien deze werden gekocht vóór de datum waarop de Overdracht voor het eerst werd 
voorgesteld. 

Voor deze plaatsingen waarbij alleen HIC wordt gedekt, zal HSA als een goedkeuring worden 
toegevoegd aan het bestaande herverzekeringscontract als deel van de Overdracht.  

Als gevolg van de Overdracht zullen er ook enkele wijzigingen aan de interne QS-regelingen 
worden aangebracht. Deze worden hieronder vermeld:  

 Hoewel de HIC-activiteiten gedekt blijven door de 70% aansprakelijkheid QS naar HIB, 
wordt een nieuw contract van HSA naar HIB onderschreven vanaf het moment dat HSA 
begint met verzekeren. 

 Het deel dat krachtens het nieuwe HSA-contract aan HIB werd overgedragen, zal 90% 
zijn en zal alle bedrijfstakken en niet alleen aansprakelijkheid dekken - dit zal helpen om 
de totale piekblootstellingen aan catastroferisico’s voor onroerend goed te verminderen.  

 Er zal ook een verandering plaatsvinden in de keten van veiligheid; terwijl de HIC QS 
door afgezonderde ‘collateral accounts’ worden beschermd, zal de nieuwe HSA QS 
opereren op een ‘ingehouden gelden’ basis waarbij pas na 36 maanden een premie wordt 
betaald aan HIB, waarna het saldo van de premie verminderd met de verwachte claims 
verschuldigd is. Dit garandeert dat HSA het geld heeft om brutoclaims te betalen wanneer 
deze verschuldigd zijn, totdat de verliezen van het contract zo groot worden dat het 
verlieslatend wordt. Op 31 december 2017 bedragen de nettoactiva van HIB $ 865 mln. 

 Bovendien vindt er een overdracht van schadeportefeuille van HSA naar HIB plaats, die 
de overdragende risico’s van HIC dekt. Dit zal QS naar HIB 90% van de bestaande 
verplichtingen die van HIC naar HSA worden overgedragen, dat wil zeggen £ 379,4 mln. 
Dit contract is ook opgesteld op een ‘ingehouden gelden’ basis, en dus door HSA te 
spiegelen zal QS de potentiële tegenpartijkredietrisico’s voor HIB beperken. Er zal ook 
een nieuwe 90% overeenkomst voor quota-aandelen worden ingevoerd voor nieuwe 
activiteiten die in HSA worden onderschreven. 

Dividenden en kapitaalstructuur 

4.9 Er worden aan het beleid voor kapitaalbeheer van geen van beide Overdrachtondernemingen 
wijzigingen aangebracht als gevolg van de Overdracht. 

Niet-financiële gevolgen van de Overdracht 

4.10 Hier bestudeer ik de gebieden die een polishouder in overweging heeft genomen bij de 
beslissing om zijn oorspronkelijke polis te kopen en dus redelijke verwachtingen zou hebben 
ten aanzien van de volledige levenscyclus van zijn polis en eventuele claims. Ik heb in het 
bijzonder de kwaliteit en cultuur van het uitvoerend management van de 
Overdrachtondernemingen bestudeerd (in die zin dat het de toon en cultuur van de 
onderneming aangeeft), claimbehandeling, het gemak van toegang tot de onderneming voor 
klachten of polisadministratie, cyberbeveiliging voor zover deze de gegevens van de klant 
beschermt, en de wettelijke beschermingen waarvan de polishouder geniet.  

Toekomstige intenties van HIC en HSA 

4.11 De Overdracht van EER-polissen van HIC naar HSA garandeert dat Hiscox Europese 
business kan blijven onderschrijven, ongeacht de einduitslag van de Brexitonderhandelingen 
en de uiteindelijke overeenkomst die eventueel wordt gesloten. Er is momenteel geen intentie 
om de HIC- of HSA-activiteiten te beëindigen of uit te schrijven. 

Polis- en claimsbeheer 
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4.12 Hiscox heeft mij in kennis gesteld van haar voornemen om een operationeel model voor polis- 
en claimsbeheer op te stellen dat aan de volgende normen voldoet: 

- consistentie met het huidige operationele model 

- behoud van de mogelijkheid om klanten te voorzien van één polis die Verenigd 
Koninkrijk - en EER-risico’s dekt 

- naleving van verwachte wijzigingen in regelgeving als gevolg van de Brexit 

- na de Brexit claims blijven betalen aan alle bestaande polishouders 

Hieronder vat ik het effect van het voorgestelde operationele model op verschillende soorten 
klanten samen: 

- EER-klant: EER-klantenrisico’s worden momenteel voornamelijk verzekerd door HEUL. 
Na de grensoverschrijdende fusie tussen HSA en HEUL worden deze risico’s 
rechtstreeks in HSA verzekerd, en worden de vernieuwingsrechten voor dergelijke 
polissen verplaatst vóór de Overdracht naar HSA zich voordoet. Voor EER-
klantenrisico’s die momenteel via HUL worden verzekerd, wordt de polishouder na de 
Overdracht rechtstreeks doorverwezen naar, en verzekerd in, HSA. 

- Niet-EER-klant met EER-risico’s: EER-risico’s worden momenteel via HUL in HIC 
geschreven. In de toekomst zal HUL nog steeds het eerste contactpunt voor de klant in 
het Verenigd Koninkrijk zijn, maar HUL zal dit risico via een DAA naar HSA schrijven.  

In termen van claimbehandeling is HUL na de Brexit niet bevoegd om besluiten te 
nemen of betalingen te verrichten met betrekking tot claims die verband houden met 
EER-risico’s. Na ontvangst van een kennisgeving zal HUL claims van HSA doorgeven 
aan het passende EER-filiaal van HSA, dat deze claims zal afhandelen en betalen. 

- Niet-EER-klant met EER- en niet-EER-risico’s: Momenteel worden EER- en niet-
EER-risico’s door HUL (via regionale kantoren in het Verenigd Koninkrijk en Ierland) 
naar HIC geschreven via de DAA. HUL beheert het claimproces en betaalt claims 
namens HIC. Na de Brexit zal HUL haar herziene DAA’s gebruiken om EER-risico’s 
naar HSA en niet-EER-risico’s naar HIC te schrijven. Op deze manier blijft HUL het 
primaire contactpunt voor de klant. Dit soort van polissen vertegenwoordigt 22 - 24% 
van alle overdragende polissen. 

In termen van claimbehandeling is HUL na de Brexit niet bevoegd om besluiten te 
nemen of betalingen te verrichten met betrekking tot claims die verband houden met 
EER-risico’s, maar is in staat om contacten te leggen met de Britse makelaar/klant. Na 
ontvangst van een kennisgeving zal HUL claims van HSA doorgeven aan het passende 
EER-filiaal van HSA, dat deze claims zal afhandelen en betalen. 

 

Als gevolg van de Overdracht zullen er ook een aantal wijzigingen aan het operationeel model 
voor de Ierse tak van HUL worden aangebracht. Deze heeft momenteel een aantal functies in 
het Verenigd Koninkrijk en een aantal in andere landen van de EER. Deze wijzigingen worden 
hieronder samengevat: 

- Verkoop en Verzekering: er zal een verandering komen in rapporteringslijnen. De 
Managing Director en Underwriting Manager zullen nu rapporteren aan respectievelijk 
de CEO en CUO van Europa in plaats van respectievelijk de Sales Director en Deputy 
CUO van hetVerenigd Koninkrijk. 

- Activiteiten en Dienstverlening: Dit team zal blijven opereren vanuit Lissabon, maar 
zal rapporteren aan de Managing Director van de Ierse tak van HSA. 

- Claimbehandeling: In Ierland zal een team voor claimsbehandeling worden 
samengesteld. Dit zal bestaan uit één claims manager en drie claimbehandelaars (de 
huidige stand heeft 3,7 voltijdse equivalenten), die rapporteren aan de Head of Claims 
voor Europa. Dit zal gebeuren in de vorm van een nieuw team, maar de overdracht zal 
geleidelijk worden beheerd met de nodige ondersteuning van het huidige team van het 
Verenigd Koninkrijk om ervoor te zorgen dat er geen wijzigingen zijn in het beleid of de 
procedures.  
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De klantenervaring blijft grotendeels ongewijzigd bij dit nieuwe operationele model. Alle 
klanten die bij deze Overdracht zijn betrokken, worden momenteel aan HIC geïntroduceerd, 
ofwel rechtstreeks via hun relaties met HUL of HEUL (hoewel dit zeer zeldzaam is), ofwel via 
een derde tussenpersoon of makelaar. Alle klanten hebben echter het recht om rechtstreeks 
contact op te nemen met Hiscox (bijv. om een claim te maken) en dus heb ik overwogen hoe 
het rechtstreekse contact met Hiscox zou veranderen: 

 Klanten van HEUL behouden hetzelfde contactpunt dat ze altijd al hadden, hoewel ze nu 
na de fusie tot HSA behoren. 

 Klanten van HUL behouden grotendeels hetzelfde contactpunt dat ze altijd al hadden, en 
HUL zal eventuele opsplitsing en plaatsing van risico’s beheren en claims zo nodig 
doorverwijzen naar HSA. HUL blijft gedurende de volledige levenscyclus van de polis het 
directe contactpunt van haar klanten. 

 Klanten van de Ierse tak van HUL vormen hierop een uitzondering. In dit geval worden 
het personeel en de activiteiten van deze tak overgedragen naar de Ierse tak van HSA. In 
dit geval neemt de klant contact op met een ander bedrijf dan voordien voor claims en 
onderschrijven, maar zal, in ieder geval in het begin, omgaan met dezelfde mensen als 
vroeger in HUL. 

 Een klant die via een derde tussenpersoon transacties afsluit met HIC, ziet geen 
verandering - de tussenpersoon zal, in voorkomend geval, op precies dezelfde manier als 
voordien, omgaan met HUL of HEUL. 

De polishouder hoeft dus niet te navigeren door nieuwe of onbekende processen als gevolg 
van de wijziging in het operationele model - alle wijzigingen worden beheerd met HUL, HIC en 
HSA. 

Impact van de Overdracht op concurrentie 

4.13 Ik maak me alleen zorgen over de impact van veranderingen voor bestaande polishouders, 
tenzij de Overdracht leidt tot een materiële vermindering van de omvang van de bredere 
markt voor bepaalde soorten polissen die aan de behoeften van de polishouder zouden 
kunnen voldoen. De reden hiervoor is dat een potentiële toekomstige polishouder die 
ontevreden is met het product, de dienst, of een ander aspect van de dienst die hij na de 
Overdracht ervaart de mogelijkheid heeft om zijn volgende polis ergens anders te kopen. 
Aangezien deze Overdracht een reorganisatie van polissen tussen entiteiten is, zie ik voor de 
concurrentieomgeving geen impact die als gevolg van deze Overdracht een invloed zou 
kunnen hebben op de verschillende groepen van polishouders. 

Uitvoerend management 

4.14 De uitvoerende managementteams van HIC veranderen niet. De bestuursleden van HSA zijn 
de Group CEO, Group CFO, de CEO van Europa, de CEO van het Verenigd Koninkrijk en de 
EU (allemaal in hetVerenigd Koninkrijk), de Appointed Director, een Non-Executive Director 
(‘NED’) in België, en een Group NED in Zwitserland. Er wordt voorgesteld om in het Europese 
uitvoerend managementteam van HSA zowel Britse als Europese personeelsleden die 
momenteel bij HIC werken op te nemen (hoewel ze door HUGS of HEUL worden 
tewerkgesteld), alsook de Appointed Director in Luxemburg. Elke tak zal beschikken over 
landenmanagementteams en een aantal backofficediensten blijven beschikbaar op een 
groepsbasis - IT; actuarieel; risicobeheer; interne audit; kapitaalmodellering en 
kapitaalbeheer; ondersteuning van uitgaande herverzekeringen; en investeringsbeheer. 

4.15 Veel van de continentaal-Europese personeelsleden worden momenteel door HEUL 
tewerkgesteld. Degenen die niet vóór de Overdracht zijn verhuisd, zullen naar HSA worden 
overgebracht als gevolg van de grensoverschrijdende fusie tussen HEUL en HSA. 

ELTO 

4.16 HIC heeft ELTO verzocht om gegevens van de voorgestelde Overdracht op hun website te 
publiceren en heeft zich ertoe verbonden om ELTO in kennis te stellen van polissen inzake 
Employer’s Liability (‘EL’) die als gevolg van de Overdracht van verzekeraar veranderen. Bij 
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de laatste audits bleek HIC te voldoen aan de ELTO-vereisten. Elke derde eiser die een EL-
claim zou willen maken waarvoor HIC aansprakelijk was, zou de geschikte verzekeraar na de 
Overdracht nog kunnen vinden via ELTO.  

 

Beheer van de activiteiten 

4.17 De IT-systemen zullen worden bijgewerkt om HSA van dienst te zijn, dus de polissen zullen 
op dezelfde IT-systemen worden beheerd, ongeacht ze al dan niet worden overgedragen.  

Dit wordt als volgt gerealiseerd:  

Momenteel wordt alle Verenigd Koninkrijk - en EER-blootstelling in de systemen toegewezen 
aan de HIC-verzekeraar. In de toekomst worden alle HIC-polissen die vanuit de Europese 
takken van Hiscox worden afgesloten naar HSA overgeschakeld. Voor zaken die vanuit het 
Verenigd Koninkrijk worden verzekerd, zullen regels worden ingevoerd op basis van de 
risicoadressen binnen elke polis. Als het risico in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, zal het 
nog steeds aan HIC worden toegewezen; als het in de EER is gevestigd, wordt het aan HSA 
toegewezen.  

Er wordt een script uitgevoerd om de adressen en risicolocaties te identificeren. Vervolgens 
zullen de polissen die naar HSA moeten worden verplaatst, worden overgeschakeld in een 
update die zal worden ingesteld om automatisch plaats te vinden op de Ingangsdatum. Dit zal 
ervoor zorgen dat polishouders in de toekomst op al hun documenten de correcte verzekeraar 
zien. 

In geval van gedeelde risico’s moeten de relevante onderdelen van de polis zo nodig worden 
toegewezen aan HIC en HSA; op dit moment kan het systeem voor sommige polissen 
automatisch de juiste toewijzing vaststellen, maar voor andere is een handmatige interventie 
bij vernieuwing vereist. Ondertussen wordt het gedeelde risico toegewezen aan een nieuwe 
gemengde verzekeraar op het systeem zodat de verzekeraar op de polisdocumenten correct 
wordt vermeld als “Hiscox Insurance Company Ltd voor uw verzekerde bedrijven die buiten 
de EER zijn geregistreerd; Hiscox Societe Anonyme voor uw verzekerde bedrijven die in de 
EER zijn geregistreerd”.  

Het polis- en claimsbeheer in ruimere zin wordt hierboven in deel 4.12 al uitgebreider 
behandeld.  

Er zullen geen grote veranderingen in IT-processen zijn als gevolg van de Overdracht.  

Contractuele overeenkomsten 

4.18 De Overdracht mag geen gevolgen hebben voor de contractuele voorwaarden van 
overgedragen verzekeringspolissen, anders dan het veranderen van de partij bij de 
overeenkomst van HIC naar HSA. 

Voor niet-overgedragen polishouders van HIC mogen er zich geen extra problemen voordoen 
die als gevolg van de Overdracht claims voortbrengen. 

Wettelijke regelingen 

4.19 De voornaamste toezichthouders van HIC zijn momenteel de PRA en de FCA, en er zal als 
gevolg van de Overdracht geen wijziging komen in het toezicht op niet-overgedragen 
polishouders. Na de Overdracht zal de regelgevende omgeving voor overgedragen 
polishouders wijzigen aangezien de voornaamste toezichthouder van HIC de CAA, de 
Luxemburgse toezichthouder, zal zijn. EER-polishouders die al verzekerd zijn via de EER-
takken van HIC, zijn al onderworpen aan het gedragsregime in hun lokale land, en dit 
verandert niet. 

Bovendien zal de HSA over een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk beschikken, dat zal 
worden opgericht door de uitoefening van het paspoortrecht. De Britse tak van HSA zal 
incidentele EU-risico’s verzekeren op basis van een DAA met HUL. HSA zal ook de PRA 
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verzoeken om rechtstreekse autorisatie van de Britse tak als afdeling in een derde land zodat 
de PRA en de FCA rechtstreeks toezicht houden op de Britse tak (zelfs als de 
paspoortrechten na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU worden beëindigd). De 
Britse tak van HSA zal naar verwachting eind oktober 2018 worden opgericht, en dan zal ook 
de kennisgevingsprocedure van het regime van vrijheid van vestiging worden voltooid. 
Hoewel polishouders, die worden overgedragen, niet worden beschouwd als verzekerd via 
het Britse bijkantoor van HSA, dat niet langer onderworpen zal zijn aan de overkoepelende 
beginselen die de FCA van haar gereguleerde activiteiten verlangt, betekent het feit dat het 
Britse bijkantoor van HSA deze beginselen moet volgen, dat HSA de thans door HIC 
gevolgde gedragsrichtlijnen zal blijven toepassen, voor zover deze niet in strijd zijn met het 
Luxemburgse stelsel. 

De niet-overdraagbare polishouders van HIC, die op grond van de FSCS voor bescherming in 
aanmerking komen, behouden deze bescherming voor het geval de claims niet volledig uit de 
lopende reserves, het lopende kapitaal en de lopende herverzekering kunnen worden 
uitbetaald.  

De FSCS-bescherming blijft ook van toepassing op claims uit hoofde van polissen, die 
worden overgredragen en die in aanmerking kwamen voor een dergelijke bescherming, die 
vóór of na de ingangsdatum van de Overdracht is ontstaan, aangezien HSA een deelnemend 
bedrijf is binnen het toepassingsgebied van het FSCS-regime (oorspronkelijk als een 
binnenkomend EER-bedrijf dat paspoortrechten uitoefent en in de toekomst als een 
gemachtigde Britse tak). FSCS-bescherming loopt dan af bij vernieuwing voor overgedragen 
polissen die in de toekomst bij HSA worden vernieuwd, en die in plaats daarvan onder de 
bescherming van het Luxemburgse systeem zullen vallen, zoals beschreven in deel 3.7. Ik 
heb deze kwestie met twee verschillende advocaten besproken om te bevestigen hoe deze 
FSCS-bescherming wordt voortgezet. Overgedragen polishouders die niet in aanmerking 
kwamen voor bescherming onder FSCS zullen onder het Luxemburgse systeem in 
aanmerking komen.   

Hoewel de FSCS bescherming biedt voor individuen en kleine ondernemingen, zoals ik 
bespreek in deel 3.7, biedt het Luxemburgse systeem bescherming voor alle polishouders. 
Daarom zal het beschermingsniveau hoger zijn voor polishouders die vóór de Overdracht 
geen toegang hadden tot FSCS. Het is anderszins niet eenvoudig om de FSCS en het 
Luxemburgse systeem te vergelijken; de FSCS dekt minstens 90% van de in aanmerking 
komende claims zonder bovengrens (sommige soorten ondernemingen worden 100% 
gedekt), en wordt gefinancierd door een heffing die wordt opgelegd aan in aanmerking 
komende ondernemingen (d.w.z. ondernemingen waarvan de klanten een beroep kunnen 
doen op de bescherming van de FSCS). Het Luxemburgse systeem, zoals besproken in deel 
3.7, zal alle claims in een volgorde naar voorkeur dekken, waarbij voorrang wordt gegeven 
aan verzekeringsschuldeisers vóór alle andere schuldeisers. De FSCS is een onafhankelijke 
instantie en als zodanig zijn de fondsen ervan niet toegankelijk voor verzekeraars in geval van 
hun verzuim; evenzo maakt het Luxemburgse stelsel gebruik van wettelijk beschermd kapitaal 
dat in het kader van een tripartiete overeenkomst wordt aangehouden om de veiligheid van 
de polishouders te beschermen. Ik denk niet dat er een aanzienlijk verschil is in de veiligheid 
van bescherming tussen de FSCS en het Luxemburgse systeem, alhoewel de FSCS-
bescherming voor in aanmerking komende overgedragen polissen (d.w.z. de polissen die 
eerder toegang hadden tot de FSCS) wordt voortgezet tot vernieuwing, zullen de verschillen 
tussen deze polissen geen impact hebben.  

 

Na de overdracht zullen de niet-overdraagbare polishouders van HIC toegang tot de FOS 
blijven houden, indien zij toegang tot de FOS hadden vóór de overdracht. De activiteiten van 
HIC blijven immers onder de verplichte rechtsmacht van de FOS. De HIC-polishouders, die 
worden overgedragen en die momenteel toegang hebben tot FOS, zullen bij de FOS een 
klacht kunnen blijven indienen over de gereglementeerde activiteiten van HIC of het 
bijkantoor van HSA in het Verenigd Koninkrijk, d.w.z. over de gereglementeerde activiteiten 
die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgeoefend. Voor andere klachten zullen ze toegang 
hebben tot een Ombudsman voor het verzekeringswezen die wordt geleid door de ACA en de 
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ULC. Ook kunnen ze hun klachten rechtstreeks tot de CAA richten. In ieder geval zullen deze 
klanten hun recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke ombudsman niet 
verliezen, mochten ze dit nodig achten.  

Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk zijn momenteel beide lid van de EU en volgen het 
Solvency II-stelsel voor prudentiële regelgeving. Hoewel er kleine verschillen zijn tussen de 
precieze manier waarop Solvabiliteit II in elk EU-gebied is geïmplementeerd (bijvoorbeeld het 
Verenigd Koninkrijk vereist een externe audit van de SCR voor bedrijven met 
Standaardformule en heeft een aantal functionele rollen vastgelegd van Solvabiliteit II in het 
Senior Insurance Managers Regime, terwijl Luxemburg een minder geformaliseerd proces 
heeft dan het Verenigd Koninkrijk, belangrijke functionele rollen worden gewoonlijk 
gespecificeerd in een beschrijvend verslag over het governancesysteem en de ORSA), 
veranderen het algemene streefniveau van het kapitaal dat verzekeringsondernemingen 
moeten aanhouden en de verplichtingen inzake risicobeheer die worden opgelegd door de 
wetgeving van Solvabiliteit II niet. De berekening van de Standaardformule in het bijzonder 
verschilt niet tussen EU-lidstaten, er is dus geen werkelijk risico van aanzienlijke verschillen in 
veiligheid van de polishouder die het gevolg zijn van het veranderen van de ene EU-regulator 
naar de andere. 

Cyberbeveiligingsrisico 

4.20 Het risico van cyberbeveiliging is een relatief nieuwe en toenemende bedreiging voor 
bedrijven. Cyberaanvallen op bedrijven komen steeds vaker voor. Deze aanvallen kunnen de 
vorm aannemen van het verkrijgen van toegang tot en het verkopen of bekendmaken van de 
gegevens van klanten, of verhinderen dat het bedrijf blijft werken zoals gebruikelijk. 
Cyberveiligheid wordt daarom steeds belangrijker. Een klant mag dus redelijkerwijze 
verwachten dat zijn verzekeraar passende maatregelen neemt om vertrouwelijke gegevens te 
beschermen. 

Het merendeel van de gegevens van HIC wordt elektronisch bewaard in een primair 
datacentrum in hetVerenigd Koninkrijk, dat wordt gekopieerd naar het secundaire 
datacentrum in Frankrijk. De overige gegevens worden bewaard op Microsoft Azure-locaties 
of bij derde partijen. Er wordt aandacht besteed aan gegevensbeschermingswetten en alle 
interne personeelsleden moeten regelmatig periodieke cyber- en 
gegevensbeveiligingstrainingen volgen. PwC voert de externe audits uit die ook betrekking 
hebben op informatiebeveiliging. 

HSA zal naar verwachting hetzelfde operationele model volgen.  

Gedragsrisico 

4.21 De belangrijkste gebieden waarop gedragsrisico's voor HIC en HSA zich kunnen voordoen, 
zijn het proces voor het opstellen en afsluiten van polissen en de afhandeling van claims. Het 
is de bedoeling dat de wijzigingen voor elk van deze tot een minimum worden beperkt, zoals 
hierboven nader is beschreven. Voor HIC en HSA zijn de raden van bestuur de 
eindverantwoordelijken voor het ondernemingsrisico. Het toezicht op de regelnaleving zal 
vóór en na de Overdracht voor polishouders, die worden overgedragen, door verschillende 
personen worden uitgevoerd, aangezien de nalevingsfunctie van HSA een van de 
belangrijkste functies is, die in Luxemburg is opgericht. Het nalevingsteam van HSA zal 
bestaan uit de Head of Legal & Compliance, de Compliance Manager en een Compliance 
Analyst. De compliancefunctie binnen HSA zal worden uitgevoerd met extra ondersteuning 
van de compliancefunctie van de Hiscox Group.  

Processen met betrekking tot frontlijndistributie, verzekering en claims zullen niet veranderen 
als gevolg van de Brexit (met enkele uitzonderingen, bijv. Europese claims van de Britse tak 
zullen worden behandeld door het Europese claimsteam). Het huidige bestuur van 
gedragsrisico’s in Europa wordt beheerd via “Europe Customer and Conduct Group” 
(“EUCC”), dat op zijn beurt toezicht houdt op lokale groepen voor producttoezicht (“POG”), 
één voor Duitsland, Frankrijk, Benelux en Iberia. De UK Customer and Conduct Group 
(“UKCC”) beheert gedragsrisico’s voor de bedrijfseenheid van het Verenigd Koninkrijk en 
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Ierland. Deze structuur helpt ervoor te zorgen dat voor elk land naar behoren rekening wordt 
gehouden met de wettelijke vereisten, terwijl een consistente aanpak wordt gehandhaafd. De 
voorzitter van EUCC rapporteert over gedragskwesties aan de raad van bestuur van HEUL, 
en uiteindelijk aan de raad van bestuur van HIC. DE UKCC rapporteert aan de raad van 
bestuur van HUL en uiteindelijk aan de raad van bestuur van HIC.  

Na de Overdracht valt de nieuwe POG van Ierland onder het mandaat van de EUCC, dat zal 
rapporteren aan de raad van bestuur van HSA. De UKCC blijft rapporteren aan de raad van 
bestuur van HUL. Toezicht op de naleving van de distributie- en verzekeringsactiviteiten in het 
Verenigd Koninkrijk via HUL wordt gebaseerd op regelmatige verslagen van HUL aan de 
EUCC.  

De EUCC wordt voorgezeten door de CEO Europe (en HSA Director), en omvat de CUO van 
Europa, Head of Europe Claims, en de voorzitter van elk van de lokale POG’s, de 
Compliance Manager van HSA en de Group Compliance Manager. Dit blijft ongewijzigd, met 
uitzondering van de Group Compliance Manager die alleen bij uitzondering na de Overdracht 
aanwezig zal zijn. De UKCC wordt voorgezeten door de MD van het Broker Channel van het 
Verenigd Koninkrijk en omvat de MD van het Direct Channel van het Verenigd Koninkrijk e 
Head of Claims, Head of Alternative Distribution van het Verenigd Koninkrijk K, de 
plaatsvervangende CUO van hetVerenigd Koninkrijk, de Conduct and Complaints Manager 
van het Verenigd Koninkrijk en de Compliance Manager van hetVerenigd Koninkrijk. Na de 
Overdracht zal de Compliance Manager van HSA aanwezig zijn op de UKCC wanneer 
kwesties die van invloed zijn op HSA op de agenda staan. 

Het is niet de bedoeling dat de processen die worden gevolgd om het gedragsrisico te 
bewaken wezenlijk veranderen tussen HIC en HSA. 

Implicaties van de Brexit 

4.22 Het ultieme doel van de voorgestelde Overdracht is om de risico's die voortvloeien uit de 
Brexit te beperken. Door polissen over te dragen van HIC naar HSA, garanderen de 
Overdrachtsondernemingen dat ze die polissen in de toekomst zullen kunnen blijven 
verstrekken. Voor de polishouders, die worden overgedragen, zal dus het risico dat geldige 
claims niet wettelijk kunnen worden betaald na de Brexit, worden weggenomen, zodra de 
Overdracht heeft plaatsgevonden. Indien de Overdracht niet plaatsvindt, zou, aangezien er op 
de datum waarop dit verslag wordt opgesteld geen overeenkomst bestaat over het al dan niet 
voortzetten van het paspoortrecht, het voor HIC onwettig kunnen worden om contracten af te 
sluiten of claims aan EER-polishouderste betalen. 

De Brexit laat de rechten van niet-overdraagbare polishouders van HIC onverlet. Op de 
Ingangsdatum zullen er geen HSA-verzekerden zijn. 
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5. Potentiële impact van de Overdracht op 
belanghebbenden 

Overzicht van de uitgevoerde analyse 

5.1 Bij het beoordelen van het effect van de voorgestelde Overdracht op de veiligheid van de 
polishouders heb ik zowel gekeken naar het effect van de Overdracht op de financiële 
middelen die beschikbaar zijn voor polishouders als naar een aantal niet-financiële effecten 
op de manier waarop de klantenervaring kan veranderen als gevolg van de Overdracht. Ik 
heb de volgende stappen gevolgd: 

 
(i) Ik heb de specifieke omstandigheden van verschillende types polishouders in 

overweging genomen en deze onderverdeeld in afzonderlijke groepen met vergelijkbare 
kenmerken.  

(ii) Ik heb het huidige beheers- en bestuurskader en de toekomstige intenties en strategieën 
die door de Overdrachtsondernemingen worden toegepast, beoordeeld. 

(iii) Ik heb de positie van elke polishoudergroep in het geval dat de Overdracht doorgaat, 
vergeleken met de positie waarin ze zich zouden bevinden indien de Overdracht niet 
doorgaat. Ik heb de positie van polishouders onder de volgende rubrieken onderzocht: 

 (a) Beschikbare financiële middelen om toekomstige claims van polishouders te betalen; 

 (b) TCF (met een specifieke focus op de verwerking van claims); 

 (c) Het gemak van het indienen van een nieuwe claim; 

 (d) Bescherming van klantgegevens; 

 (e) De impact van de Brexit; en 

 (f) Andere overwegingen. 

(iv) Ik heb de positie van polishouders voor en na de Overdracht verder vergeleken in 
verschillende stressscenario’s om na te gaan of de Overdrachtsondernemingen in staat 
zijn om nadelige scenario’s aan te pakken. 

(v) Na de wijziging voor elke polishoudergroep onder elk van deze categorieën en de 
resultaten van de stressscenario’s te hebben overwogen, heb ik een mening gevormd 
over de impact van de Overdracht op elk van de polishoudergroepen. 

Punten (i) tot (iii) van het bovenstaande volgen hier in deel 5 van het verslag. De stresstest 
(punt (iv)) staat in deel 6 en mijn conclusies (punt (v)) worden gepresenteerd in deel 7. 

Identificatie van polishoudergroepen 

5.2 Beoordeling van polishoudergroepen 

5.2.1 Kenmerken van polishouders 

Ik heb een aantal polishouderkenmerken geïdentificeerd die de impact van de Overdracht op 
klanten zouden kunnen beïnvloeden. De polishouderkenmerken die ik heb beoordeeld 
omvatten: 

 

 De Overdrachtsonderneming die de dekking zal bieden na de Overdracht. 
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 De aard van het regelgevingsstelsel en andere beschermmiddelen voor polishouders die 
vóór en na de Overdracht van toepassing zijn op verschillende polishoudergroepen. 

 De aard van het type verzekerde zaken en of polishouders: 

i) Polishouders voor verzekering of herverzekering; 

ii) Polishouders van verplichte of niet-verplichte verzekeringen; of 

iii) Polishouders die in verband staan met legacy-risico’s of die in verband staan met 
producten die nog steeds worden onderschreven. 

 

 De periode waarin polishouders waarschijnlijk voordelen blijven ontvangen onder de 
voorwaarden van hun polissen.  

 De mogelijkheid van polishouders om toegang te krijgen tot de financiële middelen van 
elke Overdrachtsonderneming in het geval dat zij een administratie, sanering of 
insolventie aangaan en hoe dit verandert als gevolg van de Overdracht. 

5.2.2 Redenering voor polishoudergroepen 

Bij het selecteren van gepaste groeperingen van polishouders voor mijn analyse, heb ik het 
volgende overwogen: 

 Op grond van titel IV van de Solvabiliteit II-richtlijn staan polishouders van 
herverzekeringen een rang lager dan polishouders van verzekeringen in het geval van 
insolventie van een verzekeringsmaatschappij. Het onderscheid tussen polishouders van 
herverzekeringen en verzekeringen wordt belangrijk als er een groot risico is dat een of 
beide van de Overdrachtsondernemingen op korte termijn insolvent zouden kunnen 
worden. Gezien de regelgevende niveaus van de kapitaaldekking waarover HIC beschikt, 
beschouw ik een dergelijke mogelijkheid als onwaarschijnlijk. Ik merk ook op dat het 
aantal polishouders van herverzekeringen niet materieel is; HIC verzekert voornamelijk 
de risico’s van particuliere klanten, personen met een overwegend hoog vermogen en 
KMO-bedrijven. HIC heeft geen strategie om herverzekeringen te schrijven maar er 
kunnen zich omstandigheden voordoen waarin er een herverzekeringspolis om hetzelfde 
type onderliggende blootstellingen te dekken, wordt verstrekt aan deze KMO’s en 
vermogende particulieren. Een voorbeeld hiervan is wanneer een beroepsvereniging een 
dekking tegen beroepsaansprakelijkheid aan haar leden verstrekt via een onderlinge 
verzekering maar deze onderlinge verzekering excess of loss-herverzekeringen koopt 
van HIC. Deze regelingen zijn zeer ongebruikelijk en vereisen een verwijzing naar senior 
underwriting management. Hoewel het in de gegevens die ik heb ontvangen onmogelijk is 
om herverzekeringspolissen te onderscheiden van verzekeringspolissen, zijn deze 
herverzekeringsregelingen doorgaans goed bekend bij het verzekeringsbeheer en zijn er 
weinig in aantal. HIC is niet op de hoogte van enige overgedragen polissen die 
herverzekeringspolissen zijn. Gezien het bovenstaande maak ik in mijn analyse geen 
onderscheid tussen polishouders van herverzekeringen en verzekeringen. 

 Gezien het aantal overgedragen polishouders die op dit moment in aanmerking komen 
voor FSCS-bescherming, heb ik de belangen van die polishouders specifiek apart 
beoordeeld van de polishouders die momenteel niet in aanmerking komen voor FSCS-
bescherming (minder dan 5% van de totale overdracht). Om herhaling te voorkomen in de 
analyse die volgt, beoordeel ik de twee groepen overgedragen polishouders voor alles 
gezamenlijk, behalve de overweging van hoe het recht op deze bescherming kan 
veranderen. 

5.2.3 Gekozen polishoudergroepen 



Verslag van een onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van verzekeringsbedrijf Hiscox Insurance 
Company Ltd en Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Alle rechten 
voorbehouden 

Pagina 38 van 71 23/08/2018 

 
Documentclassificatie – KPMG Openbaar 

Op basis van mijn analyse van de polishouderkenmerken en het feit dat er geen praktische 
wijziging is in de regelgeving als gevolg van de overdracht, heb ik de volgende drie 
polishoudergroepen geïdentificeerd. Deze zijn: 

 

 overgedragen HIC-polishouders die momenteel genieten van FSCS-bescherming;  

 overgedragen HIC-polishouders die momenteel niet genieten van FSCS-bescherming; en 

 HIC-polishouders die niet zullen worden overgedragen 

Er zullen geen HSA-polishouders zijn vóór de ingangsdatum van de Overdracht. 

Beschikbare financiële middelen om claims van polishouders te betalen 

5.3 Benadering om de impact van de Overdracht op de beschikbare financiële middelen te 
beoordelen 

In de volgende secties houd ik rekening met een aantal items die zorgen voor de verandering in 
de financiële middelen voor de verschillende groepen van polishouders als gevolg van de 
Overdracht. Eerst kijk ik in detail naar de wijzigingen in de activa en de passiva (in de vorm van 
de activamix, de claimsreservering, de herverzekeringsovereenkomsten en de 
pensioenverplichtingen) die een invloed zullen hebben op de IFRS- en Solvabiliteit II- balansen 
van de Overdrachtondernemingen. Daarna kijk ik naar de wijzigingen in de kapitaalvereisten van 
de Overdrachtondernemingen als gevolg van de Overdracht en hoe eenvoudig aan deze 
vereisten is voldaan.  

5.4 Overweging van de aard van de beschikbare activa om de verplichtingen ten opzichte van de 
polishouder na te komen 

Tijdens de beoordeling van de impact van de Overdracht heb ik gekeken naar de aard van de 
activa binnen elke Overdrachtonderneming vóór en na de Overdracht. De activa van elke 
Overdrachtonderneming kunnen in vier brede categorieën worden verdeeld. 

 

 Aandelen – HSA en HIC hebben allebei geen directe aandelen, maar worden 
blootgesteld aan aandelen via holdingfondsen die in de onderstaande tabel als 
‘risicoactiva’ worden weergegeven.  

 Investeringen en cash – De financiële investeringen van de Overdrachtondernemingen 
zijn voornamelijk obligaties. HSA heeft een redelijk beperkt bedrag in cash geld terwijl 
HIC een redelijk groot bedrag heeft. 

 Herverzekeringsdeel van de provisies – Afhankelijk van de specifieke voorwaarden van 
de relevante herverzekeringscontracten hebben de herverzekeringsactiva de capaciteit 
om verliezen van de onderliggende herverzekerde verzekeringsverplichtingen te 
absorberen waardoor het financiële risico wordt beperkt. De aard en het gebruiksniveau 
van deze overeenkomsten liggen in lijn met mijn verwachtingen voor de 
Overdrachtondernemingen. 

 Andere activa – Andere activa op de balans omvatten hypotheken en leningen, diverse 
activa die tijdens de normale gang van zaken ontstaan zoals vorderingen, gekweekte 
rente en rente en balansen tussen bedrijven omwille van andere leden van Hiscox die 
voornamelijk ontstaan als gevolg van doorrekeningen van uitgaven tussen bedrijven van 
de groep. HSA heeft voor de Overdracht veel van deze andere activa aangezien het op 
dat moment geen verzekeringen heeft uitgeschreven en daardoor geen 
verzekeringsreserves heeft opgebouwd (die normaal gesproken vooral in investeringen 
en cash worden gehouden) om de claims te betalen. Deze balansen zijn in lijn met mijn 
verwachtingen voor een business van deze aard. 
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De onderstaande tabel toont elke activagroep als percentage van de totale activa voor HIC 
en HSA op 1 januari 2019, zowel vóór als na de Overdracht. Dit is gebaseerd op projecties 
van HIC. 

 

Bron: Financiële overzichten; IFRS; en managementinformatie 

Over het algemeen wordt verwacht dat de activamix voor HIC slechts lichtjes zal wijzigen. De 
investeringen en cash worden beperkt door de Overdracht naar HSA. 

Er wordt verwacht dat de algemene activamix voor HSA zal wijzigen als gevolg van de 
Overdracht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van 56% in het 
herverzekeringsdeel van provisies die grotendeels afkomstig is van de overeenkomsten met 
HIB; aangezien HSA vóór de Overdracht geen verzekeringsverplichtingen heeft, kan het 
vooraf ook geen herverzekeringsactiva hebben. 

Bij HSA zal er na de Overdracht een significante herverzekeringsovereenkomst met HIB 
worden afgesloten op basis van ingehouden fondsen, zodat HSA de fondsen houdt tot er 
meer zekerheid is over de verplichtingen die door de herverzekeringsdekking worden 
beschermd. De investeringsactiva voor HSA zullen allemaal in cash worden gehouden. Het 
deel ‘andere activa’ van de totale activa voor HSA is hetzelfde als voor de Overdracht in HIC. 
Ik merk ook op dat zowel HIC als HSA zich moeten houden aan (ten minste om te beginnen 
in het geval van HIC) de regels van Solvabiliteit II die een beperking leggen op het aantal 
bepaalde activa dat kan bijdragen aan het beschikbare Eigen Fonds van een onderneming 
om aan hun regulatorische kapitaalvereisten te voldoen. 

Ik identificeer daarom geen enkele kwestie met betrekking tot de activa op de balansen van 
de Overdrachtondernemingen die ervoor zorgt dat ik een specifieke verdere analyse moet 
uitvoeren of voor een nadelige invloed op de polishouders van HIC of HSA zorgt. Ik merk op 
dat er geen wijziging in de algemene activamix van de Overdrachtondernemingen is gepland 
als direct gevolg van de Overdracht. 

Ik begrijp ook dat HIC samen met de PRA de mogelijkheid heeft bestudeerd om Tier 2-
kapitaal in hun balans op te nemen. Het regime van Solvabiliteit II maakt een onderscheid 
tussen de verschillende Tiers van kapitaal (Tier 1 tot 3) op basis van hoe toegankelijk ze zijn 
in tijden van stress (waarbij Tier 1 de hoogste norm is). Momenteel is 100% van het Eigen 
Fonds van HIC Tier 1-kapitaal, net als het voorgestelde Eigen Fonds voor HSA. HIC heeft bij 
de PRA een aanvraag ingediend om Tier 2-kapitaal in hun balans op te nemen, binnen de 
limieten die door de regels van Solvabiliteit II zijn toegestaan. Er is geen beslissing genomen 
om door te gaan met een aanvraag en de beslissing om dit toe te staan, is een regulatorische 
beslissing. De Overdracht is op geen enkele manier afhankelijk van deze beslissing. Ik heb 
van de Overdrachtondernemingen begrepen dat er geen enkele intentie is om de 
kapitaalstructuur van HSA in de nabije toekomst te wijzigen, maar toekomstige wijzigen zullen 
in elk geval in overeenstemming moeten zijn met de regels van Solvabiliteit II met betrekking 
tot de toelaatbaarheid van activa om aan de kapitaalvereisten te voldoen. Aangezien deze 
potentiële wijziging aan een toekomstige regulatorische goedkeuring zal worden 

Nature of assets as % of balance sheet         

  Pre-Transfer Post-Transfer 

  HIC HSA HIC HSA 

Equities and UT share 0% 0% 0% 0% 

Investments - other (excl. direct equities) 31% 0% 30% 0% 

Risk assets (equities funds) 4% 0% 4% 0% 

Cash 6% 23% 3% 20% 

Reinsurance share of provisions 34% 0% 36% 56% 

Other assets 24% 77% 27% 24% 
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onderworpen en onderdeel is van de gebruikelijke activiteiten van HIC en HSA en geen 
rechtstreeks verband houdt met de Overdracht, houd ik hier verder geen rekening mee. 

5.5 Waardebepaling van verzekeringsverplichtingen 

Ik heb rekening gehouden met de waardebepaling van verzekeringsverplichtingen in de 
balans van elke Overdrachtonderneming. De schatting van verzekeringsverplichtingen is 
inherent onzeker omwille van onbekende toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden en 
de gevolgen die ze kunnen hebben op de frequentie en de kosten van de claims. 
Bijvoorbeeld: toekomstige wetswijzigingen kunnen zorgen voor een stijging van het aantal 
claims waaraan verzekeraars worden blootgesteld, inflatie kan de herstelkosten voor 
verzekerde gebeurtenissen wijzigen en er kunnen nieuwe claimtypes ontstaan die momenteel 
niet worden verwacht. Recente voorbeelden van deze onzekerheid zijn onder andere de 
aanzienlijke stijgingen (en daaropvolgende daling) van het aantal gerapporteerde claims aan 
EL-polissen voor gehoorschade door lawaai of de stijgende kosten van claims voor 
periodieke betalingsopdrachten voor catastrofale letsels. 

Tijdens mijn analyse van de relatieve impact van de Overdracht op de verschillende groepen 
van polishouders heb ik gekeken naar de geschiktheid van de methodes en de 
veronderstellingen die door de Overdrachtondernemingen zijn gebruikt om hun 
verzekeringsverplichtingen te taxeren.  

Het Reserveringsteam voert elk kwartaal volledige actuariële reservecontroles uit met behulp 
van een reeks actuariële standaardtechnieken zoals de Chain Ladder-, Bornhuetter 
Ferguson- en de Loss Ratio-methodes. Het reserveringsproces zal na de Overdracht in de 
huidige configuratie worden voortgezet en door dezelfde teams en hetzelfde personeel 
worden uitgevoerd. 

De resultaten van het ontwerp worden in de HIC- Prereserveringscommissie besproken, 
eventueel noodzakelijke wijzigingen worden aangebracht en de cijfers worden gefinaliseerd. 
Het beheer omvat de validatie van de methodes en de veronderstellingen en peer reviews 
binnen het Actuariële departement van de Groep. Er worden vergaderingen gehouden met de 
afdelingsverzekeraars om wijzigingen in de onderliggende blootstellingen, tariefwijzigingen en 
wijzigingen in de ondertekeningsstrategie te bespreken; met het claimsteam om de 
onzekerheid rond significante claims te bespreken; met het herverzekeringsteam om te 
garanderen dat de programma’s in aanmerking worden genomen en met het management en 
het team van financiën om onzekerheden op te lossen. 

Voor Solvabiliteit II moet HIC een economische balans opmaken waarvoor de geschikte 
actuariële beste schatting als basis wordt gebruikt. 

Aangezien de algemene reserveringsfilosofie van de Overdrachtondernemingen dezelfde is, 
zal er geen impact zijn op de veiligheid van de overgedragen polishouders. 

Ik heb een analyse uitgevoerd om mezelf ervan te overtuigen dat de 
verzekeringsverplichtingen consistent zijn met mijn verwachtingen voor een 
verzekeringsbusiness van deze aard. Deze analyse omvatte de volgende zaken: 

 

 een controle van beide interne reserverapporten met betrekking tot de business, die door 
gekwalificeerde actuarissen zijn voorbereid;  

 een controle van de methodes die zijn gebruikt om de reserves te schatten, vergeleken 
met de beste praktijken van de sector;  

 een specifieke controle van de berekening van de risicomarge van Solvabiliteit II als 
onderdeel van de technische voorzieningen van Solvabiliteit II; 

 een aantal gesprekken met belangrijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de 
schatting van de waarde van de verzekeringsverplichtingen binnen de actuariële en de 
claimsmanagementfuncties waarin de uitgevoerde analyses en de bijbehorende 
resultaten werden besproken; en 
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 overweging van de werkelijke winst of verlies in voorgaande ondertekeningsjaren van elk 
van de Overdrachtondernemingen. 

Impact op de verschillende groepen van polishouders 

Aangezien de reservering voor zowel HSA als HIC door hetzelfde actuariële team en met 
dezelfde processen rond reserveringsfilosofie en beheer zal worden uitgevoerd, houd ik geen 
rekening met een wijziging in de manier waarop de verplichtingen van de polishouder worden 
gekwantificeerd als gevolg van de Overdracht. Daarom zie ik geen aanzienlijke impact op een 
groep van polishouders door wijzigingen in het bevoorradingsproces als gevolg van de 
voorgestelde Overdracht. 

Impact op bestaande herverzekeraars 

5.6 Uitgaande herverzekeringsovereenkomsten  

Uitgaande herverzekeringspolissen die in 2018 werden aangekocht, dekken zowel HIC als 
HSA. Voor testamentaire plaatsingen die momenteel alleen HIC dekken, zal HSA worden 
toegevoegd als onderdeel van de Overdracht om een herverzekerde te worden onder de 
polis. Herverzekeringsactiva en de bijbehorende verplichtingen zullen onder de Overdracht 
worden overgedragen waarbij de naam van de herverzekerde partij verandert van HIC naar 
HSA.  

HIC heeft bevestigd dat alle externe herverzekeringsovereenkomsten met betrekking tot HIC 
momenteel worden beheerd door het recht van het Verenigd Koninkrijk, zodat er geen 
contracten mogen bestaan, waarbij de erkenning van de Overdracht kan worden 
aangevochten krachtens de wetgeving van een ander rechtsgebied. 

De Overdracht heeft naar verwachting geen enkel gevolg voor de herverzekeringsactiva en 
de verplichtingen met betrekking tot niet-overgedragen polissen. 

Rekening houdend met het bovenstaande identificeer ik geen aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor de polishouders van de Overdrachtondernemingen als gevolg van de 
herverzekeringsovereenkomsten. 

Pensioenplanverplichtingen 

5.7 Pensioenplanverplichtingen 

Zoals reeds in 3.17 werd besproken, heeft het management van Hiscox mij laten weten dat 
HIC sinds 1 april 2001 geen personeel meer in dienst heeft dat in aanmerking komt voor de 
pensioenregeling en HSA heeft dit nooit gehad. Pensioenspecialisten in mijn team hebben mij 
geadviseerd dat The Pensions Regulator uitgebreide bevoegdheden heeft in het geval van 
een in gebreke blijven, en naar andere leden van Hiscox Group zou kunnen kijken om 
fondsen te werven. Daarom heb ik verder nagedacht over de impact van een extreme 
gebeurtenis op de pensioenregeling.  

 
De Hiscox Group heeft een model gemaakt van de impact van de achteruitgang van de 
pensioenregelingsverplichtingen op de groepskapitaalvereiste en houdt een aanvullend 
kapitaal op het 1-in-200-jaar-gebeurtenisniveau met betrekking tot dat risico. De aanvullende 
kapitaalsvereiste na de diversificatievoordelen ligt aanzienlijk lager dan het niveau van de 
garantie (£ 50 mln) die door de Hiscox Group aan HUGS wordt gegeven. Het risico voor de 
balans van HIC (of HSA) is dus gering, aangezien dit zou vereisen dat de garantie is uitgeput 
en dat HUGS niet in staat is om de aansprakelijkheid via andere kapitaalmiddelen te vervullen 
opdat The Pensions Regulator zou overwegen om hun bredere bevoegdheden uit te 
oefenen). Deze potentiële verplichtingen bestaan in elk geval zowel voor als na de 
Overdracht waardoor de situatie eigenlijk niet echt verandert voor de 
Overdrachtondernemingen. 

Daarom besluit ik dat de mogelijkheid op een toekomstig risico voor de pensioenregeling met 
een impact op de HIC-balans gering is. 
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Overweging van kapitaal en risico 

5.8 Kapitaalmetingen 

Ik heb de waarde van de nettoactiva van elke Overdrachtonderneming vergeleken met het 
risico waaraan elke Overdrachtonderneming wordt blootgesteld door te verwijzen naar de 
Standaardformule SCR voor elke onderneming. Dit is een gereglementeerde meting die 
beschikbaar is voor HIC (en in de toekomst ook voor HSA; ze hebben nog geen SCR 
gepubliceerd aangezien de onderneming recent is opgericht) en als de beide ondernemingen 
de Standaardformule gebruiken om hun SCR te berekenen, vormt dit een consistente 
vergelijking. Ik heb de schattingen van de Standaardformule op 31 december 2016 en 31 
december 2017 en de geraamde cijfers op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 
december 2020 voor HSA en HIC ter vergelijking bekeken. 

Deze schattingen vergelijken in principe de waarde van de economische middelen van elke 
juridische entiteit met de schattingen van de Overdrachtondernemingen van het vereiste 
kapitaalbedrag om te garanderen dat polishouders over een periode van één jaar veilig zijn 
op het vertrouwensniveau van 99,55% onder het regime Solvabiliteit II. In deze schattingen 
worden de volgende risico’s in aanmerking genomen: 

 

 de potentiële achteruitgangen in verzekeringsverplichtingen; 

 potentiële verliezen van investeringen; 

 potentiële verliezen als gevolg van het verzuim van derde partijen waaraan elke 
juridische entiteit wordt blootgesteld; en 

 potentiële verliezen die voortvloeien uit operationele risico’s.  

Ik merk op dat deze schattingen van de Standaardformule: 

 

 door voldoende gekwalificeerde individuen binnen de Overdrachtondernemingen werden 
opgesteld; 

 door de raden van bestuur van de Overdrachtondernemingen werden gecontroleerd en 
goedgekeurd; en  

 consistent zijn met de schattingen die bij de PRA zijn ingediend, waar relevant 

Hoewel ik de berekeningen van de Overdrachtondernemingen aan de hand van de 
Standaardformule niet gedetailleerd heb nagekeken, merk ik op dat de resultaten van deze 
berekeningen op 31 december 2016 en 31 december 2017 voor HIC werden geaudit als deel 
van de audit van het Solvency and Financial Condition Report (‘SFCR’).  

Aangezien de Standaardformule op de verzekeringsrisico’s binnen de ‘gemiddelde’ 
verzekeringsonderneming is gebaseerd, zal die het risicoprofiel van de 
Overdrachtondernemingen niet perfect weerspiegelen.  

HIC gebruikt momenteel een intern Economic Capital Model (‘ECM’) voor de overweging van 
businessbeslissingen als aanvulling op de berekening van de Standaardformule voor 
gereglementeerde kapitaaldoeleinden. Er wordt voorgesteld dat HSA na de Overdracht 
hetzelfde model zal gebruiken. 

Ik heb daarom de methodologie en de belangrijkste verschillen tussen de Standaardformule 
en het ECM van de Overdrachtondernemingen bekeken aangezien dit extra inzicht in de 
kapitaalvereisten van de Overdrachtondernemingen geeft. Hiervoor heb ik de beoordeling 
van HIC met betrekking tot de geschiktheid van de Standaardformule voor gereglementeerde 
kapitaaldoeleinden gecontroleerd, samen met de ORSA van HIC voor 2017 en hun ORSA-
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ontwerp voor 2018. HIC berekenen hun kapitaalvereisten aan de hand van het ECM zowel op 
basis van één jaar voor de consistentie met de berekening van de Standaardformule als op 
een ultieme basis waarbij de verplichtingen tot hun vervaldatum worden gemodelleerd en ook 
een overeenkomstige langetermijnvisie op de risico’s met betrekking tot de activa wordt 
opgesteld. 

De berekening van de standaardformule voor HIC leidt zowel op basis van één jaar als op de 
ultieme basis tot een hogere kapitaalvereiste dan het ECM. 

Dit is voornamelijk te wijten aan de berekening van het verzekeringsrisico van de 
Standaardformule dat op beide basissen momenteel hoger is dan voor het ECM aangezien 
de Standaardformule niet is aangepast aan het risicoportfolio van HIC en geen rekening kan 
houden met de op maat gemaakte analyse van HIC met betrekking tot de catastrofale risico’s. 
De Standaardformule past vaste factoren toe om de verzekerden op te tellen in functie van de 
risicolocatie van hoog niveau waardoor ze niet dezelfde risico’s opneemt of de volledige 
spreiding van de blootstelling mogelijk maakt, terwijl dit bij het ECM wel het geval is. HIC 
geloven ook dat hun verzekeringsportefeuille beter gewogen is in verband met de klantrisico’s 
dan de gemiddelde portefeuille met de veronderstellingen van de standaardformule. Deze 
risico’s vertonen een lagere volatiliteit van verzekeringsclaims dan grotere commerciële 
risico’s. 

De ORSA-berekening van HIC met betrekking tot het reserveringsrisico (het risico dat de 
vastgelegde technische voorzieningen ongeschikt blijken om claims te betalen wanneer ze 
verschuldigd zijn) wordt volgens de ultieme vervaldatum van de aansprakelijkheid uitgevoerd 
in plaats van alleen het risico over de volgende twaalf maanden te berekenen (zoals bij de 
Standaardformule het geval is). Dit is voorzichtiger en weerspiegelt de realiteit dat de 
onderneming aansprakelijk is voor de ultieme kosten van de claims. In het regime Solvabiliteit 
II is een reserve voor dit risico in de technische voorzieningen inbegrepen door de berekening 
van de risicomarge. Ik heb de berekening van de risicomarge voor de 
Overdrachtondernemingen gecontroleerd en ik ben tevreden dat die aan de regels van 
Solvabiliteit II voldoet en geschikt is voor de betreffende doeleinden. Dit, in combinatie met 
het feit dat de ORSA-berekening van het vereiste kapitaal (inclusief een reserve voor dit 
ultieme reserveringsrisico) lager is dan de kapitaalvereiste van de Standaardformule, geeft mij 
vertrouwen dat de kapitaalvereiste van de Standaarformule in combinatie met de in de 
technische voorzieningen opgestelde risicomarge een geschikte bescherming bieden voor 
polishouders met een langere looptijd voor het aflopen van hun claims tot de vervaldatum in 
het geval dat een van de Overdrachtondernemingen zou stoppen. 

Ondanks het feit dat de ECM-visie van HIC op het vereiste kapitaal ter ondersteuning van de 
business lager is dan de berekening met de Standaardformule, heeft HIC besloten dat het 
gepast is om de Standaardformule te gebruiken om de regulatorische kapitaalvereisten af te 
leiden. 

Ik heb de berekeningen van de Overdrachtondernemingen niet gedetailleerd gecontroleerd. 
Om mezelf ervan te overtuigen dat de schattingen billijk zijn, heb ik echter stresstests 
gecontroleerd in de gebieden die ik als relevant beschouw voor de beoordeling van het 
beschikbare en vereiste kapitaal van de Overdrachtondernemingen of waar andere 
marktdeelnemers naar mijn weten recentelijk een achteruitgang hebben gekend en waaraan 
een of meerdere Overdrachtondernemingen worden blootgesteld. Deze stresstests zijn 
bedoeld om levensechte scenario’s te beschrijven die conceptueel eenvoudiger te begrijpen 
zijn dan bijvoorbeeld een 1-in-200-jaar-gebeurtenis, maar houden naar verwachting verband 
met dat niveau van waarschijnlijkheid. Ik heb deze stresstests bepaald door verwijzing naar 
de ORSA-rapporten van HIC, dat voor de Overdracht is blootgesteld aan alle risico’s die als 
gevolg van de Overdracht tussen de Overdrachtondernemingen worden gedeeld. 

Het beschikbare kapitaal na de Overdracht is in elk geval meer dan voldoende voor het 
geteste scenario. Hoewel dit geen formele herschatting van het vereiste kapitaal voor elk van 
deze scenario’s vormt, stelt het feit dat elk scenario binnen de geschatte kapitaalbedragen 
onder de Standaardformule ligt, mij gerust dat deze schattingen de geschikte risico’s 
vastleggen en dekken. Ik bespreek de resultaten van deze analyse in secties 6.4-6.7. 
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Op basis van de ECM-berekeningen in het ORSA is de kapitaalvereiste van de 
Standaardformule hoger dan het gemodelleerde risico van het ECM op het 1-in-500-jaar-
niveau. Aangezien sommige bestaande klanten van HIC een verzekering zullen aankopen en 
een hoger bevestigingsniveau dan een gemiddeld verzekeringsbedrijf verwachten, geeft deze 
informatie mij vertrouwen dat het gebruik van de kapitaalvereiste van de Standaardformule in 
mijn verslag voor de beoordeling van de relatieve veiligheid gepast is vanuit het perspectief 
van de polishouder. Zoals in sectie 3.13 reeds werd aangegeven, streeft HIC naar een 
dekking van minstens 120% van hun kapitaalvereiste van de Standaardformule. Dit 
garandeert dat ze de business op een dagelijkse basis kunnen leiden en geen angst moeten 
hebben om regulatorische interventiedrempels te triggeren omwille van eenmalige grote 
gebeurtenissen of omstandigheden. 

Ondanks het feit dat de risicoprofielen van de Overdrachtondernemingen niet perfect zullen 
worden vastgelegd met het gebruik van de Standaardformule, besluit ik daarom dat het voor 
een billijke schatting van het vereiste kapitaal ter ondersteuning van de huidige activiteiten 
van de Overdrachtondernemingen zorgt en een geschikte demonstratie geeft van de relatieve 
verandering in de veiligheid van de polishouder voor en na de Overdracht om mijn mening 
binnen dit verslag te ondersteunen. Bovendien gebeurt dit consistent doorheen de 
Overdrachtondernemingen die de Standaardformule allebei op dezelfde manier berekenen. 
Daarom gebruik ik de Standaardformule SCR en de dekking als meeteenheden om te 
bepalen of de veiligheid van de polishouder door de Overdracht wordt beïnvloed. 

Impact van de Overdracht op het beschikbare kapitaal voor polishouders  

5.9 Wijziging in de Capital Cover Ratios van Solvabiliteit II 

De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de Solvabiliteit II-balansen voor 
activa en passiva voor de Overdrachtondernemingen voor en na de Overdracht zoals in 
sectie 4.4 wordt aangegeven.  

Herverzekeringsactiva zijn inbegrepen in de totale activa. Het belangrijkste om rekening mee 
te houden is de vergelijking van de in aanmerking komende eigen fondsen met de SCR. Deze 
vergelijking wordt hieronder voor HIC en HSA aangegeven.  

Ik houd rekening met de impact van de Overdracht in termen van de geschatte verhouding 
van beschikbaar kapitaal tot de kapitaalvereiste (‘Capital Cover Ratio’) die is berekend door 
verwijzing naar de Standaardformule op 1 januari 2019, 31 december 2019 en 31 december 
2020 in de onderstaande tabellen: 

 

Bron: Balans SII en managementinformatie 

Ik observeer het volgende: 

 Pre-Overdracht, op 1 januari 2019, en ervan uitgaande dat HIC in staat is om de 
Europese activiteiten tot 2019 voort te zetten, zou de Kapitaaldekkingsgraad 113% 
bedragen. Dit is lager dan de nagestreefde Capital Cover Ratios voor HIC, maar 
weerspiegelt het feit dat er reeds wordt verwacht dat HIC niet in staat zal zijn om na 29 
maart 2019 nog Europese business uit te schrijven. Daarom werd er een dividend betaald 
door HIC dat gedeeltelijk moet worden gebruikt om HSA te kapitaliseren. De vergelijkbare 

€1 = £0.88 As At 31 December 2019 As At 31 December 2020

Solvency II Balance Sheet (£'000)

HIC (pre-

transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

Own Funds 245,011            173,966        50,783             196,280          57,912                    229,165              64,428                 

Total Assets 963,218            638,321       319,985          709,291         354,262                 800,459             392,752              

Insurance Liabilities              633,279         394,248            248,924            439,541                   269,221               492,440                297,648 

Other Liabilities 84,928               70,107          20,278             73,470            27,129                    78,853                30,676                 

Total Liabilities 718,207            464,355       269,202          513,011         296,350                 571,293             328,325              

SCR              215,914         143,643               42,429            163,728                     48,171               189,108                  52,190 

Capital Cover Ratio 2019 * 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123%

Capital Cover Ratio (HIC 2018 SCR) 127%

As At 01 January 2019
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Capital Cover Ratio op basis van de SCR van 2018 van HIC is 127%, wat meer in 
overeenstemming is met de historische niveaus. 

 Na de Overdracht wordt de Capital Cover Ratio geschat in het bereik van 120% tot 123% 
voor HIC en HSA, in lijn met het doel van het management boven 120%. De splitsing van 
de business leidt tot een verminderde diversificatie waardoor ik (zonder andere factoren) 
verwacht dat de algemene Capital Cover Ratio wordt verlaagd, hoewel de toegenomen 
herverzekering bij HIB dit compenseert. 

 De Capital Cover Ratio na de Overdracht blijft dus in hoofdzaak ongewijzigd in het bereik 
van 120%-125%, boven 100% en binnen het aangegeven nagestreefde bereik van HIC 
en HSA na de Overdracht. De verhoging van de voorspelde positie van HIC ten opzichte 
van de hypothetische SCR van 2019 is kunstmatig zoals hierboven is aangegeven. 

 Ik merk op dat de bovenstaande getallen gebaseerd zijn op voorstellingen en minder 
geloofwaardig zijn naarmate ze verder in de toekomst zijn voorspeld. Ik heb echter 
rekening gehouden met de bewegingen tussen de financiële overzichten van HIC en de 
Solvabiliteit II-balansen op 31 december 2017 en die in de voorspellingen en ik vind de 
veronderstellingen voor deze voorspellingen billijk. De voorspellingen zijn ook consistent 
met het driejarenbusinessplan dat als deel van het machtigingsproces voor HSA werd 
ingediend bij de Luxemburgse regulator.  

Rekening houdend met het bovenstaande identificeer ik geen aanzienlijke verandering in de 
economische positie van, of de kapitaalbescherming die beschikbaar is voor, de 
geïdentificeerde groepen van polishouders.  

Garanties/risicodelingsregelingen 

5.10 Zoals in sectie 3.16 reeds is besproken, hebben HIC en HSA bevestigd dat er momenteel 
geen andere garanties of risicodelingsregelingen dan de herverzekeringsovereenkomsten 
tussen de groep bestaan. Daarom identificeer ik geen impact op de polishouders van HSA of 
HIC als gevolg van de Overdracht. 

Klanten eerlijk behandelen 

Claims en polisadministratie 

5.11 Het voorgestelde werkmodel voor claim- en polisadministratie van HIC en HSA werd in sectie 
4.12 samengevat. De wijzigingen in het werkmodel hebben betrekking op de problemen die 
na de Brexit zouden ontstaan als de paspoortrechten zouden worden beëindigd, terwijl er 
wordt geprobeerd om de veranderingen aan de interface en de ervaring van de klant te 
minimaliseren. De grootste veranderingen in het werkmodel hebben betrekking op de 
activiteiten in Ierland, maar het nieuwe werkmodel is zodanig ontworpen dat de 
klantinteractiepunten ongewijzigd blijven aangezien de vernieuwingsrechten voor de polissen 
naar de Ierse tak van HSA worden overgedragen. Hoewel de individuen die verantwoordelijk 
zijn voor de behandeling claims uiteindelijk kunnen veranderen, hebben de 
Overdrachtondernemingen zich verbonden tot een periode van overdracht en ondersteuning 
zodat de ervaring van een polishouder niet verandert.  

Ik identificeer daarom geen aanzienlijke nadelige invloed op een groep van HIC-polishouder 
als gevolg van de verandering in het werkmodel. 

Poliscreatie- en ondertekeningsproces 

5.12 Het is de bedoeling om het poliscreatie- en ondertekeningsproces zowel vóór als na de 
Overdracht hetzelfde te houden. Zoals in sectie 4.12 wordt beschreven, zal de klant nog 
steeds een contract afsluiten (meestal via een makelaar) met HUL of HEUL (die na de 
Overdracht met HSA zal zijn gefuseerd) in verband met benaderingen in respectievelijk het 
Verenigd Koninkrijk of EER. Hoewel de verzekeraar waarbij de polis wordt afgesloten kan 
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verschillen afhankelijk van de locatie van de polishouder en het risico dat wordt verzekerd, 
mag de ervaring van de polishouder niet veranderen.  

Ik besluit dat deze wijzigingen geen nadelige invloed zullen hebben op een groep van HIC-
polishouders als gevolg van de Overdracht. 

 

Gedragsrisico 

5.13 De bewaking van het gedragsrisico en de overeenstemming met de relevante reglementering 
wijzigt niet aanzienlijk aangezien de processen van HIC en HSA dezelfde zijn, zij het dat 
verschillende individuen verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de overeenstemming. Ik 
ben van mening dat dit geen aanzienlijke nadelige invloed op een groep van HIC-
polishouders zal hebben. 

Het gemak waarmee een nieuwe claim kan worden ingediend 

5.14 Zoals in sectie 4.12 wordt beschreven, moeten er wijzigingen in de 
claimbehandelingsprocessen worden aangebracht om te garanderen dat de claims na de 
Brexit in de correcte juridische entiteit met de correcte machtigingen worden behandeld. 
Hoewel een claim voor de Overdracht via verschillende processen kan worden behandeld 
afhankelijk van het feit of het risico al dan niet een EER-risico is, blijft de interactie van de 
polishouders met HUL of HEUL (gefuseerd in HSA) ongewijzigd. Ik merk op dat een deel van 
de EER-claims momenteel binnen de EER wordt behandeld om de lokale 
claimbehandelingsexpertise te versterken. Voor deze claims zou er in geen enkel geval een 
effectieve wijziging in het claimbehandelingsproces worden aangebracht. Daarom identificeer 
ik geen invloed op een groep van polishouders als gevolg van de Overdracht. 

Bescherming van de klantgegevens 

5.15 Er is geen verwachting dat de bescherming van de klantgegevens zal afnemen als gevolg 
van de Overdracht en ik concludeer dat er geen risico is op een wezenlijk nadelig effect voor 
de polishouders als gevolg van de Overdracht. Vaak worden er pogingen tot cyberaanvallen 
op bedrijven ondernomen, zodat er altijd het risico bestaat dat er een slaagt, maar de 
Overdracht lijkt dat risico op geen enkele wijze te vergroten. Ik stel derhalve vast dat de 
Overdracht voor geen enkele groep polishouders gevolgen heeft. 

Het effect van de "Brexit" 

5.16 Zoals in sectie 4.22 reeds werd besproken, is het primaire doel van de Overdracht om 
onzekerheden rond de polissen na de Brexit voor de overgedragen polishouders te 
elimineren. Niet-overgedragen polishouders verhuizen niet en hun omstandigheden en 
risicoprofiel met betrekking tot de onzekerheden van de Brexit blijven ongewijzigd. Er is dus 
voor geen enkele polishouder een negatieve impact met betrekking tot Brexit-onzekerheden 
als gevolg van de Overdracht, en in feite verbetert de situatie voor de polishouders die 
worden overgedragen, aangezien het zonder de Overdracht onwettig zou kunnen zijn voor 
HIC om na de Brexit hun polissen na te komen of eventuele claims te betalen. 

Andere overwegingen 

5.17 Het regelgevend kader, het uitvoerend management en het bestuur. 

HIC is gevestigd in England en Wales en wordt geregeld door de PRA en de FCA. Zowel vóór 
als na de Overdracht blijft hetzelfde regelgevende kader van toepassing. Er is geen wijziging 
in het recht op bescherming onder de FSCS voor de niet-overgedragen polishouders en er is 
geen wijziging in de toegang tot de FOS. In beide gevallen zullen in aanmerking komende 
polishouders hun rechten behouden en zullen niet in aanmerking komende polishouders nog 
steeds niet in aanmerking komen. 

HSA wordt geregeld door de CAA, er zal dus een regulatorische wijziging zijn voor de 
overgedragen polishouders. Zoals in sectie 4.19 reeds werd besproken, zal de tak in het 
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Verenigd Koninkrijk van HSA, van zodra die is gemachtigd, door de PRA en FCA geregeld 
blijven. Veel van de normen die door de PRA en FCA worden opgelegd, zullen dus in elk 
geval van toepassing blijven voor HSA. Voor polishouders van Europese takken volgt hun 
gedragsregeling reeds het plaatselijke regulatorische regime. De gedragssituatie zal voor hen 
dus niet aanzienlijk veranderen. 

In verband met de Prudential Regulator heb ik in sectie 4.19 ook opgemerkt dat zowel het 
Verenigd Koninkrijk als Luxemburg Solvabiliteit II volgen. Er is dus geen risico op aanzienlijke 
veranderingen in het regime dat de overgedragen polishouders beschermt. De plaatselijke 
interpretaties van sommige regels kunnen verschillen maar ik verwacht dat dit geen 
aanzienlijke verandering in de regulatorische beschermingen voor de polishouders met zich 
mee zal brengen. 

Zoals in sectie 4.19 reeds gedetailleerd werd besproken, zullen overgedragen polishouders 
met een huidige bescherming van de FSCS deze bescherming ook na de Overdracht 
behouden tot de polissen worden vernieuwd. Zij behouden toegang tot de FOS, indien zij 
daar momenteel over beschikken, met betrekking tot de activiteiten van het bijkantoor van 
HIC of HSA in het Verenigd Koninkrijk en krijgen toegang tot de CAA voor alle andere 
klachten. De bescherming van deze groep polishouders is derhalve tot aan de verlenging 
gelijk. Bij verlenging heeft de polishouder het recht om desgewenst een andere dekking te 
zoeken. Zoals ik in sectie 4.19 echter heb opgemerkt, denk ik niet dat er een aanzienlijk 
verschil zal zijn in de bescherming tussen de FSCS en het Luxemburgse systeem. Daarom 
identificeer ik geen nadelige invloed van de Overdracht op deze groep polishouders als 
gevolg van wijzigingen in de regulatorische omgeving. 

Over te dragen polishouders, die momenteel geen bescherming van de FSCS genieten, 
hebben geen bescherming te verliezen. In feite zullen zij er baat bij hebben aangezien het 
Luxemburgse systeem ter bescherming van de polishouders na de Overdracht op hen van 
toepassing zal zijn. Indien zij momenteel toegang hebben tot de FOS, zullen zij deze ook 
behouden met betrekking tot de activiteiten van het bijkantoor van HIC en HSA in het 
Verenigd Koninkrijk, alsook de groep hierboven, en zullen zij zich voor alle andere klachten 
tot de CAA kunnen wenden. De bescherming van deze groep polishouders wordt dus 
verhoogd door de Overdracht. Daarom identificeer ik geen nadelige invloed van de 
Overdracht op deze groep polishouders als gevolg van wijzigingen in de regulatorische 
omgeving. 

Er zullen geen andere wijzigingen zijn in de omstandigheden van HIC of HSA als onderdeel 
van de Overdracht, waarvan ik op de hoogte ben. 

 

5.18 Uitvoerbaarheid van toekomstige businessmodellen 

Ik merk op dat zowel HIC als HSA na de Overdracht kleinere inkomstenstromen hebben dan 
HIC ervoor, aangezien een grote hoeveelheid premies en risico’s wordt overgedragen. Deze 
Overdracht zorgt voor ondoeltreffendheden op het vlak van kapitaal en uitgaven. Aangezien 
de twee bedrijven door de splitsing een deel van de voordelen van de risicodiversificatie 
verliezen, moeten bepaalde procedures twee keer in plaats van één keer worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld de productie van regulatorisch rendement) en er zijn bepaalde 
managementfuncties en sleutelrollen die effectief moeten worden gekopieerd in HSA in plaats 
van gedeeld met HIC. Het potentiële bedrag van de uitgavenduplicatie zal echter worden 
verlaagd door het gezamenlijke gebruik van groepsservices die onder 
uitbestedingsovereenkomsten door HUGS aan HIC en HSA worden aangeboden.  

De ondoeltreffendheden van de Overdracht benadrukken opnieuw het punt dat de motivering 
voor de Overdracht uitsluitend is om te garanderen dat de rechten van de polishouders ook 
na de Brexit behouden blijven. De Overdracht werd zodanig ontworpen dat de bijbehorende 
ondoeltreffendheden werden geminimaliseerd zodat noch HIC noch HSA wordt verkleind naar 
een formaat dat ervoor zorgt dat hun businessmodel onuitvoerbaar wordt. Bovendien werden 
de herverzekeringsbeschermingen voor HSA uitgebreid om te garanderen dat het kapitaal 
niet te sterk wordt blootgesteld. Daarom besluit ik dat de Overgang in de nabije toekomst 
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geen aanzienlijke verandering in de uitvoerbaarheid van HIC of HSA met zich mee zal 
brengen. 

 

  



Verslag van een onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van verzekeringsbedrijf Hiscox Insurance 
Company Ltd en Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Alle rechten 
voorbehouden 

Pagina 49 van 71 23/08/2018 

 
Documentclassificatie – KPMG Openbaar 

6. Methode-, stress- en scenarioanalyse 

Overzicht 

6.1 Bij mijn analyse van de invloed van de voorgestelde Overdracht heb ik rekening gehouden 
met schattingen die door de Overdrachtondernemingen zijn voorbereid met betrekking tot de 
maximale verliezen die elk van de Overdrachtondernemingen zou leiden onder een aantal 
stressscenario’s. Om mezelf ervan te overtuigen dat deze schattingen een geschikte basis 
zijn waarop ik mijn mening kan vormen, heb ik in drie hoofdgebieden een verdere analyse 
uitgevoerd: 

 

 Modelleringsbenadering – ik heb gekeken naar de methodes die door de 
Overdrachtondernemingen worden gebruikt om de schatting van de verzekerde verliezen 
op verschillende vertrouwensniveaus te berekenen, waardoor ik er vertrouwen in heb dat 
de resultaten van het voorbereide model van de Overdrachtondernemingen zijn 
gebaseerd op geschikte veronderstellingen en de relevante aspecten van het risico van 
elke Overdrachtonderneming vastleggen. 

 Analyse van de gevoeligheid van de modelschattingen voor alternatieve 
veronderstellingen – ik heb gecontroleerd hoe gevoelig mijn mening is voor variaties in de 
onderliggende veronderstellingen die door de Overdrachtondernemingen zijn gebruikt en 
of de redenering achter mijn mening anders zou zijn met alternatieve veronderstellingen. 
Rekening houdend met het feit dat de dominante risico’s voor beide 
Overdrachtondernemingen verzekeringsrisico’s zijn, zijn de gemodelleerde 
kapitaalvereisten alleen bijzonder gevoelig voor wijzigingen in de veronderstellingen rond 
premievolumes. Gevoeligheden voor andere risicotypes zorgen niet voor aanzienlijke 
wijzigingen in de kapitaalvereisten aangezien het risico diversifieert tussen verschillende 
risicotypes. 

 Stresstestanalyse – ik heb de impact van een reeks specifieke ernstige ongewenste 
gebeurtenissen op elk van de Overdrachtondernemingen gecontroleerd waardoor ik er 
sterk van overtuigd ben dat de economische verliesschattingen in mijn analyse 
betekenisvol zijn wanneer ze met levensechte verliesveronderstellingen worden 
vergeleken. 

Verliesmodelleringsbenadering 

6.2 Modelleringsbenadering 

In de zoektocht naar de meest geschikte meeteenheid voor de beoordeling en de vergelijking 
van het vereiste kapitaal voor elke entiteit, moest ik de methodes bekijken die elke entiteit 
gebruikte om het vereiste kapitaal te berekenen.  

De Overdrachtondernemingen gebruiken allebei de Standaardformule om hun betreffende 
SCR te berekenen (het vereiste regulatorische kapitaal) en gebruiken intern een (niet-
goedgekeurd) ECM om hun betreffende business te beheren. 

Rekening houdend met het feit dat de Overdrachtondernemingen hun vereiste kapitaal met 
de richtlijnen van de Standaardformule hebben berekend en het feit dat dit een algemene 
meeteenheid is, heb ik de berekening van de Standaardformule voor elke entiteit als mijn 
overweging van de kapitaalvereisten gebruikt.  

Binnen de berekening van deze Standaardformule wordt er rekening gehouden met een 
breed gamma van risico’s, waaronder: 

 

 risico dat voortvloeit uit de verzekeringsbusiness, bijvoorbeeld het risico op verliezen door 
natuurrampen of vermindering in de waardebepaling van verzekeringsverplichtingen. 
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 marktrisico, bijvoorbeeld het risico dat investeringsrendementen niet zo hoog zijn als 
verwacht. 

 risico op verzuim van de tegenpartij, bijvoorbeeld het risico dat een 
herverzekeringstegenpartij failliet raakt en zijn verplichtingen niet kan nakomen. 

 operationeel risico, bijvoorbeeld het risico op een fout in de ondertekeningscontroles. 

 

De risico’s die door elke Overdrachtonderneming in aanmerking worden genomen, zijn 
voorgeschreven door de richtlijnen van Solvabiliteit II en zijn bedoeld om het inherente risico 
binnen de activiteiten van elke entiteit te weerspiegelen. Het bovenkader is in elk geval nauw 
betrokken bij de berekening van het vereiste kapitaal. Voor elke entiteit moeten de resultaten 
door de betreffende raad van bestuur worden goedgekeurd.  

Ik beschouw de processen voor de berekening van de Standaardformule consistent met de 
industriële praktijken voor verzekeringsbedrijven met de grootte en complexiteit van HSA en 
HIC. Ik ben er daarom van overtuigd dat deze processen geschikt zijn qua aard en bereik. 

6.3 Controleresultaten van de modelleringsbenadering 

Ik heb de resultaten van de benadering van de Standaardformule met het management van 
de Overdrachtondernemingen besproken en heb een reeks verwant materiaal gekregen, 
inclusief schattingen van het vereiste kapitaal aan de hand van alternatieve methodes en 
beschrijvingen van de gebruikte methodes. De Overdrachtondernemingen hebben actuariële 
standaardmethodes toegepast om hun schattingen van de potentiële verliezen voor elke 
entiteit te genereren. De berekeningen van het vereiste kapitaal die mij op 31 december 2017 
werden bezorgd, werden aan een volledige interne controle en beheerprocessen 
onderworpen. De berekeningen van de Standaardformule op 31 december 2017 werden door 
externe auditeurs van HIC aan een audit onderworpen. 

De meest relevante risico’s die bijdragen aan het vereiste kapitaal van HSA en HIC hebben 
betrekking op de onderliggende algemene verzekeringsbusiness en bijbehorende 
onzekerheden in verband met de waarde van bestaande verzekeringsverplichtingen en 
potentieel voor nadelige uitkomsten die in de momenteel opgestelde reserves worden 
verwacht, en het kredietrisico van de tegenpartij van de herverzekeringsovereenkomsten 
tussen de groepen.  

De relatieve bijdrage van verschillende risicotypes aan de berekeningen van het vereiste 
kapitaal voor HSA en HIC is consistent met mijn beoordeling van de onderliggende business 
en in lijn met mijn verwachtingen. 

Hoewel ik de modelresultaten niet gedetailleerd heb gevalideerd, zijn de veronderstellingen, 
de methode en de outputs van het model consistent met mijn verwachtingen voor een 
business van deze aard en ben ik tevreden dat ze informatie geven over de wijziging in het 
risico dat na de Overdracht kan worden gelopen ten opzichte van de positie zonder 
Overdracht. 

Stresstestanalyse 

6.4 Ik heb verschillende ernstige nadelige scenario’s bekeken die een aanzienlijke invloed op de 
financiële veiligheid van polishouders zouden kunnen hebben. Ik heb deze analyse 
uitgevoerd om: 

 

 de invloed van een stressgebeurtenis op de kapitaalposities van de 
Overdrachtonderneming en dus de veiligheid van de polishouders te bepalen; en 

 mezelf ervan te overtuigen dat de berekeningen van het vereiste kapitaal van de 
betreffende entiteiten op basis van hun berekeningen van de Standaardformule van 
Solvabiliteit II, samen met de daaruit voortvloeiende Capital Cover Ratios, billijk zijn 
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wanneer ze worden vergeleken met de impact van een combinatie van specifieke 
nadelige gebeurtenissen. 

De vereiste kapitaalniveaus van de berekening van de Standaardformule van de 
Overdrachtondernemingen zijn bedoeld om het volledige gamma economische risico’s te 
weerspiegelen die elke Overdrachtonderneming kan ervaren en vormen een completere 
overweging van het businessrisico dan een analyse van specifieke stressgebeurtenissen. 
Dergelijke berekeningen zijn echter gebaseerd op meerdere modelleringsveronderstellingen 
die op het oordeel van een expert rekenen. Mijn overweging van specifieke nadelige 
stressgevallen geeft daarentegen kwalitatieve informatie over de veiligheid van polishouders 
in een enkel gedefinieerd scenario. Dergelijke specifieke ernstige nadelige scenariotest 
rekent niet op het oordeel van een expert inzake de frequentie en het bereik van de 
onzekerheid en biedt een alternatieve bron van informatie waarmee ik inzicht in de 
veiligheidsniveaus van polishouders kan krijgen. 

 

6.5 Ik heb rekening gehouden met een reeks potentiële ernstige nadelige omstandigheden of 
extreme gebeurtenissen die de Overdrachtondernemingen kunnen beïnvloeden. Ze 
vertegenwoordigen allemaal stressgevallen die buiten de normale gang van zaken vallen. Bij 
de selectie van de scenario’s voor de modellering heb ik rekening gehouden met: 

 

 de huidige ontwikkelingen in de verzekeringsmarkten waarin elke 
Overdrachtonderneming actief is. 

 de typische risico’s die door een verzekeringsbedrijf worden gelopen. 

 mijn algemeen zicht op elke Overdrachtonderneming, inclusief het portfolio, de structuur 
en het businessmodel. 

 de belangrijkste risico’s die door elke Overdrachtonderneming worden geïdentificeerd in 
de schattingen van het vereiste kapitaal vanaf de ORSA. 

 de scenario’s die door elke Overdrachtonderneming worden geïdentificeerd als deel van 
de normale risicobeheerprocessen. 

Ik heb elk stressgeval in aanmerking genomen door de resultaten te veronderstellen van wat 
er in elk scenario zou gebeuren, door te kijken naar hoe die dit de entiteiten individueel en na 
de Overdracht zou beïnvloeden op basis van hun business en dekking en naar hoe dit hun 
kapitaal zou beïnvloeden. Ik heb vervolgens de lagere kapitaalpositie die van kracht zou zijn 
als elk scenario (afzonderlijk) zou plaatsvinden, vergeleken met de kapitaalvereisten van elke 
Overdrachtonderneming.  

Zoals in secties 3.12 en 5.9 reeds is besproken, zijn de kapitaalvereisten onder het regime 
Solvabiliteit II gebaseerd op polishouders die veilig zijn op het vertrouwensniveau van 99,5%. 
Voor een nog nauwgezettere controle van het veiligheidsniveau neem ik de kapitaalniveaus 
tegen een kapitaalvereiste op basis van een vertrouwensniveau van 99,8%. Ik merk op dat 
het vereiste kapitaal op dit extreme niveau onder het ECM nog steeds onder het niveau van 
99,5% onder de Standaardformule ligt, waardoor ik in dit geval meer vertrouwen krijg in de 
voorzichtige aard van de Standaardformule. 

Hoewel deze stressgevallen geen volledige lijst met alle mogelijke nadelige gebeurtenissen 
met een invloed op Overdrachtondernemingen vormen, omvatten ze wel de risico’s die ik als 
het meest relevant voor mijn analyse beschouw. Ik merk op dat de 
Overdrachtondernemingen dergelijke stresstests uitvoeren als deel van hun business als 
gebruikelijke risicobeheerprocessen zoals die worden verwacht onder Solvabiliteit II. Ik ben 
tevreden dat de standaardstresstests in de HIC ORSA geschikt zijn op het vlak van het 
risicoprofiel van de onderneming. Ik merk bovendien op dat HIC onder deze scenario’s 
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voldoende beschikbare activa heeft om de financiële gevolgen te dekken. De stresstests in 
kwestie dekken de volgende zaken:  

 

 cyberaanval: een grootschalige ransomware-cyberaanval die systemen van 
ondernemingen en Hiscox blokkeren en een industrieel verlies van tientallen miljoenen 
veroorzaakt.  

 economische daling: een ernstigere economische instorting dan de financiële crisis in 
2008 (op basis van het resultaat van het stochastische model van HIC voor het 
marktrisico). 

 algemene inflatie: de algemene inflatie stijgt en deze hogere inflatie houdt enkele jaren 
aan. 

 Europese stormen: rampscenario met stormen over heel Europa (inclusief hetVerenigd 
Koninkrijk) in combinatie met de overstromingen in hetVerenigd Koninkrijk, met ook 
verzuim van de top twee externe herverzekeraars tot gevolg. 

Ik richt mijn aanvullende analyse op de stresstests die aanzienlijk kunnen veranderen als 
gevolg van de Overdracht. 

De impact van de Overdracht is de splitsing van de huidige business in HIC in twee delen. 
Vóór de Overdracht zijn er geen polissen in HSA. De totale blootstelling aan het 
ondertekeningsrisico doorheen zowel HIC als HSA blijft dus ongewijzigd als gevolg van de 
Overdracht, hoewel er minder geografische diversificatie tussen de risico’s zal zijn. 

De grootste bekommernis voor de selectie van stresstests is dan ook niet dat HIC vóór de 
Overdracht bestand is tegen deze tests (aangezien de polishouders reeds aan deze risico’s 
worden blootgesteld), maar dat de splitsing van de business door de Overdracht niet zorgt 
voor een te sterke blootstelling van ofwel HIC (na de Overdracht) ofwel HSA aan risico’s met 
betrekking tot hun lagere kapitaalbasissen in de mate dat dit als een aanzienlijke nadelige 
invloed op de veiligheid van de polishouders zou worden beschouwd. 

Ik heb daarom rekening gehouden met stresstests met betrekking tot aggregatie die kunnen 
ontstaan als gevolg van de splitsing van de business tussen de EER en de rest van de wereld 
of als gevolg van de manier waarop de activa van HIC worden gesplitst tussen HIC en HSA. 

Van de bovenstaande stressgevallen:  

 
 zou de cyberaanval na de Overdracht nog steeds zowel HIC als HSA treffen en er is 

geen enkele reden waarom een van de ondernemingen te sterk zou worden blootgesteld 
ten opzichte van hun situaties vóór de Overdracht omwille van de diverse groep van 
polishouders van de twee ondernemingen.  

 lijkt de economische daling HIC op het eerste zicht harder te treffen omwille van het 
hogere niveau van beleggingen ten opzichte van cash in vergelijking met HSA (zoals in 
de tabel in sectie 5.4 wordt aangegeven). Als ik echter alleen naar HIC vóór en na de 
Overdracht kijk, zijn de verhoudingen van de activa zeer gelijkend waardoor het gevolg 
na de Overdracht niet zou verschillen van het gevolg vóór de Overdracht.  

 verhoogt het scenario van de globale inflatie de claimkosten. Aangezien de claimreserves 
als gevolg van de Overdracht zijn gesplitst tussen HIC en HSA, is de impact van dit 
scenario ook gesplitst, maar minder voor HSA. HSA heeft de kleinere kapitaalbasis maar 
geniet van de hogere herverzekering voor 90% bij HIB en is dus afzonderlijk bestand 
tegen het scenario. HIC is na de Overdracht evenzo bestand tegen het scenario als de 
situatie vóór de Overdracht.  
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 de Europese stormen kunnen als gevolg van de splitsing van de business in de EER en 
de rest van de wereld aggregatie veroorzaken die nog niet aanwezig was. Dit wordt 
hieronder verder besproken.      

6.6 Deze potentiële aggregatie vertoont twee dergelijke risicogebieden die allebei ontstaan uit 
blootstellingen aan catastrofen. De resultaten van de stresstest zijn in dit verslag niet 
beschikbaar omdat ze van commercieel gevoelige aard zijn maar ik voeg mijn analyses en 
conclusies hieronder toe. 

1) Blootstelling aan catastrofen vormen een risico voor HIC. Aangezien alle Europese 
risico’s worden overgedragen aan HSA, kan de blootstelling aan Europese stormen na de 
Overdracht leiden tot een hoger niveau, vergeleken met de kapitaalbasis van HSA, dan 
het geval was vóór de overdracht op de grotere kapitaalbasis van HIC. Ik heb de impact 
van een groot Europees catastrofeverlies (geschat als 1 gebeurtenis in 200 jaar) voor HIC 
vóór de Overdracht en voor HSA na de Overdracht geanalyseerd.  

Er is een aggregatie van risico’s met betrekking tot EU-rampen voor HSA. Het bruto-
herverzekeringsverlies voor HSA zou gelijk zijn aan het bruto-herverzekeringsverlies voor 
HIC vóór de Overdracht. HSA zal echter het voordeel hebben van een nieuwe 90% QS 
herverzekeringsovereenkomst met HIB om HSA te beschermen tegen dit proportioneel 
hoger gezamenlijk risico, bovenop het bestaande herverzekeringsprogramma voor 
catastrofen. De proportie van het kapitaal van HSA, verminderd met een Europese 
catastrofe van 1 op 200 jaar, is niet aanzienlijk groter dan de equivalente proportie van 
HIC die vóór de Overdracht zou zijn afgetrokken. 

2) Omgekeerd is er het potentieel voor blootstelling aan catastrofen in de rest van de wereld 
om na de Overdracht een grotere proportie van HIC’s kapitaalbasis te 
vertegenwoordigen. Ik heb de impact van een groot catastrofeverlies in het Verenigd 
Koninkrijk (geschat als 1 gebeurtenis in 200 jaar) voor HIC vóór de Overdracht en voor 
HIC na de Overdracht geanalyseerd. Opnieuw is de proportie van het kapitaal dat na de 
Overdracht wordt afgetrokken niet materieel groter dan de proportie die voordien zou zijn 
afgetrokken. 

 

6.7 Bevindingen van de stresstestanalyse 

Na de resultaten van de hierboven beschreven stresstest te hebben geanalyseerd, merk ik 
dat alleen die extreme scenario’s die ver boven de Solvabiliteit II-vereiste liggen van 1 
gebeurtenis op 200 jaar, ertoe zouden leiden dat één of beide Overdrachtsondernemingen 
hun kapitaalvereisten niet zouden halen. 
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7. Samenvatting van bevindingen 

Samenvatting van wijzigingen in de omstandigheden van niet-overdraagbare 
HIC verzekeringnemers 

7.1 Op basis van de analyse die ik heb uitgevoerd in deel 5 en 6 van dit verslag, merk ik op dat: 
(a) de polissen na de Overdracht bij HIC blijven; 

(b) de verwachte kapitaaldekking van HIC door de Overdracht grotendeels ongewijzigd is 

gebleven en op een comfortabel niveau van meer dan 120% van de wettelijke 

vereisten blijft. Reserves en andere financiële beleidslijnen blijven ongewijzigd, 

waardoor de kans klein blijft dat HIC niet in staat zou zijn om zijn respectievelijke 

toekomstige verplichtingen volledig na te komen; 

(c) wijzigingen in schadebehandeling, de mogelijkheid om nieuwe claims te maken, de 

bescherming van gegevens van polishouders, en wijzigingen in de algemene 

behandeling van klanten als gevolg van de Overdracht hebben geen materiële impact 

op de bestaande HIC-polishouders; en 

(d) de mogelijke impact van Brexit en zijn gevolgen heeft geen invloed op niet-

overdraagbare HIC verzekeringnemers, aangezien zij niet worden blootgesteld aan 

EER-risico’s. 

Bijgevolg ben ik van mening dat er geen aanzienlijke nadelige gevolgen zijn voor niet-
overdraagbare HIC verzekeringnemers als gevolg van de Overdracht. 

 

Samenvatting van wijzigingen in de omstandigheden van de overdraagbare 
HIC verzekeringnemers 

7.2 Op basis van de analyse die ik heb uitgevoerd in deel 5 en 6 van dit verslag, merk ik op dat: 

(a) de polissen worden verplaatst van HIC naar HSA; 

(b) de kapitaaldekking van HSA is gelijkaardig aan die van HIC vóór de Overdracht en 

blijft op een comfortabel niveau van meer dan 120% van de wettelijke vereisten. 

Reserves en andere financiële beleidslijnen blijven ongewijzigd, waardoor de kans 

klein blijft dat HSA niet in staat zou zijn om zijn respectievelijke toekomstige 

verplichtingen volledig na te komen;  

(c) er zijn geen wijzigingen in de schadebehandeling, in de mogelijkheid om nieuwe 

claims te maken, de bescherming van gegevens van polishouders, of wijzigingen in 

de algemene behandeling van klanten als gevolg van de Overdracht. Bovendien 

blijven de contactpunten voor klanten hetzelfde, ook al is de verzekeraar die hun polis 

ondersteunt, veranderd; 

(d) met betrekking tot de vraag of overdragende polishouders momenteel toegang 

hebben tot de FSCS: 

(i) de polishouders die momenteel genieten van FSCS-bescherming, behouden 

dit recht na de Overdracht totdat de polis is verlengd; en 
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(ii) de polishouders die momenteel niet genieten van FSCS-bescherming, zullen 

na de Overdracht nog steeds geen bescherming genieten van de FSCS, en 

hun situatie is daardoor niet negatief beïnvloed. 

(e) de potentiële impact van Brexit op de overdragende polishouders indien de 

Overdracht niet zou gebeuren, is dat de overgedragen polissen juridisch niet zouden 

kunnen worden onderhouden en dat geldige claims bijgevolg mogelijk niet wettelijk 

kunnen worden betaald. De Overdracht neemt dit risico volledig weg en creëert 

daarmee een voordeel voor deze groep van polishouders. 

Bijgevolg ben ik van mening dat er geen aanzienlijke nadelige gevolgen zijn voor de overdracht 
van HIC-polishouders als gevolg van de Overdracht. 
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Appendix 1 Curriculum Vitae van de onafhankelijke 
deskundige  

Philip Tippin is een actuariële partner in schadeverzekeringen bij KPMG. 

Philip Tippin is sinds 2004 een partner voor actuariële diensten. Hij trad in 2001 toe en heeft 
gedurende een lange periode van zijn tewerkstelling bij KPMG ingestaan voor de actuariële diensten 
van de algemene verzekeringstak. Tijdens deze periode heeft hij aan een aantal eerdere Part VIIPart 
VII-transacties gewerkt. In 1998 kwalificeerde Philip zich samen met Watson Wyatt als een Fellow 
van het Instituut van Actuarissen en specialiseerde zich sinds de start van zijn carrière in actuarieel 
werk voor de algemene verzekeringstak. 

Voordat Philip bij KPMG in dienst trad, werkte hij als consultant bij Deloitte en spendeerde hij enkele 
jaren als syndicaat-actuaris in de Lloyd’s Market met Venton (later Alleghany) Underwriting. 

Ervaring 

Philip heeft een ruime ervaring in financiën, verzekeringen en herverzekeringen, zowel op de retail- 
als groothandelsmarkten, en heeft ook opdrachten uitgevoerd met betrekking tot financiële 
garantieproducten. Hij heeft klanten bijgestaan bij reservaties, prijsstellingen, risicobeheer, 
underwritingcontrole, kapitaalbeheer en strategische adviesprojecten. Zijn ervaring omvat een 
substantiële blootstelling aan de Britse en Amerikaanse wetten en regelgevingen zoals die op 
verzekeringen van toepassing zijn. Voorbeelden van recente opdrachten zijn: 

 Handelen als onafhankelijke deskundige in bedrijfsoverdrachten, algemene verzekeringen Part 
VIIPart VII. 

 Handelen in de formele rol van Schema-actuaris voor een groot aantal regelingen, zowel voor 
insolvente als solvente bedrijven. 

 Onderhandelingen over commutaties met polishouders en cedenten namens bedrijven in run-off. 

 Deskundige getuige-aanstelling in de Verenigde Staten, met betrekking tot herverzekering, 
reservering en prijsbepaling van gespecialiseerde producten en advies verstrekken gedurende 
de levenscyclus van de zaak.  

 Handelen als onafhankelijke deskundige voor het bepalen van complexe 
aansprakelijkheidsbeoordelingen. 

 Schatting van de opkomst van claims en kwantificering van verplichtingen die voortvloeien uit 
milieurampen in de Verenigde Staten. 

 Gap-analyses en ontwikkeling van implementatieplannen voor Solvabiliteit II voor grote 
verzekeringsgroepen. 

 Herziening van aansprakelijkheidsmodellen voor kredietrisico. 

 Ontwerp en beoordeling van kapitaalmodel. 

 Het verstrekken van actuariële due diligence-rapportages voor een aantal grote overnames in 
Londen. 

 Strategische herzieningen van bedrijfsmodellen voor het beheer van verzekeringsrisico’s voor 
verstrekkers en kopers van verzekeringen. 

 Het verstrekken van actuariële meningen voor de syndicaten van Lloyd, inclusief het verstrekken 
van meningen voor Amerikaanse trustfondsen. 

 Technische prijsbepaling van particuliere en commerciële verzekeringsproducten. 

 Het bieden van ondersteuning bij de audit van grote Britse en internationale 
verzekeringsgroepen. 
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Professioneel en educatief 

Philip is een Fellow van het Instituut en de Faculteit der Actuarissen (FIA). Hij heeft een 
praktijkcertificaat om te handelen als een syndicaat-actuaris bij Lloyd’s en had eerder een gelijkaardig 
certificaat om te handelen voor verzekerings- en herverzekeringsentiteiten in Ierland. Hij handelde tot 
2005 gedurende zes jaar als onderzoeker en senior-onderzoeker voor de algemene 
verzekeringspapieren voor de examens van de Instituut en Faculteit van Actuarissen. 

Hij heeft een MA in wiskunde en filosofie van de Universiteit van Oxford. 
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Appendix 2 Uittreksel uit de intentieverklaring 

Omvang van het werk van de onafhankelijke deskundige  
 

Mijn rol als onafhankelijke deskundige is het overwegen van de voorgestelde Overdracht vanuit de 
perspectieven van de polishouders van de overdrager en hierover verslag uitbrengen aan het Hof en 
om een met reden omkleed advies te geven over de waarschijnlijke gevolgen van de Overdracht op 
de polishouders van de overdrager, inclusief of een van hun belangen op enige wijze (rechtstreeks of 
onrechtstreeks) zou kunnen worden beïnvloed door de Overdracht. Onder toezicht van de 
toezichthouders, moet het verslag voldoen aan de “toepasselijke regels inzake deskundig 
bewijsmateriaal”. Ik heb dan ook begrepen dat de PRA van een onafhankelijke deskundige verwacht 
dat deze een verslag voorbereidt dat in overeenstemming is met Deel 35 van de Civil Procedure 
Rules 1998 (‘CPR’), de relevante praktische aanwijzingen en het protocol voor de instructie van 
deskundigen om te getuigen in burgerlijke claims, voor zover relevant (‘de Vereisten’). Daarom zal ik 
mijn werk uitvoeren alsof de vereisten van toepassing zijn. Ik zal met name het Hof de allerhoogste 
plicht verschuldigd zijn, namelijk om het Hof bij te staan en het Hof onafhankelijk deskundig 
bewijsmateriaal te bieden over de Overdracht. 

Ik verwacht dat mijn werk de volgende taken zal omvatten opdat ik mijn mening kan vormen: 

 het herzien van bestaande bedrijfsdocumenten, zoals uiteengezet in Bijlage 1 van deze brief; 

 het herzien van de documentatie voor het Schema en, indien nodig, het voorstellen van 

aangepaste ontwerpen om eventuele zorgen weg te nemen; 

 het herzien van de Overdracht, rekening houdend met het effect op de polishouders van de 

Overdrager met betrekking tot hun contractuele rechten, het voordeel van zekerheid en het 

voordeel van verwachtingen; 

 het herzien van wijzigingen aan herverzekeringsregelingen in verband met de Overdracht; 

 het herzien van de effecten van de Overdracht op de risico’s en polishouders die bij de 

overdrager blijven en de middelen van dat bedrijf om aan deze risico’s het hoofd te bieden; 

 het herzien van de effecten van de Overdracht op de risico’s bij de overnemer en de middelen 

van elke entiteit om aan deze risico’s het hoofd te bieden; 

 het herzien van vergelijkende solvabiliteitsniveaus voor en na de voorgestelde Overdracht; 

 het onderhouden en onder de aandacht brengen van eventuele problemen en vragen bij de 

juiste personen bij de overdrager en de overnemer; 

 het onderhouden en onder de aandacht brengen van eventuele problemen en vragen bij uw 

adviseurs, inclusief belastingadviseurs en juridische adviseurs; 

 het overwegen van alle mogelijke concurrentieproblemen die zich voordoen in verband met de 

Overdracht (zoals verwacht door de FCA); 

 alle andere taken die u, ik of de PRA en/of FCA redelijkerwijs nodig achten om mijn rol als 

onafhankelijke deskundige naar behoren te vervullen.  
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Appendix 3 Vertegenwoordigingsbrief 
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Appendix 4 Lijst met verstrekte informatie 

Financiële informatie 

Bedrijfsplan van HSA en HIC met voorspelling voor 3 jaar van balansen IFRS en SII 

Formulieren van de verzekeringsopbrengsten van HIC PRA en Solvency II-opvolger NST voor 2015 
en 2016 

Analyse van openstaande claims en aantal over te dragen polissen per branche 

Financiële verklaringen HIC 2014-7 

Wettelijke accounts HIC 2014-6 

Niet-geauditeerde jaarrekeningen HIB 31 december 2017 

Analyse ‘worst case scenario’ van belastingsplicht van de Overdracht 

Structuur en bedrijfsinformatie 

Grafiek groepsstructuur Hiscox 

Organigram HSA 

Structuur HIC-beheer na Overdracht 

Claims en underwriting-handleidingen voor UK casualty, UK property en Europa 

Operationele modellen vóór en na de Overdracht 

Juridische analyse van veranderingen in de bescherming van polishouders 

Juridisch advies over de risico’s van pensioenregelingen 

Investeringsrichtlijnen HSA 

Analyse van de belastingsgevolgen van de Overdracht 

Aanzienlijke risicodelingsregelingen en materiële tegenpartijen 

HIC 2018 uitgaande herverzekeringscontracten 

Andere relevante uitgaande herverzekeringscontracten van HIC 

 2016 EL QS en LPT 

 2016-8 European Property Risk XL 

 2017-8 Motor XL 

 Stop verlies voor verplichtingen economische verzekeringsmaatschappij 

HSA QS met HIB voor doorlopende activiteiten 

Informatie schema 

Tijdschema Part VIIPart VII Overdracht 

Ontwerp schemadocument Overdracht 

Vergadering Brexit-programma Part VIIPart VII met notulen PRA en FCA 

Lijst met aantal polissen die worden overgedragen 

Part VIIPart VII overzicht voor toezichthouders 

Ontwerp eerste getuigenverklaringen 

Kapitaal- en risicobeheer 

HIC-verslag regelmatig toezicht 2016 



Verslag van een onafhankelijke deskundige over de voorgestelde overdracht van verzekeringsbedrijf Hiscox Insurance 
Company Ltd en Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Alle rechten 
voorbehouden 

Pagina 61 van 71 23/08/2018 

 
Documentclassificatie – KPMG Openbaar 

2017 ORSA voor HIC en ontwerp 2018 ORSA voor HIC 

Documenten HIC-reservatiecommissie K3 en K4 2017 en documenten HIC-auditcommissie K4 2017 

Paper over de geschiktheid van de standaardformule voor HIC 

Vergader pakket HIC-raad 30 november 2017 

HIC SFCR 31 december 2017 

HIC QRT’s 31 december 2017 

HIC CFO update voor raad van maart 2018 

Andere overwogen informatie 

Gesprekken met belangrijke personeelsleden binnen het uitvoerend team. Talloze e-mails en 
documenten ter bevestiging van verklaringen en informatie die tijdens deze vergaderingen mondeling 
werden verstrekt. 
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Appendix 5 Woordenlijst en definities 

 
Negatieve impact - Een negatieve verandering van elke omvang dan ook. 
 
Activa - Over het algemeen elk onroerend goed, materieel of immaterieel, dat een financiële of 
monetaire waarde heeft.  
 
Brexit - De procedure waarbij het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de 
Europese Unie verlaat, in gang gezet door het ‘Leave’-resultaat van het referendum op 23 juni 2016. 
 
Kapitaal - Gedefinieerd als het totaal activa min het totaal passiva, zoals gemeten met behulp van 
een economische waarderingsmethode, PRA gemandateerde waarderingsregels of wettelijke 
boekhoudprincipes, zoals aangegeven in de begeleidende tekst. 
  
Capital Cover Ratio - De verhouding tussen het beschikbare kapitaal (eigen vermogen) en de 
geselecteerde kapitaalvereiste. Een verhouding van meer dan 100% betekent dat het bedrijf 
ruimschoots voldoet aan de kapitaalvereiste. 
 
Claimsreserves - Fondsen die moeten worden gereserveerd voor de toekomstige bepaling van 
opgelopen claims die nog niet zijn vereffend en daarom als passiva zijn geklasseerd op de balans van 
het bedrijf.  
 
Communicatiepakket - Het pakket dat naar polishouders en andere belanghebbenden zal worden 
gestuurd, zoals uiteengezet in Bijlage 7, om hen te informeren over de voorgestelde Overdracht. Het 
pakket bestaat uit een begeleidende brief en bijbehorende informatiefolders, inclusief een 
samenvatting van dit verslag. 
 
Bevoegde autoriteit - Elke persoon of organisatie met de wettelijk gedelegeerde of geïnvesteerde 
autoriteit, capaciteit of bevoegdheid om een aangewezen functie uit te oefenen. 
 
Het Hof - Het Hooggerechtshof van Engeland en Wales.  
 
CPR - Civil Procedure Rules 1998.   
 
Kredietrisico - Het risico van financieel verlies als gevolg van veranderingen in de waarde van activa 
als gevolg van feitelijke wanbetaling of waarneming van het risico op wanbetaling in de toekomst. De 
term wordt vaak gebruikt om het risico te beschrijven dat de marktwaarde van een financiële 
investering, zoals een obligatie, zal dalen vanwege een toename van de waargenomen kans op 
wanbetaling, bijvoorbeeld als gevolg van een advies van een kredietratingbureau, maar zou ook het 
risico dekken van niet-betaling van herverzekeringsconservaties of bemiddelaarssaldi. 
 
Overeenkomst tussen gedelegeerde bevoegdheden - Een overeenkomst tussen een verzekeraar 
en een tussenpersoon volgens welke de autoriteit om verzekeringspolissen af te sluiten wordt 
overgedragen op de tussenpersoon.  
 
Economische basis - Een methode om de waarde van activa en passiva te meten met behulp van 
marktconsistente waarderingstechnieken, inclusief een weerspiegeling van de tijdwaarde van geld op 
kasstromen die zich in de toekomst voordoen en met uitzondering van ‘voorzichtige’ 
waarderingsmarges die zijn opgenomen in schattingen van de waardering van 
verzekeringsverplichtingen. In dit verslag wordt het woord ‘economisch’ gebruikt om de nauwkeurigste 
voorstelling te geven van de echte waarde van de activa of passiva in kwestie, ongeacht het effect 
van boekhoudkundige of wettelijke meetregels. 
 
Economisch kapitaal - Kapitaal berekend op een economische basis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Person
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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Ingangsdatum - De datum en het tijdstip waarop de Overdracht van kracht wordt.   
 
Employers’ Liability Tracing Office (‘ELTO’) - ELTO is een systeem dat is opgezet om eisers, door 
middel van een online zoekmachine, toegang te geven tot een database met EL-polissen. Het 
systeem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verzekeraar van een vorige werkgever te vinden, 
waar de eiser letsel/ziekte heeft geleden als gevolg van eerdere tewerkstelling. ELTO verplicht alle 
verzekeraars om de gegevens over alle nieuwe en verlengde EL-polissen na 2011 te uploaden, 
alsook polissen vóór deze datum waartegen nieuwe claims zijn ingesteld. 
 
De EU - De Europese Unie. 
 
EER - De Europese Economische Ruimte die bestaat uit de EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen. In dit verslag wordt de EER gebruikt om te verwijzen naar de huidige EER-leden zonder 
het Verenigd Koninkrijk, dat naar verwachting zijn lidmaatschap zal verliezen na de Brexit. 
 
FIA – Fellow van het Instituut en de Faculteit der Actuarissen  
 
Financial Conduct Authority (‘FCA’) – De Financial Services Authority werd in 2013 
gereorganiseerd in twee afzonderlijke regelgevende agentschappen. De opvolgorganisaties zijn de 
Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority. De Financial Conduct Authority 
richt zich op de regulering van de gedragingen van financiële dienstverleners in de detailhandel en de 
groothandel.  
De Financial Ombudsman Service (‘FOS’) - Een onafhankelijke overheidsinstantie die is gericht op 
het oplossen van geschillen tussen particulieren en financiële dienstverleningsbedrijven in het 
Verenigd Koninkrijk. Zij kan de polishouders een schadevergoeding toekennen. Alleen houders van 
polissen die activiteiten vormen die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd, mogen klachten 
indienen bij de FOS.  
 
Het Financial Services Compensation Scheme (het ‘FSCS’) - Een wettelijk stelsel dat wordt 
gefinancierd door leden van de financiële dienstensector in het Verenigd Koninkrijk. Het voorziet in 
compensatie voor individuele houders van polissen van Britse verzekeraars, in het Verenigd 
Koninkrijk of een andere EER-staat, die in aanmerking komen voor compensatie in het kader van de 
FSCS indien de verzekeraar in gebreke blijft.  
 
De Financial Services and Markets Act 2000 (‘FSMA’) - Een wet waarvan Part VIIPart VII de 
overdrachten van verzekeringsactiviteiten tussen verzekeringsmaatschappijen regelt. 
 
Bruto - Exclusief het effect van herverzekeringsregelingen. ‘Bruto verzekeringsverplichtingen’ verwijst 
bijvoorbeeld naar verzekeringsverplichtingen voordat er rekening wordt gehouden met eventuele 
compensaties van herverzekeringsactiva. 
 
Hiscox Group - Een groep internationale entiteiten die zaken doen onder het Hiscox-merk, inclusief 
Hiscox Insurance Company Limited (‘HIC’) en Hiscox SA (‘HSA’). 
 
Hiscox Insurance Company Limited (‘HIC’) - Een in het Verenigd Koninkrijk gereguleerde 
schadeverzekeringsmaatschappij die deel uitmaakt van de Hiscox Group en de Overdrager is bij deze 
Overdracht. 
 
Hiscox SA (‘HSA’) - Een Luxemburgse schadeverzekeraar die deel uitmaakt van de Hiscox Group 
die is opgezet om EER-zaken te doen na de Brexit. Als onderdeel van de Overdracht zullen 
bestaande EER-polissen van HIC worden overgedragen naar HSA. 
 
Holdingmaatschappij - Een holdingmaatschappij is een onderneming die is opgericht voor het 
uitsluitende of hoofdzakelijke doel om aandelen te bezitten in dochterondernemingen.  
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Onafhankelijke deskundige - De persoon die is aangesteld om verslag uit te brengen over de 
voorwaarden van de Overdracht op grond van artikel 109 van de FSMA, of een opvolger die is 
aangewezen om hierover verslag uit te brengen en wiens benoeming is goedgekeurd door de PRA. 
De voornaamste taak van de Onafhankelijke deskundige ligt bij het Hof en de meningen van de 
deskundige worden onafhankelijk van de sponsorende Overdrachtbedrijven en de PRA ontwikkeld.
  
 
Insolventie - Meer passiva hebben dan activa die beschikbaar zouden kunnen zijn om ze te betalen, 
zelfs als de activa zijn verhypothekeerd of verkocht. 
 
Verzekeringsreserves - De geschatte waarde van toekomstige claimkosten die zijn opgenomen in 
de balans van een verzekeringsmaatschappij, ook wel de ‘waarde van verzekeringsverplichtingen’ 
genoemd.  
 
Jurisdictie - Het concept dat een hof of overheidsinstantie of regulator controle kan uitoefenen over 
een persoon of eigendom vanwege de locatie van het eigendom, de activiteiten van een persoon 
binnen een geografisch gebied of het verzoek van een persoon om bijstand van die autoriteit en zich 
daarmee vrijwillig onderwerpt aan jurisdictie. 
 
KPMG - KPMG LLP, een partnerschap met beperkte aansprakelijkheid in het Verenigd Koninkrijk, is 
een firma die lid is van het KPMG-netwerk van onafhankelijke firma’s die zijn aangesloten bij KPMG 
International Cooperative, een Zwitserse entiteit. 
 
Aansprakelijkheid - Een claim op de activa of wettelijke verplichtingen van een persoon of 
organisatie, die voortvloeit uit vroegere of lopende transacties of acties. 
 
Managing General Agent – Een persoon die, of een bedrijf dat, optreedt als een verzekeringsagent 
om underwritingdiensten te verstrekken aan een verzekeraar, na de bevoegdheid te hebben 
gekregen om dat te doen door die verzekeraar. 
 
Materiële negatieve impact - Een negatieve verandering waarvan wordt aangenomen dat deze een 
materiële impact heeft op polishouders. Een materiële impact is een impact die een polishouder ertoe 
zou kunnen brengen om de toekomstige uitvoering van zijn polis anders te bekijken. Bij het 
beschouwen van de veiligheid van de polishouder omvatten deze impacten veranderingen aan de 
activa of passiva van een Overdrachtonderneming, zodanig dat er een verschuiving was in de 
waarschijnlijkheid dat de claim van een polishouder, die aanzienlijk groter is dan wat zou worden 
waargenomen door de dagelijkse fluctuatie van de waarde van activa in een investeringsportfolio van 
een Overdrachtonderneming, zou worden betaald, of van de rapportering van een bijzonder grote 
maar niet extreme claim op de passiva van het Overdrachtbedrijf. In termen van niet-financiële impact 
is een beoordeling van de materialiteit subjectiever, maar als een voorbeeld is een wijziging in het 
behandelingsproces waardoor een paar uur wordt toegevoegd aan de responstijd van de klant 
waarschijnlijk niet materieel maar misschien wel als er een paar dagen worden toegevoegd. Dit hangt 
af van het type claim. 
 
Minimale kapitaalvereiste (‘MCR’) - Het niveau waarboven de beschikbare middelen van een 
verzekeraar moeten blijven om ernstige toezichthoudende acties te voorkomen, zoals het overdragen 
van de verplichtingen van de verzekeraar naar een andere verzekeraar, het intrekken van de licentie 
van de verzekeraar, de verzekeraar afsluiten van nieuwe zaken en de liquidatie van de bestaande 
onderneming.  
 
Netto - Inclusief het effect van herverzekeringsregelingen. ‘Netto verzekeringsverplichtingen’ verwijst 
bijvoorbeeld naar verzekeringsverplichtingen na aftrek van eventuele compenserende 
herverzekeringsactiva van de bruto verzekeringsverplichtingen. 
 
Eigen vermogen - De activa die de technische voorzieningen overschrijden, beschikbaar voor een 
verzekeringsentiteit om te voldoen aan haar SCR volgens de regels van Solvabiliteit II.  
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Eigen risico en solvabiliteitsbeoordeling (‘ORSA’) - Een vereiste onder Solvabiliteit II voor een 
beoordeling en documentering van de volledige processen en procedures die worden gebruikt voor 
het identificeren, beoordelen, controleren, beheren en rapporteren van de risico’s op korte en lange 
termijn waarmee een bedrijf kan worden geconfronteerd en om de middelen te bepalen die nodig zijn 
om te verzekeren dat er te allen tijde aan de algemene solvabiliteitsvereisten wordt voldaan.  
 
Parameter/geparametriseerd - Een numerieke invoer die een invloed heeft op het resultaat van een 
berekening.  
 
Part VIIPart VII Overdracht - Een gerechtelijke procedure voor het overdragen van 
verzekeringsactiviteiten, gaande van afzonderlijke contracten tot een volledig portfolio, aan een 
andere verzekeraar. De betrokken verzekeraars kunnen in dezelfde verzekerings-
/herverzekeringsgroep zitten of afkomstig zijn uit verschillende bedrijfsgroepen. FSMA vereist dat het 
overdragende bedrijf en het overnemende bedrijf een onafhankelijke deskundige aanstellen die de 
impact van de voorgestelde overdracht op de verschillende groepen van getroffen polishouders in 
overweging neemt en een verslag voorlegt aan het Hof. 
 
Passporting - Het recht uitoefenen om zaken te doen in elke staat van de Europese Economische 
Ruimte via een entiteit die is geregistreerd in een andere staat van de Europese Economische 
Ruimte, zonder dat er een nieuwe goedkeuring moet worden aangevraagd. Het is onbekend of dit na 
de Brexit een recht blijft.  
 
Periodieke betalingsopdrachten (PPO’s) - Een methode voor het vereffenen van catastrofale 
schadeclaims waarbij de vergoeding op regelmatige tijdstippen wordt uitbetaald aan de eisers in 
plaats van in één keer. 
 
Verplichting polishouder - De contractuele verplichting van een verzekeraar aan zijn polishouders. 
  
Veiligheid van de polishouder - De mate van zekerheid die polishouders hebben dat een 
verzekeraar zal beschikken over de financiële middelen om te voldoen aan de verplichtingen van de 
polishouder.  
Premie - Het bedrag dat een verzekeraar ontvangt in ruil voor het verstrekken van een 
verzekeringspolis die bescherming biedt tegen de financiële gevolgen van een bepaald aantal 
potentiële gebeurtenissen. De premie kan als bruto of netto van de herverzekering worden gemeten, 
dit wil zeggen vóór of na de aftrek van eventuele bijbehorende herverzekeringspremies die door de 
verzekeraar worden betaald. De premie wordt gemeten op ‘schriftelijke’ basis, dit wil zeggen alle 
premies die worden ontvangen op polissen die starten binnen een bepaalde periode, of op ‘verdiende’ 
basis, dit wil zeggen het premiebedrag dat toe te schrijven is aan de boekhoudkundige periode op 
basis van enige toewijzing van de premie over de periode gedurende welke de onderliggende polis 
aan risico’s wordt blootgesteld.  
 
Primaire polishouder - Het individu of de onderneming die de overkoepelende polishouder is van 
een polis. Voor ondernemingen die een verzekering kopen voor hun groep is dit doorgaans het 
hoofdkantoor van het bedrijf, maar als een dochteronderneming op eigen naam een verzekering zou 
afsluiten, dan is dit de dochteronderneming. 
 
Prudential Regulation Authority (‘PRA’) - De Financial Services Authority werd in 2013 
gereorganiseerd in twee afzonderlijke regelgevende agentschappen. De opvolgorganisaties zijn de 
Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority. De Prudential Regulation Authority 
maakt deel uit van de Bank of England en voert de prudentiële regelgeving uit voor financiële 
ondernemingen waaronder banken, investeringsbanken, hypotheekbanken en 
verzekeringsmaatschappijen. 
 
Herverzekering - Een verzekeringscontract tussen een verzekeraar (de herverzekeraar) en een 
andere verzekeraar (de cedent) om te vrijwaren tegen verliezen van de cedent bij een of meer door 
de cedent uitgegeven contracten in ruil voor een vergoeding (de premie). Herverzekering is een 
‘verzekering voor verzekeraars’, waardoor verzekeraars mogelijke verzekeringsverliezen kunnen 
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delen met een herverzekeraar en zo hun eigen risico kunnen verminderen. Net als bij 
verzekeringspolissen, worden herverzekeringspolissen geschreven om specifieke, vooraf 
overeengekomen risico’s en eventualiteiten te dekken, zoals uiteengezet in het 
herverzekeringscontract. 
 
Het verslag - Het verslag dat is opgesteld door de onafhankelijke deskundige.  
 
Retrocessie - Herverzekering aangekocht door een herverzekeraar in verhouding tot zijn 
verplichtingen. Er wordt gezegd dat de verplichtingen van de herverzekeraar worden teruggegeven. 
 
Reserves - Zie ‘Claimsreserves’. 
 
Goedkeuring - Goedkeuring krijgen van het Hof om door te gaan (met de Overdracht). 
 
Solvabiliteit II - De herziening van de EU van verzekeringsvoorschriften die zijn ontwikkeld voor de 
verbetering van de consumentenbescherming, voor de modernisering van het toezicht, voor de 
verdieping van de marktintegratie en voor de verhoging van het internationaal concurrentievermogen 
van Europese verzekeraars, die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Onder dit nieuw systeem moeten 
verzekeraars rekening houden met een breed scala van verschillende soorten risico’s waaraan ze 
worden blootgesteld en om aan te tonen dat ze die risico’s doeltreffend beheren. Het nieuwe systeem 
heeft meer verfijnde solvabiliteitseisen ingevoerd voor alle EU-verzekeraars om te garanderen dat ze 
voldoende kapitaal hebben om nadelige gebeurtenissen te weerstaan (bijvoorbeeld overstromingen of 
crisis op de investeringsmarkt).  
 
Kapitaalvereiste van Solvabiliteit (‘SCR’) - De kapitaalvereiste van Solvabiliteit II voor een 
verzekeringsentiteit.  
 
Gestresst scenario - Overweging van de impact (huidige en toekomstige) van een bepaalde 
gedefinieerde reeks alternatieve veronderstellingen of uitkomsten die nadelig zijn. Er wordt gekeken 
naar het effect op de activa, verplichtingen en activiteiten van de verzekeringsmaatschappij bij een 
gedefinieerd nadelig scenario. 
 
Dochteronderneming - Een onderneming die wordt beheerd door een andere (de 
moedermaatschappij genoemd) door het bezit van meer dan 50 procent van haar stemgerechtigde 
aandelen.  
 
Surplus – Een verzekeringsonderneming bezit doorgaans activa van grotere waarde dan haar 
contractuele verplichtingen. Het verschil tussen deze twee bedragen wordt vaak beschreven als het 
surplus van activa en wordt doorgaans vergeleken met de bedragen van het wettelijk kapitaal dat de 
onderneming moet aanhouden. 
 
TAS’s - Technical Actuarial Standards uitgegeven door de Financial Reporting Council.  
 
De Overdracht - In de context van dit verslag bedoel ik het voorstel dat HIC haar EER-
verzekeringsmaatschappij zal overdragen aan HSA via Engelse overdrachten op grond van de 
bepalingen van Part VIIPart VII van de Financial Services and Markets Act 2000. 
 
De Overdrachtondernemingen - Hiscox SA (‘HSA’) en Hiscox Insurance Company Limited (‘HIC’). 
  
Treating Customers Fairly (‘TCF’) – Een reeks principes uiteengezet door de FCA om te verzekeren 
dat klanten eerlijk worden behandeld. 
 
Underwriting - Bij algemene verzekeringen is dit de procedure van het in overweging nemen van een 
verzekeringsrisico. Dit omvat het beoordelen van de juiste premie, de voorwaarden en bepalingen 
van de dekking en de risicobeoordeling in het kader van andere risico’s in de portefeuille. 
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Goed gekapitaliseerd - Beschikken over kapitaalmiddelen die ruimschoots boven de wettelijke 
vereiste liggen; in dit geval gebruik ik het als de verhouding meer dan 125% bedraagt. 
 
Schriftelijke premie – Zie ‘Premie’. 
 
Zeer goed gekapitaliseerd - Beschikken over kapitaalmiddelen die ruimschoots boven de wettelijke 
vereiste liggen, in dit geval gebruik ik het als de verhouding meer dan 200% bedraagt. 
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Appendix 6 Lijst met uitgevoerde interviews  

 

Naam Bedrijfseenheid Job 

Catherine Braum HIC Compliance Manager 

Helen Cooper HIC Chief Actuary 

James Pilgrim-Morris HIC Head of UK Claims 

Andy Stevenson HIC Head of Europe Claims 

Christian Nielsen HIC Chief Financial Officer 

Juan de Castro HIC Chief Operations Officer 

Stuart Shepley HIC Interim Chief Actuary 

Andrea Schmid HSA Head of Risk, Legal & Compliance 
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Appendix 7 Details over de voorgestelde communicatie 
met de polishouder (samengevat uit 
getuigenissen) 

Met de goedkeuring van het Hof wordt voorgesteld om een begeleidende brief en 
bijbehorende informatiefolders, inclusief een samenvatting van dit verslag (samen het 
‘Communicatiepakket’) te sturen naar: 

(a) polishouders van HIC voor wie HIC (of haar externe beheerders) een huidig, geldig adres 
heeft; en 

(b) herverzekeraars, 

Voor bepaalde groepen polishouders worden verklaringen van afstand gevraagd, wat 
betekent dat bepaalde polishouders (op grond van de goedkeuring van het Hof) niet 
individueel op de hoogte zullen worden gebracht van de Overdrachten en ik heb de 
redenering voor elk van hen afzonderlijk in overweging genomen. Ik ben van mening dat de 
verklaringen van afstand nog steeds eerlijk zijn voor elke groep polishouders, gezien het feit 
dat de aard van de Overdrachten, de aard van sommige getroffen polissen en gezien de 
substantiële reclamecampagne die voor de Overdrachten zal worden opgezet, deze 
polishouders nog steeds zal informeren. Het onderstaande geeft een overzicht van deze 
groepen en de redenering die door de Overdrachtbedrijven voor elk wordt voorgesteld: 

 Polishouders die na de Overdracht bij HIC blijven. Voor deze polishouders is er geen 
wijziging van hun verzekeraar en ik heb vastgesteld dat er geen wezenlijk nadelig effect is 
op hun omstandigheden. HIC schat dat er 994.082 dergelijke polishouders zijn en de 
administratieve last om hen op de hoogte te stellen zou de klantendienst in gevaar 
kunnen brengen, gezien het feit dat ze niets hoeven te doen en geen materiële invloed 
ondervinden van de Overdracht;  

 Houders van vastgoedpolissen die vervallen zijn vóór 31 december 2016. HIC heeft een 
analyse uitgevoerd om aan te tonen dat er minder dan 0,2% eigendomsclaims zijn die 
voor het eerst worden gemeld na twee jaar. HIC schat dat er 167.630 dergelijke 
polishouders zijn. Ik geloof dat het praktisch is om de kennisgeving voor verlopen 
polishouders te beperken tot degenen voor wie er een realistisch vooruitzicht is op een 
toekomstige claim; 

 Aanvullende verzekerden onder gezamenlijke polissen en groepspolissen: Wanneer een 
bedrijf een verzekeringsproduct heeft aangekocht dat meerdere groepsmaatschappijen 
dekt, stelt HIC voor om alleen de primaire polishouder op de hoogte te brengen en te 
verzoeken dat ze alle andere huidige of voormalige groepsmaatschappijen informeren die 
ook begunstigden zijn van de (her)verzekeringspolis. Evenzo stelt HIC voor gezamenlijke 
persoonlijke polishouders voor om alleen de hoofdpolishouder op het contract op de 
hoogte te brengen. Ik geloof dat dit redelijk is omdat HIC nog steeds voorstelt om de 
hoofdpolishouder op de hoogte te brengen. HIC schat dat er 38.000 dergelijke 
polishouders zijn; 

 Werknemers onder een aansprakelijkheidspolis voor werkgevers: HIC heeft geen 
individuele contactgegevens voor al deze partijen en kan hen daarom niet rechtstreeks op 
de hoogte brengen. HIC heeft 20.734 houders geïdentificeerd van een 
aansprakelijkheidspolis voor werkgevers die naar schatting 400.000 werknemers dekt; 

 Externe eisers van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en werkgevers 
wiens contactgegevens niet beschikbaar zijn: HIC beschikt niet over de contactgegevens 
voor deze eisers. Het is dus onmogelijk om hen te contacteren. HIC heeft 1.179 dergelijke 
polishouders geïdentificeerd; 

 Polishouders die per ongeluk uit de communicatie worden weggelaten: Als een 
polishouder per ongeluk uit de communicatie wordt weggelaten, zal hij/zij het 
communicatiepakket niet ontvangen. Indien de accidentele weglating wordt 
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geïdentificeerd vóór de definitieve hoorzitting, zal HIC onmiddellijk stappen ondernemen 
om dit op te lossen. Het aantal van deze polishouders kan niet worden vastgesteld; 

 Overleden polishouders: Wanneer HIC heeft kunnen vaststellen dat een polishouder is 
overleden, zal deze geen melding ontvangen. Dit is praktisch en attent. Het aantal 
overleden polishouders is momenteel onbekend en in de vier weken na 9 juli 2018 zal er 
een taak worden uitgevoerd om deze polishouders te identificeren; 

 Polishouders van HIC waarvoor is bepaald dat het adres verouderd is en niet kan worden 
bijgewerkt (‘goneaways’). Er zijn inspanningen geleverd om adressen te valideren voor 
alle polishouders wiens beleid tijdens de periode 1995-2017 is onderschreven. HIC heeft 
geen mogelijkheid om deze polishouders te contacteren. Het aantal dergelijke 
polishouders is onbekend en in de vier weken na 9 juli 2018 zal er een taak worden 
uitgevoerd om zoveel mogelijk polishouders te identificeren en te traceren; en 

Gevolmachtigden in faillissement, ontvangers en administratieve ontvangers: Wanneer de 
individuele of zakelijke aangelegenheden worden beheerd door gevolmachtigden in 
faillissement, ontvangers of administratieve ontvangers, zal HIC doorgaans alleen beschikken 
over een record van de oorspronkelijke polishouder. HIC stelt voor om alle polishouders die 
als insolvabel worden geïdentificeerd, te verwijderen uit de notificatieprocedure omdat het 
onpraktisch wordt geacht om de andere partijen die zijn geïnteresseerd in de desbetreffende 
polissen individueel op te sporen. Het aantal dergelijke polishouders is momenteel onbekend 
en in de vier weken na 9 juli 2018 zal er een taak worden uitgevoerd om hen te identificeren. 
Daarnaast worden er verklaringen van afstand in orde gebracht om de communicatiemethode 
met de volgende groepen polishouders te wijzigen: 

 Polishouders van HIC die hun verzekering online aankopen via BBVA, Norwegian 
Brokers AS, Germany Direct en France Direct en O’Driscoll O’Neil DAC. Voor deze 
polishouders is communicatie alleen mogelijk via e-mail en het zijn de e-mailadressen 
van deze polishouders die het meest waarschijnlijk up-to-date zijn. Er wordt voorgesteld 
om naar deze polishouders, via e-mail, een kopie te sturen van het communicatiepakket. 
Afgezien van de verlopen polissen, zijn er naar schatting 64.000 dergelijke polishouders; 

 Polishouders van HIC waarbij HIC optreedt als medeverzekeraar in plaats van de 
hoofdverzekeraar. Deze polishouders zijn er zich mogelijk niet van bewust dat HIC een 
van hun verzekeraars is en hebben nooit rechtstreeks met HIC over hun polis 
gecommuniceerd. Er wordt voorgesteld dat HIC verzoekt dat de hoofdverzekeraar of 
tussenpersoon voor de polis hun polishouders informeert over de Overdracht en hen 
doorverwijst naar de Hiscox-website waar het communicatiepakket kan worden bekeken. 
Er wordt geschat dat er 30.000 dergelijke polishouders zijn; 

 Intermediaire polishouders, waarbij de makelaar of tussenpersoon over het record met de 
contactgegevens van de polishouder beschikt. Dit is beperkt tot specifieke 
tussenpersonen in het Verenigd Koninkrijk & Ierland, België en Nederland. De 
tussenpersoon krijgt de opdracht om hetzelfde communicatiepakket door te geven aan de 
polishouders als hetgeen dat HIC rechtstreeks zou verzenden. Dit is omdat het praktisch 
niet mogelijk is voor HIC om deze polishouders rechtstreeks te contacteren aangezien ze 
niet over de contactgegevens beschikken en/of de tussenpersoon de communicatie 
wenst te doen; en 

 Nieuwe klanten na de Directions Hearing: Na de Directions Hearing zullen nieuwe klanten 
een begeleidende brief ontvangen bij hun aanvragen die hen waarschuwen voor de 
Overdracht en hen doorverwijzen naar de Hiscox-website waar de 
communicatiedocumenten kunnen worden gevonden, maar ze ontvangen geen e-mail 
van een kopie van het communicatiepakket. Dit betekent dat ze de mogelijkheid hebben 
om te beslissen of ze een nieuwe klant worden met volledige kennis van de Overdracht 
die is gepland. 
 

Daarnaast wordt er een verklaring van afstand toegepast om polishouders wiens 
contactgegevens niet kunnen worden opgespoord, niet op de hoogte te brengen. HIC moet 
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dergelijke polishouders nog identificeren maar vraagt de verklaring van afstand als een 
voorzorgsmaatregel. 

Ik heb de bovenstaande lijst met aangevraagde verklaringen van afstand en de 
beweegredenen voor elk van deze in overweging genomen. Ik beschouw de aanvragen tot 
een verklaring van afstand als redelijk. 

Ik merkt op dat elke groep polishouders waarmee niet wordt gecommuniceerd, nog steeds 
een claim kan indienen na de Overdracht en de middelen hiervoor zullen voor hen naar 
behoren toegankelijk zijn.  

 

Bredere communicatie  

  

 

De Overdracht zal worden gepubliceerd in de volgende publicaties: de London Gazette, de 
Edinburgh Gazette en de Belfast Gazette; dagblad The Times in hetVerenigd Koninkrijk; 
dagblad The Daily Telegraph in het Verenigd Koninkrijk en de Europese editie van de 
Financial Times. 

 

 
Aangezien er verzekeringsrisico’s zijn buiten hetVerenigd Koninkrijk, zal de voorgestelde 
Overdracht worden gepubliceerd in de volgende publicaties en nationale kranten: Der 
Standard (Oostenrijk); Le Soir (Wallonië – België); De Standaard (Vlaanderen – België); 
Politiken (Denemarken); Les Echos (Frankrijk); Suddeutsche Zeitung (Duitsland); Kathimerini 
(Griekenland); Irish Independent (Ierland); Il Sole 24 Ore (Italië); Luxemburger Wort 
(Luxemburg); NRC (Nederland); Dagens Naeringsliv (Noorwegen); Expressao (supplement 
Economia) (Portugal); El Pais (Spanje); en Dagens Nyheter (Zweden). 

Er zal ook een website worden gebruikt waarop het communicatiepakket en een volledige 
kopie/samenvatting van dit verslag zullen worden geplaatst. 

De Overdracht wordt, krachtens de goedkeuring van het Hof, niet gepubliceerd in nationale 
kranten in de overige EER-staten, aangezien deze geen aanzienlijk aantal polishouders 
hebben (elk minder dan 150). De polishouders in de overige EER-staten zullen de individuele 
kennisgevingen ontvangen (met inachtneming van de bovenstaande vrijstellingen), hebben 
toegang tot de Europese editie van de Financial Times en/of hebben toegang tot de 
informatie op de desbetreffende website. 

 

 


